














































































Todos os dias, inúmeras pessoas 
se envolvem em diversos tipos 
de acidentes, seja de trânsito 

ou outros.
 As vítimas são pessoas de to-

das as classes sociais, intelectuais e ida-
des, dentre as quais, muitas vêm à óbi-
to ou, quando escapam, por vezes, são 
acometidas de sequelas que as tornam 
incapazes, sem mencionar os traumas e 

abalos psicológicos que marcam as suas 
vidas para sempre.

 São infinitos fatores que in-
fluenciam a ocorrência dessas fatalida-
des, quais sejam, falha humana e mecâ-
nica, condições climáticas, etc.

 Contudo, em sua grande maio-
ria, as eventualidades são ocasionadas 
pela irresponsabilidade e omissão do 
Poder Público, mas aí nos perguntamos, 
em que sentido?

 Quando uma pista não tem 
placas e sinalizações, ou um que-

bra-molas mal feito e inacaba-
do, estradas sem condições 
de tráfego e esburacadas, 

vias públicas precárias, 
dentre outros.

Atualmente os fato-
res acima menciona-
dos são as principais 
circunstâncias causa-
doras de incontáveis 

acidentes.
 O que muitos não sabem é que 

o Estado pode ser responsabilizado pe-
los tais prejuízos, devendo inclusive in-
denizar as vítimas e seus familiares, seja 
pelos danos materiais, morais e estéti-
cos decorrentes de acidentes causados 
pela sua omissão.

 É dever objetivo do poder esta-
tal adotar todas as providências neces-
sárias e apropriadas para evitar danos às 
pessoas e ao patrimônio.

 Quando o Estado violar esse 
dever objetivo e, no exercício de suas 
competências, ensejar a ocorrência de 
danos, encontrar-se-ão presentes os 
fundamentos primordiais a caracteriza-
ção de um juízo de reprovabilidade re-
ferente a sua conduta.

 A Constituição Federal em seu 
artigo 37, §6º, disciplina os danos causa-
dos pelo Estado:

“Art. 37. (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público 

e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a tercei-
ros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.”

 Na maioria dos casos, o agente, que 
é o Estado, tem sido omisso em razão das ir-
regularidades das vias e outros serviços pú-
blicos, o dano é evidente e o nexo causal é 
inconteste.

 Para exemplificar o tema abordado, 
transcreveremos alguns casos já apreciados 
pelo Judiciário e que houve condenação do 
Estado:

Em caso de inobservância de seu dever es-
pecífico de proteção previsto no art. 5º, inciso 
XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela 
morte de detento. STF. Plenário. RE 841526/
RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 
(repercussão geral) (Info 819)

Há responsabilidade civil do Estado nas hi-
póteses em que a omissão de seu dever de fis-
calizar for determinante para a concretização 
ou o agravamento de danos ambientais. (STJ, 
AgRg no REsp 1497096/RJ - AgRg no REsp 
1001780/PR - REsp 1071741/SP).

É objetiva a responsabilidade civil do Es-
tado pelas lesões sofri-
das por vítima baleada 
em razão de tiroteio 
ocorrido entre poli-
ciais e assaltantes. (STJ, 
REsp 1266517/PR - 
REsp 1236412/ES - REsp 
1140025/MG).

O Estado responde 
objetivamente pelo sui-

A RESPONSABILIDADE DO 
PODER PÚBLICO DECORRENTE 
DA SUA OMISSÃO OU ATUAÇÃO



cídio de preso ocorrido no interior de 
estabelecimento prisional. (STJ, REsp 
1549522/RJ - REsp 1435687/MG - AgRg 
no Ag 1307100/PR).

A indenização por dano material é 
decorrente de todo e qualquer prejuízo 
que a pessoa levou em razão do aciden-
te, como, por exemplo, um pensiona-
mento mensal na proporção da redução 
da capacidade laboral da vítima. Assim, 
se a pessoa em razão do acidente sofrer 
redução de 50% (cinquenta por cento) 
de sua capacidade laboral, esta deverá 
receber o valor de 50% do salário que 
recebia em seu trabalho, pelo período 
em que for necessário para o restabele-
cimento de sua capacidade de trabalho. 
Caso a incapacidade não tenha cura, a 
pensão mensal será vitalícia.

Imprescindível lembrar que da pen-
são mensal paga pelo Estado (dano 
material) não haverá o desconto de 
qualquer valor pago pelo INSS a título 
de auxílio-doença ou aposentadoria 
por invalidez. Assim, mesmo que a víti-
ma esteja recebendo auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez do INSS em 

razão da doença ocupacional, ela pos-
sui o direito de acumular a pensão com 
os valores pagos pelo INSS.

É possível acumulação de benefício 
previdenciário com indenização de-
corrente de responsabilização civil do 
Estado por danos oriundos do mesmo 

ato ilícito. (STJ, AgRg no REsp 1388266/
SC - AgRg no AREsp 681975/PR - AgRg 
no AREsp 782544/RJ).

 
 Assim, qualquer ação ou 

omissão por parte do Estado que pre-
judique terceiros, poderá gerar indeni-
zação.







Todo mundo tem sonhos. Seja na vida 
pessoal, profissional, espiritual... en-
fim, fato é que cada indivíduo almeja 

alcançar seus objetivos e sentir-se realizado.
A cada fim de ano, muitos costumam fa-

zer uma análise do que projetou lá em janeiro 
e do que realmente foi concretizado. Muitos 
sonhos foram escritos em uma lista de papel 
para serem colocados em prática no decorrer 

de 12 meses... e ao chegar em dezembro 

deste ano, quais deles foram alcançados?
Alguns podem dizer que 2018 foi um ano 

de grandes dificuldades. A própria chamada 
“crise financeira” vivenciada no país fez com 
que muitos abandonassem alguns sonhos... 
por outro lado, há outros que fizeram da crise 
uma grande oportunidade, transformando-a 
em uma alavanca para grandes conquistas.

Independente da área, muitas pessoas ti-
veram grandes sonhos realizados neste ano. 

Uma delas é o destaque de capa desta edição 
especial da Revista Paz. O tenista rondonense 
Thiago Seyboth Wild, aos 18 anos, teve um 
ótimo 2018: passou pelo Circuito Profissional 
como experiência importante, venceu no Ju-
venil um grande torneio e agora se prepara 
para jogar profissionalmente a partir de 2019.

Confira essa reportagem e sinta-se convi-
dado a também ter muita garra, disposição e 
fé para alcançar seus objetivos!

Thiago Wild: o tenista rondonense que 
vem se destacando mundialmente!

para serem colocados em prática no decorrer 
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Fone (45) 2031-0031  |  Av. Rio Grande do Sul, 1169 - Centro  |  Marechal Cândido Rondon-PR

Convide os amigos e venha 
tomar um chopp conosco!

Servimos almoço de segunda a sábado!

VENHA CONFERIR!

Aproveite também para apreciar nossa variedade de 

pratos e bebidas à noite, de terça a Domingo!
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Thiago com a equipe de Marechal Cândido 
Rondon nos Jogos da Juventude: desde 

pequeno, envolvido no esporte!

Thiago é filho de Claudio Ricardo 
Wild e Gisela Christine Seyboth Wild, 
casados desde 1998. Inicialmente, mora-
ram em Santa Catarina e vieram a Mare-
chal Cândido Rondon em 2001. Thiago e 
a irmã Luana (16 anos), nasceram no mu-
nicípio rondonense. 

A paixão pelo tênis foi herdada do 
pai: Claudio iniciou no esporte no Rio 
Grande do Sul, vendo alguns jogadores 
treinando em um clube perto de onde 
morava. “Um dia, comecei a jogar com 
amigos e peguei o gosto! Desde então, 
resolvi treinar e competir. Tive uma breve 
passagem por torneios profissionais e na 
França, onde disputei interclubes e tam-
bém trabalhei como treinador”, explica. 

Thiago começou brincando na Wild 
Tênis, Academia do pai aqui em Marechal 
Rondon, até ter idade de receber aulas 
mais organizadas. “Ele sempre teve mui-
ta energia e a aproveitamos para usar em 
quadra. O tênis sempre foi uma referên-
cia para ele se formar dentro e fora de 

quadra, observando limites e desafios. 
À medida que pedia para treinar e jogar 
mais, fomos apoiando com equilíbrio 
adequado”, explica Claudio.

A mãe Gisela conta que desde mui-
to cedo, Thiago falava que seria tenista 
profissional “como o Nadal”, referência 
que ele dava. “Ganhou sua primeira ra-
quete antes mesmo de ter um aninho 
e dela não largou mais! Esta raquete foi 
presente do pai de um aluno do Claudio. 
No início, deixávamos ele falar e leváva-
mos na brincadeira este profissionalis-
mo. A quadra, raquete e bolinha sempre 
fizeram parte do Thiago e no começo, 
apoiamos para que ele praticasse um es-
porte e para que tivesse a oportunidade 
de cursar uma universidade nos Estados 
Unidos jogando tênis. Como mãe, sem-
pre coloquei metas que deveriam ser 
atingidas para que ele continuasse a jo-
gar, como se não tirasse 8 no boletim, 
não poderia viajar para torneios e ele 
sempre cumpriu”, conta.

O início na infância

Aos oito anos, Thiago iniciou em torneios lo-
cais e regionais e aos 10, disputava estaduais com 
bons resultados. Aos 12 anos, chegava aos nacio-
nais, onde sempre precisava de bons resultados 
para seguir em frente, pois assim recebia incen-
tivos, já que as viagens tinham custos elevados. 
“Aos 13, participou de alguns sul-americanos, 
também com bons resultados... e aos 14 anos teve 
seus melhores momentos e foi nesse período que 
começou a buscar como profissão e é onde está 
até hoje”, destaca o pai. 

Começando a 
se destacar...

Thiago e o pai com os troféus 
de Roland Garros em 2014: 

uma grande conquista!
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Para treinar e ter novas oportunidades na pro-
fissão, Thiago teve que ir para o Rio de Janeiro, em 
2014. O pai foi junto, juntamente com a irmã Luana, 
que também joga tênis. 

A mãe permanece em Marechal Cândido Ron-
don devido, principalmente, à profissão de odontó-
loga. “Veio o convite para ele treinar no Rio de Janei-
ro na Tennis Route: fiquei apavorada, mas não podia 
tirar a oportunidade, afinal ele lutava por este sonho 
e estava colhendo os frutos. Conversei com o Clau-
dio e falei que quando as crianças eram menores e 
precisaram de alguém para escovar os dentes delas, 
vendi meu consultório e cuidei delas... e que ago-
ra, não era de escova de dentes que ele precisava 
e sim de alguém que dominasse raquetes e que ele 
só iria se o pai fosse. Foi então que resolvemos que 
os três: Claudio, Thiago e Luana iriam para o Rio de 
Janeiro com suas raquetes e eu ficaria em Marechal 
com minhas escovas de dentes. Somos uma família 
que onde um estava o outro estava atrás, sempre 
juntos em tudo! É muito difícil lidar com a distân-
cia e a saudade, mas não temos escolhas. O Claudio 
está com eles, então sei que estão bem e eu voltei 
a morar com meus pais, voltei a ser filha (brinca)”, 
relata Gisela.

A distância e a saudade são superadas com a 
união familiar, com esforços de ambas as partes. 
“Nos vemos sempre que possível no Rio de Janeiro 

ou em torneios do Thiago, ou ainda quando con-

Mudanças 
radicais!

Luana, Claudio, Gisela e Thiago: uma linda e unida família!

sigo ir a Marechal Cândido Rondon. Sempre 
tivemos uma base familiar forte e isso nos leva 
em frente. Desde que casamos, frequentamos 
a Igreja Batista. Com certeza, a fé em Deus é a 
força maior para suportar todas as coisas. Gos-
to muito da frase: ‘não fale para Deus que tem 
grandes problemas, mas fale aos problemas 
que tem um grande Deus’”, destaca Claudio.

O jovem Thiago conta que já se acostu-

mou com a distância, mas sempre com sauda-
de. “Com o passar do tempo, acabei me acos-
tumando a morar longe, mas sinto falta da 
família. O apoio deles e da minha namorada 
Leciane, é o mais importante, pois é de onde 
tiro paciência para suportar a rotina e as via-
gens. Sou super apegado a Marechal e sem-
pre amo voltar pra cidade e ver todo mundo”, 
explica.



47

Conquistas 
maiores...

Thiago foi treinando e se aperfeiçoando no 
esporte, que hoje é a sua profissão. Tem uma 
rotina puxada: treina das 9 às 12h e das 15h às 
19h, de segunda a sexta-feira, quando está no 
Rio, dividido entre treinos de quadra, prepara-
ção física e trabalhos preventivos de fisiotera-
pia. Tem um calendário de cerca de oito meses 
de torneios por ano, com semanas de treinos 
entre eles.

Com o passar do tempo e muito esforço, 
foi obtendo grandes conquistas: em 2014, con-
quistou Roland Garros, na França, na categoria 
até 14 anos. Em 2015, foi campeão Sul-america-
no. Em 2017, venceu alguns torneios na Europa 
na categoria Juvenil e seu primeiro Torneio Pro-
fissional na Turquia. 

E neste ano de 2018, venceu o Aberto dos 
Estados Unidos, superando o atual número 1 
do mundo e concluiu sua carreira juvenil con-
quistando um dos maiores torneios do mundo! 

Thiago conta que sempre teve na cabeça 
que queria ser profissional e viver disso. “Co-
mecei por ver meu pai jogar e ele ter jogado; o 
incentivo veio da família toda. Esse torneio foi 
muito importante e a final, emocionante. A pre-
paração geral não muda por ser uma final ou 
não: eu trato todos os jogos da mesma maneira. 
Quando acabou, me senti aliviado pelo torneio 

ter sido finalizado e com certeza, muito fe-
liz por ter realizado um sonho... mas, muito 
aliviado pelo final de uma etapa enorme. 
A gente aprende a lidar com a pressão, se 
acostuma a ser um ídolo pra muita gente. E, 
com o passar do tempo, se aprende a trans-
formar o nervosismo em energia”, explica. 

Quando o Thiago joga, a mãe torce, so-
fre e fica feliz ou chateada, como qualquer 
outro torcedor. Mas, como mãe, a primeira 
pergunta que faz é: como foi o comporta-
mento? “Quando ele é displicente ou bate 
raquete, fico muito brava e brigo com ele, 

independente do resultado do jogo. Todos 
ficamos felizes com as vitórias do Thiago 
e eu como mãe, fico ainda mais feliz, pois 
sei que ele está feliz, que está se realizan-
do e isso supre qualquer dor da saudade... 
é assim que sobrevivemos! Se ele quer estar 
entre os cem, entre os dez ou o número um 
do mundo, é preciso trabalho duro e diário, 
e quando cansar, respirar e voltar a treinar. 
Desejo que ele se torne um homem feliz e 
realizado, que sua vida seja abençoada, que 
seus pés sejam guiados e seus caminhos 
iluminados por Deus”, enfatiza Gisela. 
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US OPEN
O US OPEN é realizado anualmente em 

Nova York desde 1881, e é um dos quatro tor-
neios que fazem parte do Grand Slam (junta-
mente com o Australian Open, Roland Garros 
e Wimbledon), que são considerados as mais 
importantes competições do tênis mundial.

Para um atleta, vencer um Grand Slam, 
significa escrever seu nome na história do 
esporte.

Paralelamente aos atletas profissionais, é 
realizado um torneio para a categoria Juve-
nil. O US OPEN Juvenil, foi a última oportu-
nidade que Thiago tinha para conquistar um 
torneio dessa magnitude nessa categoria.

O dia 9 de setembro de 2018 pra sempre 
ficará na memória de Thiago Wild: foi 
nesse dia que se tornou campeão do 
US Open, um dos mais importantes 
torneios de Tênis do mundo. O 
rondonense é o primeiro brasileiro a ser 
campeão deste torneio entre os juvenis. 

Garrett Elwood/USTA
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Desafi os e 
conquistas
Claudio considera que Thiago teve um bom ano e se 

prepara para jogar profissionalmente a partir de 2019, 
participando desse circuito com jogadores mais expe-
rientes, onde terá que construir uma nova jornada e que 
leva anos para se consolidar. E mesmo ainda estando em 
2018, já começou bem o ano de 2019. Enquanto está-
vamos escrevendo essa reportagem, Thiago conquistou 
o título do torneio Maria Esther Bueno Cup, garantindo 
vaga na chave principal do Rio Open, o maior torneio da 
América do Sul, que será realizado em fevereiro. “Des-
de pequeno, o Thiago fala que quer isso. Nós apoiamos 
sem expectativas, sempre com os pés no chão. Como 
pai, busco deixá-lo dentro de uma realidade adequada 
e saudável. A base familiar e cristã é muito importante, 
pois é um meio muito solitário, esporte individual, mui-
tas viagens, muitos momentos difíceis, onde precisamos 
ter o apoio daqueles em quem confiamos e nessas horas, 
nada melhor do que Deus e nossa família. Somos muito 
gratos a Deus por todas as oportunidades”, ressalta.

Thiago, muito objetivo em nossa entrevista, dei-
xa uma mensagem marcante: “Uma frase só resume 
tudo na vida: acreditar e buscar, porque quem busca, 
acha. Minha mãe sempre diz isso, e é a pura verdade”, 
finaliza.

Thiago: “Uma 
frase só resume 
tudo na vida: 
acreditar e 
buscar, porque 
quem busca, 
acha. Minha 
mãe sempre diz 
isso, e é a pura 
verdade”
































































