
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Apelação Cível  nº 0020025-47.2006.815.2001 –  1ª Vara da Fazenda Pública da
Capital.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Apelante: Estado da Paraíba.
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ACÓRDÃO

CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  ROMPIMENTO  DA
BARRAGEM  CAMARÁ.  INUNDAÇÃO  DA
RESIDÊNCIA  E  DESTRUIÇÃO  DOS  BENS.
SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  DO
ESTADO  DA  PARAÍBA.  (1) ALEGAÇÃO  DE
FATO EXTINTIVO.  NÃO COMPROVAÇÃO DE
TRANSAÇÃO  ACERCA DA TOTALIDADE DOS
DIREITOS MATERIAIS E IMATERIAIS. DIREITO
À  COMPLEMENTAÇÃO  DA  REPARAÇÃO.  (2)
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  DO
ESTADO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
VALOR  ARBITRADO.  PROPORCIONALIDADE
E  RAZOABILIDADE.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.

1. O Estado não logrou êxito em comprovar ter
havido  transação  acerca  da  totalidade  dos
direitos  materiais  e  imateriais  decorrentes  do
evento danoso. Assim, poderá a Promovente se
socorrer  do  Poder  Judiciário  para  ver
complementada a indenização que entende ser
devida.

2.  Não  restam  dúvidas  a  respeito  da
responsabilidade objetiva do Estado da Paraíba
em  indenizar  a  parte  prejudicada,  pois  àquele
cabe o dever de fiscalização e de manutenção
do estado regular de uso da barragem, devendo-
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se condenar o mesmo em indenizar as vítimas
que  sofreram  danos  patrimoniais  e
extrapatrimoniais.

3.  A  indenização  por  dano  moral  deve
representar para a vítima uma satisfação capaz
de amenizar o sofrimento suportado.

VISTOS, relatados e discutidos, os presentes acima descritos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Colendo Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, reconhecer, de ofício,
a remessa necessária e negar provimento ao apelo e ao reexame, nos termos
do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 328.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  ESTADO  DA
PARAÍBA em  face  de  sentença  proferida  pelo  juízo  1ª  Vara  da  Fazenda
Pública  da  Capital  nos  autos  da  Ação  Indenizatória  nº  0020025-
47.2006.815.2001 movida por SEVERINA DA SILVA ARAÚJO.

A Apelada ajuizou a presente ação buscando ser indenizada
pelos prejuízos sofridos na órbita material e moral decorrente do rompimento
da Barragem de Camará que atingiu o Município de Alagoa Grande em junho
de  2004.  Aduz  que  teve  sua  residência  invadida  pelas  águas,  durante  a
madrugada, e pertences pessoais arrastados e deteriorados.

O  juízo  sentenciante  (fls.  252/254-v)  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos para condenar o Apelante no dever de indenizar a
Apelada pelos danos materiais comprovados, na ordem de R$ 770,09, e pelos
danos morais sofridos na ordem de R$ 21.720,00 (vinte e um mil, setecentos e
vinte reais), o equivalente a 30 salários-mínimos na época, ambos corrigidos
pela TR e juros de 0,5% ao mês.

No prazo recursal,  o Estado da paraíba apelou (fls.  256/268)
alegando haver nos autos, comprovação de fato extintivo da pretensão autoral
(transação  extrajudicial),  em  razão  de  ter  percebido  do  Poder  Público
Estadual, verba indenizatória pelos prejuízos acumulados na catástrofe. Alega
ainda, inexistir  inércia do ente estatal,  por entender que a responsabilidade
decorrente de omissão do Poder Público, é do tipo subjetiva, com base na
teoria da culpa administrativa, ou culpa anônima do serviço. Aduz ainda sobre
a necessidade de redução do  quantum indenizatório,  alegando que o valor
mostra-se exacerbado, em dissonância com os critérios recomendados pela
doutrina  e  jurisprudência  na  dosimetria  da  indenização  por  danos  morais,
posto  que  não  fixado  de  forma  equitativa,  levando  em  consideração  as
circunstâncias do caso concreto e a repercussão do infortúnio.

Contrarrazões às fls. 273/315.
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Em  razão  do  valor  da  condenação,  não  houve  remessa
necessária.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou
parecer pelo desprovimento do apelo (fls. 320/322).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço, de ofício, a remessa necessária, a qual
julgarei conjuntamente com o apelo, em decorrência da identidade da matéria.

O Apelante ventila a ocorrência de fato extintivo da pretensão
autoral  (transação  extrajudicial),  em  razão  deste  ter  percebido,  do  Poder
Público  Estadual,  verba  indenizatória  pelos  prejuízos  acumulados  na
catástrofe.

Ocorre que a parte não logrou êxito em comprovar ter havido
transação acerca da totalidade dos direitos materiais e imateriais decorrentes
do evento danoso. Assim, poderá a Apelada, como assim o fez, socorrer-se do
Poder  Judiciário  para  ver  complementada  a  indenização  que  entende  ser
devida.

Nesse sentido a extensa jurisprudência desta Corte:

Consoante  caudalosas  jurisprudências  deste  egrégio  tribunal,
ao julgar casos análogos, o fato do estado pagar indenização,
em  situação  emergencial,  para  vítima  de  inundação,  por
rompimento de barragem, não impede que o beneficiário venha
a  pleitear  o  pagamento  complementar  de  danos  em  juízo,
mormente quando inexiste  nos autos documento atestando a
abdicação de direitos por parte da autora. (TJPB; APL 0000518-
25.2008.815.0031; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 11/09/2014; Pág. 18).

O  fato  de  o  estado  pagar  indenização,  em  situação
emergencial,  para  vítima  de  inundação  por  rompimento  de
barragem,  não  impede que o  beneficiário  venha a  pleitear  o
pagamento  complementar  de  danos  em  juízo,  mormente
quando inexiste nos autos documento atestando a abdicação de
direitos por parte da autora. (tjpb. AC 200.2007.013495-8/001).
(TJPB;  APL  0000556-37.2008.815.0031;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho; DJPB 11/07/2014; Pág. 23).

Alegação  de  fato  extintivo  do  direito  autoral.  Pagamento
administrativo  de  verba  indenizatória.  Recibo  que  não
representa quitação integral ou transação extrajudicial.  (TJPB;
AC  003.2007.000853-1/001;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Ricardo  Vital  de  Almeida;  DJPB
04/09/2013; Pág. 11).
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Contudo,  é  fato  incontroverso  que  houve  pagamento  de
montante não demonstrado nos autos ao título de reparação de danos. Dessa
forma,  agiu  com  acerto  o  magistrado  sentenciante  quando  determinou  a
realização de compensação.

Noutro  ponto,  o  recorrente  aduz  ser  subjetiva  sua
responsabilidade,  devendo  ter  sido  investigado  o  elemento  subjetivo  da
vontade para, somente então, haver condenação ao dever de indenizar.

Os  fatos  concernentes  à  propositura  desta  demanda  são
públicos  e  notórios,  não  deixando  dúvidas  do  acontecimento  e  dos  danos
ocasionados pela ruptura da Barragem de Camará.

Não restam dúvidas a respeito da responsabilidade objetiva do
Estado da Paraíba em indenizar a parte prejudicada, pois àquele cabe o dever
de  fiscalização  e  de  manutenção  do  estado  regular  de  uso  da  barragem,
conforme os precedentes abaixo colacionados:

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. (TJPB;
APL  0000580-50.2008.815.0521;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Coelho de Salles;
DJPB 26/08/2014; Pág. 16). 

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  ESTOURO  DA
BARRAGEM  DE  CAMARÁ.  RESPONSABILIDADE  DO
ESTADO  DE  PRESTAR  ASSISTÊNCIA.  OMISSÃO.
FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO  ESTADO.  DANOS  MORAIS.  CARACTERIZAÇÃO.
REDUÇÃO  DO  DANO  MORAL  ARBITRADO.
IMPOSSIBILIDADE.  DESPROVIMENTO.  (TJPB;  Rec.
003.2008.000059-3/001;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João  Batista  Barbosa;  DJPB
04/10/2013; Pág. 9).

Segunda apelação. Estado da Paraíba. Responsabilidade.
Objetiva. Danos morais. Caracterização. Fixação de forma
prudente.  Sucumbência  recíproca.  Inocorrência.
Honorários  advocatícios  fixados  de  acordo  com  o  que
preceitua  o  Estatuto  Processual  civil.  Juros  moratórios.
Aplicação da Súmula nº 54 do STJ. Provimento parcial do
apelo.  (TJPB;  AC  003.2008.000467-8/001;  Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 26/08/2013; Pág. 12).

Em relação ao valor arbitrado para reparar os danos morais,
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entende-se  que  possui  a  função  de  suavizar os  males  injustamente
produzidos.  O dinheiro,  com efeito,  não os  extinguirá  de  todo,  mas,  pelas
vantagens  que  pode  proporcionar,  compensará,  indireta  e  parcialmente,  o
suplício moral que a Apelada experimentou e ainda experimenta.

A indenização por dano moral, portanto, deve representar para
a vítima  uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento suportado.  Desse
modo, a eficácia da indenização está na aptidão de proporcionar tal satisfação
em justa medida, conforme o princípio da proporcionalidade, de modo que não
signifique um enriquecimento sem causa para a vítima,  e produza impacto
suficiente no causador do mal, a fim de evitar que venha a cometer novamente
o ato ilícito causador do dano.

Nesse  contexto,  entendo  que  para  a  estipulação  do  valor
indenizatório é preciso analisar o grau de culpa do agente, a gravidade dos
danos  sofridos  pela  vítima,  a  repercussão  do  fato,  bem como  a  condição
econômica das partes. Nesse sentido os precedentes desta Corte:

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.  (TJPB;  APL  0000580-
50.2008.815.0521;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;
Rel.  Des.  Marcos  Coelho  de  Salles;  DJPB  26/08/2014;
Pág. 16).

Sendo a verba indenizatória fixada de forma compatível
com a extensão dos danos morais causados, não há que
se falar em minoração do quantum.  (TJPB; AC 0001277-
57.2006.815.0031;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Juiz
Conv. Marcos William de Oliveira; DJPB 30/06/2014; Pág.
12).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
ROMPIMENTO  DA BARRAGEM DE CAMARÁ.  DANOS
MATERIAIS  NÃO  CONFIGURADOS.  DANOS  MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.  PRESENÇA.  MAJORAÇÃO.
DESCABIMENTO.  DESPROVIMENTO.  -  Não
demonstrada,  de  forma  contundente,  a  extensão  dos
prejuízos patrimoniais, não há que se falar em indenização
por danos materiais. - A indenização por dano moral deve
representar  para  a  vítima  uma  satisfação  capaz  de
amenizar,  de  alguma  forma,  o  sofrimento  impingido.  A
eficácia  da  contrapartida  pecuniária  está  na  aptidão  de
proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que
não signifique um enriquecimento ilícito para a vítima,  e
produza impacto bastante ao causador do mal, a fim de
impedi-lo de cometer novamente o dano. Ponderação que
recomenda a manutenção do quantum indenizatório fixado
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em primeira instância. APELAÇÃO CÍVEL. ESTOURO DA
BARRAGEM  DE  CAMARA.  RESPONSABILIDADE  DO
ESTADO  DE  PRESTAR  ASSISTÊNCIA  INTEGRAL.
OMISSÃO.  FALHA  DO  SERVIÇO.  Proc.  Nº
200.2007.013396-8/001.  Relator:  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa  –  Juiz  convocado.  2ª  Câmara  Cível  do  TJ/PB.
Julgado em 01/09/2009. 

Nesse diapasão, respeitando os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade,  entendo  pela  manutenção  da  sentença  que  fixou  a
indenização  por  danos  morais  em  R$  21.720,00  (vinte  e  um  mil,
setecentos e vinte reais), capaz de atender o caráter pedagógico/punitivo da
medida.

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  REEXAME
NECESSÁRIO E AO APELO.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
(relator);  a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes; e o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Alcides Orlando de Moura jansen,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba. João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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