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DE  MORA INCIDENTES  DESDE  O  EVENTO  DANOSO,  COM  BASE  NA
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ART. 1°-F, DA LEI FEDERAL N.° 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI N.° 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. PRECEDENTE DO STF.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.

1. Tratando-se de ação de responsabilidade civil contra a Fazenda Pública Estadual,
aplica-se o Decreto nº 20.910/1932, que dispõe, em seu art. 1º, que as ações contra a
Fazenda Pública Estadual prescrevem no prazo de cinco anos, contados da data do
evento danoso.

2.  Cumpre  ao  ente  fazendário,  em  decorrência  do  rompimento  de  barragem,
indenizar  as  vítimas  do  evento  danoso,  provocado  por  ato  omissivo  da
administração, uma vez que,  cabe ao Estado, o dever  de conservar suas obras e
prestar assistência integral aos vitimados.

3. A indenização do dano material visa recompor o patrimônio à situação em que se
encontrava a vítima antes da prática do ato ilícito.

4. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz
de amenizar,  de alguma forma,  o sofrimento impingido,  devendo ser o  quantum
arbitrado com prudência.

5. À luz do verberado no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, nas causas em
que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação
equitativa do Juiz, devendo-se levar em consideração os critérios estabelecidos nas
alíneas a, b e c, § 3º, do precitado art. 20.



6. Nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem
com base na taxa aplicável à caderneta de poupança, art. 1°-F, da Lei Federal n.°
9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09.

7.  A correção  monetária,  com  base  na  mais  recente  jurisprudência  do  Pretório
Excelso, há de ser computada desde o arbitramento da indenização, utilizando-se
como indexador o IPCA.

8. Provimento parcial do Apelo e da Remessa Necessária.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária e à Apelação Cível n.º 0000580-50.2008.815.0521, em que figuram como
partes Maria de Lourdes Viana de Lima e o Estado da Paraíba.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator,  em conhecer da Apelação e da
Remessa Necessária, rejeitada a prejudicial de prescrição, no mérito, dar-lhes
provimento parcial.

VOTO.

O  Estado da Paraíba interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alagoinha, nos autos da Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais em face dele ajuizada por Maria de Lourdes Viana
de Lima,  que rejeitou a prejudicial de prescrição trienal, por entender tratar-se de
hipótese de prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32, e, no mérito, ao
fundamento  de  que  restou  demonstrado  o  nexo  de  causalidade  entre  a  conduta
omissiva e a lesão alegada, que os danos materiais descritos foram demonstrados por
meio de provas testemunhais, e que o dano moral estava retratado pelos próprios
fatos  contidos  nos  autos,  julgou  procedentes  os  pedidos,  condenando-o  ao
pagamento  de  R$  1.674,85  a  título  de  indenização  por  danos  materiais,  e  R$
10.000,00 por danos morais, corrigidos desde a data do evento danoso, com juros
aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a nova
redação da Lei nº 11.960/2009, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios na razão de 15% sobre o valor da condenação, deixando de submetê-la
à remessa oficial, porquanto o valor da condenação não excedia a sessenta salários
mínimos.

Em  suas  razões  recursais,  f.  82/97,  o  Apelante  repisou  a  prejudicial  de
prescrição  trienal,  prevista  no art.  206,  §3º,  V,  do  CC,  por  se  tratar  de  ação de
natureza indenizatória.

No  mérito,  alegou  a  inexistência  do  dever  de  indenizar,  porquanto  a
Autora/Apelada  recebeu  administrativamente  a  verba  indenizatória  referente  às
perdas  e  danos  provocadas  pelo  rompimento  da  barragem,  além  de  não  ter
concorrido para a materialização do evento danoso, e que não houve comprovação
de sua negligência no que diz respeito à manutenção da estrutura da barragem.

Afirmou, ainda, que inexiste comprovação dos danos materiais suportados
pela Apelada, que o valor da indenização por dano moral arbitrado pelo Juízo deve



ser minorado em consideração aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
que a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento do valor da
indenização, e que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados nos termos do
art. 20, §3º, do Código de Processo Civil.

Pugnou pela extinção do processo seja em decorrência do reconhecimento da
prescrição, seja em face da transação extrajudicial, ou, na hipótese de entendimento
diverso, pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e o pedido
julgado  improcedente,  ou,  subsidiariamente,  para  que  seja  reduzido  o  valor  da
indenização por danos morais e da verba honorária.

Nas Contrarrazões, f. 99/103, a Apelada requereu a manutenção da Sentença,
repisando os mesmos argumentos de sua peça de ingresso.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do CPC.

É o Relatório.

O Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a Sentença
ilíquida  em  desfavor  da  Fazenda  Pública  impõe  o  duplo  grau  de  jurisdição
obrigatório, ainda que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos (nesse
sentido, STJ,  AgRg no Ag 1254476/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
Julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010).

Pelo  exposto,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  da
Apelação e, de ofício, da Remessa Necessária, analisando-as conjuntamente.

Inicialmente, rejeito a prejudicial de prescrição, considerando que, segundo o
estabelecido pelo Decreto Lei nº 20.910/32 e já consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça, o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de cinco anos1. 

A presente  ação  foi  ajuizada  com  a  finalidade  de  percepção  de  valores
indenizatórios  em virtude  dos  danos causados pelo  rompimento  da  Barragem de
Camará,  tendo  sido  ajuizada  em 10/06/2008,  f.  13,  e,  conforme as  informações
constantes nos autos, o sinistro ocorreu em 17/06/2004, dentro, portanto, do prazo
quinquenal.

Vencida a preliminar, no mérito, alega o Estado da Paraíba, como primeira
premissa de suas razões de Apelo, que inexiste o dever de indenizar, porquanto a

1ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  PRAZO  DE
PRESCRIÇÃO  BIENAL  DO  CÓDIGO  CIVIL.  NÃO  APLICAÇÃO.  DECRETO  20.910/32.
AGRAVO  REGIMENTAL NÃO  PROVIDO.  1.  "É  entendimento  desta  Corte  que  a  prescrição
qüinqüenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou
ação  contra  a  Fazenda  Pública,  seja  ela  federal,  estadual  ou  municipal,  independentemente  da
natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular" (EDcl no REsp
1.205.626/AC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 4/3/11).  2. O
Código Civil é um "diploma legislativo destinado a regular as relações entre particulares, não tendo
invocação nas relações do Estado com o particular". Inaplicabilidade do prazo de prescrição bienal
previsto no Código Civil. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 11.996/RS, Rel.
Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  19/04/2012,  DJe
02/05/2012.)



Apelada já recebeu indenização.

A indenização por danos materiais, a teor do art. 402 do Código Civil,  visa
recompor o patrimônio da vítima à situação em que se encontrava antes da prática
do ato ilícito, pelo que, restando demonstrados, conforme relato das testemunhas, f.
76/78, e notoriedade de tal acontecimento trágico, mantenho a Sentença neste ponto.

Corroborando com o entendimento supramencionado, Julgado do Superior
Tribunal de Justiça2.

A segunda, terceira e quarta premissas podem ser analisadas conjuntamente,
porquanto alega o Apelante que não houve omissão de sua parte, que não concorreu
para a materialização do evento e que não houve comprovação de sua negligência no
que diz respeito à manutenção da estrutura da barragem.

A prova dos autos se embasa no fato de domínio público que na sua primeira
tomada de água a Barragem de Camará não suportou o volume  estimado de mais de
oitenta  e  cinco  por  cento  de  sua  capacidade  e  se  rompeu,  inundando  vários
Municípios do Brejo Paraibano.

Tal  evento  se  enquadra  na  teoria  do  dano  objetivo  pela  qual  as  pessoas
jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviços públicos respondem pelos danos causados, em razão da responsabilidade
objetiva, decorrente de uma ação ou omissão do agente público que cause prejuízos
aos administrados, Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Destarte, não há como dar provimento ao Apelo do Estado da Paraíba para
deixar  de  reconhecer  sua  responsabilidade  no  evento  danoso,  impondo-lhe  a
obrigação de indenizar as vítimas do acidente.

Em relação ao  valor  da  indenização,  entendo,  na  esteira  dos  precedentes
desta e. Quarta Câmara, que o quantum de R$ 10.000,00 fixado pelo Juízo deve ser
mantido, considerando-se o princípio da razoabilidade, a condição econômica das
partes, a repercussão do fato, a extensão do dano e a conduta culposa do agente,
representada pela negligência e desídia.

Os honorários advocatícios foram fixados em estrita observância ao art. 20, §
3º, alíneas “a” e “c”, do CPC, devendo ser considerado que a causa é complexa, o
profissional teve que elaborar peças de defesa, participar de audiência de instrução e
julgamento com colheita de prova testemunhal e apresentação de alegações orais,
não havendo, portanto, o que ser modificado.

2ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. VÍTIMA
DE ENCHENTE. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL.CABIMENTO.
EXIGÊNCIA DE OUTROS MEIOS. IMPOSSIBILIDADE.RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 

1. Em havendo prova testemunhal de que os danos materiais teriam sido acarretados pela
torrente d'água proveniente do rompimento de barragem, e tendo sido demonstrado que o quantum
indenizatório  representa  montante  condizente  com  a  realidade  econômica  da  região,  afigura-se
desarrazoado exigir a efetiva demonstração do decréscimo patrimonial por outros meios, visto que a
tarefa é absolutamente inexequível à vítima. […]  (STJ, Resp 1274615/PB, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012)



Com  relação  aos  juros  de  mora,  são  devidos  desde  o  evento  danoso3,
observando-se a Taxa SELIC até a data da vigência da Lei Federal n.° 11.960, de
29/06/2009, que alterou o art. 1°-F da Lei n.° 9.494/97, observando-se, a partir daí, a
taxa aplicável à caderneta de poupança, consoante aquele dispositivo legal.

A correção monetária,  com base na mais recente jurisprudência do Pretório
Excelso4, é devida desde a data do arbitramento da indenização, utilizando-se como
indexador o IPCA. 

Posto isso, conhecida a Apelação e a Remessa Necessária,  rejeitada a
prejudicial  de  prescrição,  no  mérito,  dou-lhes  parcial  provimento  para
reformar a Sentença tão somente quanto à sistemática do cômputo dos juros de
mora e da correção monetária, nos termos supramencionados.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exm.º  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão a Exm.ª
Procuradora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

3 Súmula 54, do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual. 

4 […] 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art.
5º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é
titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de
captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a
inflação do período). […]  (STF, ADI 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Relator(a) p/ Acórdão Min. Luiz
Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013,  Dje-251, divulgação em 18/12/2013, publicação em
19/12/2013).


