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ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL 
PROCESSO Nº 0019130-71.2008.815.0011.
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
01Apelante: Município de Campina Grande. 
Procurador: Germana Pires de Sá Nóbrega Coutinho.                
02Apelante: Construtora Queiroz Galvão S/A.
Advogado : Marina Bastos da Porciuncula Benghi e Tiago Carneiro Lima.
Apelado : José Adilson Vieira Santos.
Advogado : Guiseppe Fabiano do Monte Costa e outro.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
PATRIMONIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
INCONFORMISMO.   PRECIPITAÇÕES
PLUVIOMÉTRICAS.  INUNDAÇÃO  DA
RESIDÊNCIA  DO  AUTOR.
RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA DO  ENTE
MUNICIPAL.   FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  ATUAÇÃO  INEFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE REDE DE ESCOAMENTO
DE ÁGUAS PLUVIAIS. COMPROVAÇÃO POR
MEIO  DE  PERÍCIA.  CONDUTA
ANTIJURÍDICA,  DANOS  E  NEXO  CAUSAL
COMPROVADOS.  CONSTRUTORA.
CONCORRÊNCIA PARA A OCORRÊNCIA DO
EVENTO  DANOSO.  INEXISTÊNCIA  DE
ADOÇÃO  DE  TÉCNICAS  PARA IMPEDIR  O
DESLOCAMENTO  DO  MATERIAL
BETUMINOSO  COM  AS  ÁGUAS  DAS
CHUVAS.   EXCLUSÃO  DA
RESPONSABILIDADE  POR  FORMA  MAIOR
OU CASO FORTUITO. NÃO ACOLHIMENTO.
INTEMPÉRIES PREVISÍVEIS. NECESSIDADE
DE  ADOÇÃO  DE  MEDIDAS  PARA  EVITAR
DANO.  AUSÊNCIA  POR  PARTE  DOS
APELADOS.  DANOS  MATERIAIS.
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PERDIMENTO  DE  BENS,  ESTRAGOS  NA
ESTRUTURA DO  IMÓVEL E  NECESSIDADE
DE  ALUGUEL  DE  OUTRA  RESIDÊNCIA.
COMPROVAÇÃO  POR  MEIO  DE
FOTOGRAFIAS E RELAÇÃO CONSTANTE NA
INSPEÇÃO  FEITA  PELA  DEFESA  CIVIL.
DANOS  MORAIS.  TRANSTORNOS
PRESUMÍVEIS.  QUANTUM.  VALOR
RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DOS APELOS. 

- Para que se reconheça o cabimento da indenização,
mostra-se  necessária  a  constatação  da  conduta
antijurídica  que  gere  dano,  bem  como  o  nexo  de
causalidade entre a conduta e o dano.

-  Consoante  entendimento  jurisprudencial  firmado
pela Corte Suprema, a responsabilidade civil do ente
público é subjetiva, quando a conduta for omissiva,
identificando-se,  no  caso  concreto,  a  denominada
“culpa  administrativa”,  que  se  contenta  com  a
comprovação da falta do serviço, ou da prestação de
um serviço ineficiente ou tardio.

-  Restou  caracterizada  a  atuação  ineficiente  do
Município de Campina Grande, tanto é que acarretou
a  inundação  da  residência  do  autor,  causando
lamentáveis prejuízos àquela família.

-  Ora, a  atuação  ineficiente  é  fato  notório  nos
presentes autos,  posto que o ente  municipal tinha e
tem o dever de construir rede de escoamento de água
pluvial,  em  razão  da  possibilidade  de  intensas
precipitações pluviométricas,  porém não o fez e, por
isso,  provocou  a  inundação  e  estragos  na  casa  do
apelado.

-  Constatado o  defeito  na  prestação do serviço  e  a
ausência de obras  de escoamento de águas, as quais
deveriam ter sido realizadas como medida preventiva
à  ocorrência  do  mencionado  evento,  resta
caracterizada a responsabilidade civil  do  Município,
devendo ser mantida a sentença, nesse ponto.

- Não há dúvidas que a Construtora concorreu para a
ocorrência  dos  danos  em  maior  proporção,  já  que,
embora  seja  uma  empresa  de  atuação  no  ramo  da
construção civil há bastante tempo e possua corpo de
engenheiros  e  topógrafos  experientes,  deixou  de
adotar  meios  para  prevenir  o  deslocamento  do
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material  betuminoso  com  a  corrente  de  águas
provenientes  de  precipitações  pluviométricas  de
grande volume.

-  Incabível  a exclusão  de  responsabilidade  do
Município, por suposta configuração de caso fortuito
ou força maior, até mesmo porque as intempéries do
tempo  são  eventos  absolutamente  previsíveis,
incumbindo  ao  ente  municipal e  a  construtora  à
adoção de medidas capazes de minimizar os efeitos
decorrentes da ação das chuvas.

-  In  casu,  alguns  bens  que  guarnecem a  residência
foram  danificados  e  destruídos,  bem  como  vários
estragos foram provocados nas paredes da casa, como
pode ser visto do laudo de inspeção e das fotografias,
sendo  estes  suficientes  para  a  comprovação  dos
prejuízos materiais sofridos.

-  É cediço que são também reparáveis os  atropelos
psicológicos  gerados,  como  forma  de  amenizar  os
sofrimentos suportados, eis que o indivíduo é titular
de direitos integrantes de sua personalidade, passíveis
de reparação pecuniária, caso sejam estes atingidos.

-  No  caso  dos  autos,  o  abalo extrapatrimonial
dispensa maiores digressões, pois são presumíveis os
transtornos oriundos da inundação de uma residência.
Está configurado, assim, o danum in re ipsa,  o qual
se presume, conforme as mais elementares regras da
experiência comum, prescindindo de prova quanto à
ocorrência de prejuízo concreto.

- De acordo com a melhor doutrina e a jurisprudência,
o magistrado deve agir com equidade no momento da
fixação da indenização por danos morais, analisando
os  seguintes  critérios:  a  extensão  do  dano;  as
condições  socioeconômicas  e  culturais  dos
envolvidos; as condições psicológicas das partes e o
grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

- O valor arbitrado na sentença a ser rateado entre os
dois  recorridos mostra-se  razoável  e  atende  a
finalidade compensatória/pedagógica a que se presta,
não havendo que se falar em redução.

REMESSA  NECESSÁRIA.  JUROS  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA SENTENÇA
COM  RELAÇÃO  AO  ENTE  MUNICIPAL.
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POSSIBILIDADE  DE  ESTIPULAÇÃO  POR
ESTA  CORTE.  ÍNDICE  OFICIAL  DE
REMUNERAÇÃO  BÁSICA  E  JUROS
APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.
APLICAÇÃO  APENAS  A  PARTIR  DA
VIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 1º-F
DA  LEI  Nº  9.494/97.  PERÍODO  ANTERIOR
COM  A  INCIDÊNICA  DE  JUROS
MORATÓRIOS  NO  PERCENTUAL  DE  0,5%
AO  MÊS  E  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA
PELO INPC. PROVIMENTO PARCIAL. 

-  De acordo com entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, cabe a manifestação desta Corte, nos casos
em  que  o  magistrado  de  primeiro  grau  não  tenha
determinado a incidência de juros de mora e correção
monetária ou não tenha disciplinado o termo a quo ou
o percentual a ser aplicado, o que ocorreu no presente
caso.

-  Como a condenação imposta à  Fazenda não é  de
natureza tributária, os juros moratórios  e a correção
monetária das  parcelas  devem  ser  calculados  com
base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados  à  caderneta  de  poupança,  nos  termos  da
regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da
Lei nº 11.960/09.

- Constata-se que não é devida a aplicação do art. 5º
da  Lei  n.  11.960/09  quanto  aos  juros  moratórios  e
correção  monetária  para  todas  as  parcelas  que
compõem  a  condenação,  mas  apenas  aquelas  do
período subsequente à sua vigência, ante o princípio
do tempus regit actum. Portanto, no período anterior,
deve ser  observada a  redação anterior que previa o
percentual de 0,5% ao mês para os juros moratórios,
ao passo que a atualização monetária deve ser feita
pelo INPC.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão  ordinária,  negar  provimento  aos  apelos e  dar  provimento  parcial  à
remessa necessária, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Remessa Necessária e de  Apelações Cíveis (fls.
265/279 e 280/297) interpostas pelo Município de Campina Grande e pela
Construtora Queiroz Galvão S/A,  desafiando sentença prolatada pelo Juiz
de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, nos
autos  da  Ação  de Indenização  por  Danos  Morais e  Patrimoniais  c/c
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Obrigação de Fazer movida em face da Prefeitura Municipal de Campina
Grande, Construtora Queiroz Galvão e Cagepa – Companhia de Água e
Esgoto da Paraíba.

Retroagindo ao petitório inicial,  narra o autor que o Município
de Campina Grande celebrou contrato com a Construtora Queiroz Galvão com
o fim de realizar o recapeamento de asfalto e esta acumulou grande quantidade
de  material  betuminoso no  meio  das  ruas.  Aduziu  que  a  Cagepa  estava
realizando  obras  de  esgotamento  sanitário  em  diversas  ruas  da  cidade,
inclusive naquela em que se encontra localizada a residência do autor.

Em seguida, afirmou que reside na rua Amilton Souza Neves,
nº  28,  Cruzeiro,  no  Município  de  Campina  Grande  e,  no  dia  16/01/2008,
ocorreram precipitações pluviais  na cidade e,  com isso,  as águas desceram
com destino diverso do natural, ou seja, seguiram diretamente para dentro da
casa  do  promovente  juntamento  com  os  materiais  betunosos  utilizados  no
asfalto da Rua Juscelino Kubitchek e o material de aterramento.deixados pela
Construtora Galvão e a Cagepa, respectivamente. 

Ainda,  sustentou que  sua  residência  foi  invadida  por  todo  o
material composto de uma lama preta, oleosa e com um odor insuportável,
ocasionando a perda total dos móveis, objetos pessoais e roupas do autor e sua
família.

Seguindo  relato,  asseverou  que  o  Corpo  de  Bombeiros  e  a
Defesa Civil realizou o socorro, tendo o laudo concluído que a inundação foi
ocasionada pelo desvio das águas pluviais em direção a casa do autor.

Ao  final,  pugnou  pela  concessão  de  tutela  antecipada  para
determinar o pagamento de aluguel no valor de R$500,00. No mérito, requereu
a condenação do promovido ao pagamento de indenização por danos materiais
e morais.

Juntou procuração e documentos (fls. 09/44).

O Ente Municipal apresentou contestação (fls. 49/57), alegando
que  não  teve  participação  na  provocação  do  dano,  sendo,  na  verdade,  de
responsabilidade  da  Construtora  contratada  para  a  realização  de  obra  de
recapeamento  da  Rua  Juscelino  Kuitchek,  que  fica  nas  proximidades  da
residência do promovente.

Seguindo suas argumentações, sustentou que cabe a construtora
realizar a obra e acomodar o material de construção e tomar as precauções de
segurança necessárias, de modo que não restou configurada nenhuma conduta
comissiva ou omissiva por parte da edilidade municipal.

Ainda, argumentou que os serviços realizados pela Cagepa não
são de competência do Município e, por isso, incabível sua responsabilização
pelos danos porventura causados ao promovente.

Defendeu  que,  caso  seja  reconhecida  conduta  ilícita  do
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promovido, não haverá nexo causal, tendo em vista a incidência de excludente
de ilicitude, notadamente a força maior, ou seja, chuva torrencial na cidade de
Campina Grande naquela data, o que provocou o deslocamento do material de
outra rua até a residência do autor.

Finalmente,  discorreu  sobre  a  aplicação  da  responsabilidade
subjetiva, a ausência de comprovação de danos materiais e a necessidade de
fixação de indenização por danos morais com observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

A Cagepa  também  apresentou  peça  contestatória,  arguindo,
preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente
demanda. No mérito, asseverou que não contribuiu para o infortúnio, de mo do
que restou comprovado o dano moral. Também defendeu a responsabilidade
da Construtora Queiroz Galvão, já que tem o dever de executar o contrato com
observância  das  regras  técnicas  vigentes  na  execução  dos  serviços.
Finalmente,  asseverou  a  necessidade  de  aplicação  dos  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade  no  momento  da  fixação  dos  danos
extrapatrimoniais.

Réplica impugnatória (fls. 81/85).

A  Construtora  Queiroz  Galvão  S/A apresentou  defesa  (fls.
89/104), aduzindo que colocou o pessoal a disposição a disposição do autor no
momento em que as  águas  com o material  invadiram a  residência.  Ainda,
afirmou que as águas deixaram marcas na parede numa altura de 40cm e, por
isso, resta demonstrado que poucos equipamentos e roupas foram atingidos.

Ressaltou que o acidente ocorreu por motivo de força maior e
pela falta de estrutura que permitisse o escoamento da água enxurrada, e não
por falha na segurança da obra, de modo que não deve ser responsabilizada
pelos  causados.  Asseverou  que  a  responsabilidade  é  do  Município,  na
modalidade objetiva, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido.

Impugnação à contestação (fls. 117/118).

Despacho do juiz de base nomeando perito (fls. 130-verso).

Laudo pericial (fls. 152/165).

Manifestação do Ente Municipal sobre a perícia (fls. 172/173).

Audiência de instrução e julgamento realizada, oportunidade na
qual foi colhido o depoimento pessoal do autor e determinado a abertura de
prazo para apresentação de alegações finais (fls. 201/203).

Alegações  finais  pelo  Ente  Municipal,  autor  e  Construtora
Queiroz Galvão S/A (fls. 204/208, 209/214 e 234/239).

Decidindo a querela, o Magistrado de piso julgou improcedente
o  pedido  com relação  à  Cagepa  e  parcialmente  procedente  em relação  ao
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Município  de  Campina  Grande  e  a  Construtora  Queiroz  Galvão  S/A,
consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  concebíveis  na  espécie,
observados os artigos 186 e 927, ambos do Código
Civil e 269, I do CPC, JULGO IMPROCDENTE A
AÇÃO  proposta  por  JOSÉ  ADILSON  VIEIRA
SANTOS  em  face  da  COMPANHIA  DE  ÁGUA  E
ESGOTO  DA  PARAÍBA  –  CAGEPA  e  JULGO
PROCEDENTE,  em  parte,  em  relação  ao
MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE  e  da
CONSTRUTORA  QUEIROZ  GALVÃO  S/A,  para
condenar estes a pagar ao autor o equivalente a R$
20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais,
quantia que  deve  ser  atualizada monetariamente a
partir da data do fato, e juros de mora a partir da
citação, quantia que deve ser paga na proporção de
50% (cinquenta  por  cento)  para  cada  condenado,
bem  como  condeno  estes  igualmente  a  pagar  ao
autor a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a
título  de  danos  materiais,  na  proporção  de  50%
(cinquenta  por  cento)  para cada condenado,  valor
que deve ser atualizado a partir da data do fato, com
juros de mora a partir da citação.

Condeno-os aina o Município de Campina Grande e
a Construtora Queiroz Galvão S/A, no pagamento de
honorários  advocatícios  no  valor  de  20% sobre  o
valor da condenação de forma pro rata.

Sentença  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição  nos
termos do art. 475, §2º do CPC”. (fls. 249).

Inconformado, o Ente Municipal aviou Recurso Apelatório (fls.
265/279), alegando que a drenagem de águas pluviais não se mostrou eficaz
por negligência da construtora promovida, já que agiu de forma negligente na
ação de recapeamento,  deixando materiais betuminosos de forma errônea e
desorganizada.

Também defende a ausência de responsabilidade, em virtude da
inexistência de nexo de causalidade entre o evento e o dano com a incidência
da excludente de ilicitude, ou seja, motivo de força maior.

Sustenta que o local de alojamento dos materiais de construção
e a distância entre estes e a residência do autor era de dezenas de metros e,
como  a  chuva  foi  torrencial,  provocou  o  arrastamento  de  toneladas  de
materiais.

Assevera  a  culpa  exclusiva  da  CAGEPA e  a  aplicação  da
responsabilidade subjetiva por ato omissivo. Finalmente, ressalta que incabível
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a condenação em danos materiais, por não se encontrar comprovado o prejuízo
suportado,  bem  como  a  quantia  arbitrada  na  sentença  a  título  de  danos
patrimoniais e morais é excessiva, devendo, por isso, ser reduzida com base
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Irresignada  a  Construtora  Queiroz  Galvão  S/A  interpôs
Apelação  Cível  (fls.  280/297),  aduzindo,  preliminarmente,  a  ilegitimidade
passiva  por  ausência  de  nexo  causal  entre  a  obra  de  recapeamento  e
saneamento  e  o  dano sofrido.  Ainda,  afirma que,  consoante  laudo  pericial
confeccionado durante a instrução processual, a inundação da residência do
promovente  se  deu  única  e  exclusivamente  por  ausência  de  obras  de
escoamento pluvial, sendo de inteira responsabilidade da CAGEPA, e não da
Construtora.

Em  seguida,  argumenta  a  incidência  de  excludente  de
responsabilidade, ou seja, força maior, já que as fortes chuvas que causaram as
inundações na casa do autor permanecem no campo da inevitabilidade.

Defende a ausência de comprovação dos danos materiais, por
inexistência da perda total dos bens de sua residência, mas apenas dos bens
listados, até mesmo porque a inundação atingiu uma altura de 10cm. Também
afirma que não há prova nos autos do valor das despesas com aluguel, de
modo que o ressarcimento arbitrado na quantia total de R$2.000,00 é indevido.

Ao final, discorre sobre a excessividade no montante fixado a
título de danos morais, em nítido desrespeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (fls. 305/318).

Contraminuta apresentada pela Construtora (fls. 319/329).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira (fls. 332/337), deixou de opinar sobre o mérito, em virtude da
ausência de interesse público primário.

É o relatório. 

VOTO.

Embora  a  r.  sentença  não  tenha  determinado  o  reexame
necessário da controvérsia, imperioso seu conhecimento de ofício, nos termos
do artigo 475, I, do Código de Processo Civil e enunciado da Súmula 490 do
STJ,  por  ter  sido  o  decreto  judicial  proferido  contra  o  Município,  e  não
exprimir condenação em quantia certa e determinada.

Conheço,  também,  das impugnações apelativas,  posto  que
obedecem aos pressupostos processuais intrínsecos (cabimento, legitimidade,
interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade, preparo e
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regularidade formal).

Considerando  o  entrelaçamento  das insurgências recursais
proceder-se-á, em conjunto, ao exame dos Recursos Apelatórios e da Remessa
Oficial.

Colhe-se  dos  autos  que,  no  dia  16/01/2008, ocorreram
precipitações pluviais  na cidade  de Campina Grande  e,  com isso, as águas
desceram com destino diverso do natural, ou seja, seguiram diretamente para
dentro  da  casa  do  promovente  juntamente com  os  materiais  betuminosos
utilizados no asfalto  da  Rua Juscelino Kubitchek pela  Construtora  Galvão.
Diante  deste  fato,  sentindo-se  lesado  material  e  moralmente,  buscou  no
Judiciário tutela favorável.

Inicialmente,  consigno  que  a  preliminar  de ilegitimidade
passiva  arguida pela  Construtora apelante, sob o argumento de  ausência de
nexo causal  entre  a obra de recapeamento e saneamento e  o dano sofrido,
confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

Em se tratando de responsabilidade civil,  cumpre perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejaram. 

Neste sentido, dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art.  927.  Aquele  que,  por ato ilícito  (arts.  186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização,
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Pois bem. consoante entendimento jurisprudencial firmado pela
Corte Suprema, a responsabilidade civil do ente público é subjetiva, quando a
conduta for omissiva, identificando-se, no caso concreto, a denominada “culpa
administrativa”, que se contenta com a comprovação da falta do serviço, ou da
prestação de um serviço ineficiente ou tardio.

A respeito do tema, trago à baila as lições do administrativista
Hely Lopes Meirelles:

“A  teoria  da  culpa  administrativa  representa  o
primeiro  estágio  da  transição  entre  a  doutrina
subjetiva  da  culpa civil  e  a  tese  objetiva  do  risco
administrativo que a sucedeu, pois leva em conta a
falta do serviço para dela inferir a responsabilidade
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da Administração. É o estabelecimento do binômio
falta do serviço/culpa da Administração. Já aqui não
se  indaga  da  culpa  subjetiva  do  agente
administrativo,  mas perquire-se a falta  objetiva do
serviço  em  si  mesmo,  como  fato  gerador  da
obrigação de indenizar o dano causado a terceiro.
Exige-se,  também,  uma  culpa,  mas  uma  culpa
especial  da  Administração,  a  que  se  convencionou
chamar de culpa administrativa.
Esta teoria ainda pede muito da vítima, que, além da
lesão  sofrida  injustamente,  fica  no  dever  de
comprovar  a  falta  do  serviço  para  obter  a
indenização.
A falta  do serviço,  no ensinamento  de  Duez,  pode
apresentar-se sob três modalidades: inexistência do
serviço,  mau  funcionamento  do  serviço  ou
retardamento do serviço. Ocorrendo qualquer destas
hipóteses, presume-se a culpa administrativa e surge
a  obrigação  de  indenizar”.  (MEIRELLES,  Hely
Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 32ª ed., São
Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 649).

Após tais considerações, a Administração Pública só poderá vir
a ser responsabilizada por tais danos, caso seja provada que sua omissão ou
atuação deficiente concorreu, de forma decisiva, para a ocorrência do evento
danoso, deixando de realizar obras razoavelmente exigíveis. 

No  caso  em  disceptação,  restou  caracterizada  a  atuação
ineficiente  do  Município  de  Campina  Grande,  tanto  é  que  acarretou  a
inundação  da  residência  do  autor,  causando  lamentáveis  prejuízos  àquela
família.

Ora, cabe  ao  Ente  Municipal  a  coleta  e  transporte  de  águas
pluviais,  as quais deveriam ser colhidas e  deslocadas por meio de sarjetas,
bocas-de-lobo  e  galerias,  todas  isentas  de  resíduos  sólidos  para  evitar  a
obstrução.

Ocorre que  a atuação ineficiente é fato notório  nos presentes
autos, posto que o ente  municipal tinha e tem o dever de  construir rede de
escoamento  de  água  pluvial,  em  razão  da  possibilidade  de  intensas
precipitações pluviométricas, o que de fato ocorreu.

Ademais, o próprio laudo do perito foi categórico em afirmar
que a inundação foi provocada pela falta de escoamento de águas pluviais, ou
seja, houve a comprovação de que o Ente Municipal concorreu decisivamente
para  o  evento,  deixando  de  realizar  obras  que  razoavelmente  lhe  seriam
exigíveis. Vejamos o seguinte excerto extraído da perícia:

 Quesito 14:

NÃO,  Como  foi  exaustivamente  afirmado  supra,
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nenhum trabalho realizado no local  foi  feito,  pelo
Poder Público, para coletar águas pluviais, na frente
da  residência.  As  obras  de  coleta  de  esgotos  se
revelaram eficazes para os fins a que se destinam.
Estes é que não contemplam, e nem o poderiam fazer,
a  coleta  de  águas  pluviais,  que  sabemos
transportarem,  nas  Cidades  Brasileiras  inclusive
resíduos sólidos; e, o que é pior nenhum projeto de
esgotamento  sanitário  pode  evitar  seu
desvirtuamento com a entrada de águas pluviais nos
esgotos,  quando  o  próprio  Poder  Público  não
executa de forma completa e correta, drenagens de
águas pluviais paralelamente necessárias;

Quesito 17:

INEXISTEM caixas de coleta de águas pluviais no
“talvegue”  formado  pelas  duas  rampas  da  Rua,
convergentes na frente do imóvel afetado. As caixas
EXISTENTES nas esquinas, não se destinam à coleta
que permitira a drenagem do “talvegue”; destinar-
se-iam, sim, se fossem eficazes, a proteger a Rua da
residência contra águas de precipitações em outras
vias públicas;”  (fls. 163/164 – grifo no original).

Acerca  da  omissão  ou  atuação  deficiente  da  Administração
Pública  na  execução  de  obras  e  serviços  que  possam evitar  ou  atenuar  os
efeitos de alagamentos ocorridos por ocasião de precipitações pluviométricas
volumosas, vejamos as lições de Yussef Said Cahali, na obra Responsabilidade
Civil do Estado, Malheiros Editores, 2ª edição, 1995, págs. 58 e 467: 

“A Administração Pública será responsabilizada pela
reparação  dos  danos  sofridos  pelos  particulares,
provocados  por  eventos  inevitáveis  da  Natureza
(chuvas  torrenciais,  inundações,  alagamentos,
deslizamentos,  desmoronamentos),  desde  que,  por
sua  omissão  ou  atuação  deficiente,  deixando  de
realizar  obras  que  razoavelmente  lhe  seriam
exigíveis  (ou  as  realizando  de  maneira
insatisfatórias),  poderia ter  evitado a causação do
prejuízo, ou atenuado as suas conseqüências.”

(…)

“Nesta  linha,  a  responsabilidade  civil  da
Administração tem sido preconizada no pressuposto
da  existência  de  uma falta  do  serviço  ou  omissão
administrativa  na  realização  de  obras  necessárias
que poderiam prevenir, evitar ou atenuar os efeitos
danosos das enchentes ou transbordamentos de rios,
córregos, represas ou de galerias de águas pluviais,
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ainda  que  verificadas  precipitações  pluviométricas
volumosas e contínuas.” 

Assim,  constatado  o  defeito  na  prestação  do  serviço  e  a
ausência  de  obras  de  escoamento  de  águas,  as  quais  deveriam  ter  sido
realizadas como medida preventiva à ocorrência do mencionado evento, resta
caracterizada a responsabilidade civil  do  Município, devendo ser mantida a
sentença, nesse ponto.

Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte de
Justiça vem decidindo no mesmo sentido. A título ilustrativo, vejamos: 

“PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  APELAÇÃO
CÍVEL.  Ação  de  indenização  por  danos  morais  e
materiais. Rompimento de barragem que destruiu a
casa  do  autor,  seus  bens  e  causou-lhe  abalos
psíquicos.  Responsabilidade  do  estado.  Dano  em
decorrência de omissão do ente público. Indenização
por  danos  morais  que  deve  ser  mantida.
Desprovimento do apelo. O dano experimentado pelo
autor é tão patente que, independente de qual teoria
de  responsabilidade  estatal  se  adote  (objetiva  ou
subjetiva), está provado o dano em decorrência de
omissão  do  ente  público.  Vale  lembrar  que  a
responsabilidade  estatal  pelo  rompimento  da
barragem de camará já foi apreciada diversas vezes
por este  egrégio tribunal  de justiça,  inclusive pela
terceira  Câmara  Cível  que,  na  apelação  nº
200.2006.020.727-7/001  (mencionada  pela
procuradoria  de  justiça  à  fl.  94), afirmou que "a
responsabilidade  civil  do  estado  encontra-se
comprovada, uma vez que tem este, por obrigação,
manter em condição regular o uso e sem oferecer
riscos,  as  obras  públicas,  configurando,  pois,  no
caso,  conduta  omissiva  do  estado.  ".  O  ressarci-
mento  do  estado  teve  natureza  patrimonial  e  não
abrange  os  danos  psíquicos  experimentados  pelo
promovente  que  vivenciou  um  sentimento  de
frustração e perda, sem que houvesse provocado tal
consequência”. (TJPB; AC 003.2007.000723-6/001;
Rel.  Des.  Genésio  Gomes  Pereira  Filho;  DJPB
26/01/2011; Pág. 7.). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO EM DANOS
MORAIS.  MAJORAÇÃO  DA  VERBA
INDENIZATÓRIA.  POSSIBILIDADE.  EXISTÊNCIA
DE  DANOS  MATERIAIS.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.  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
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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. Tendo sido
a  verba  indenizatória  fixada  de  forma  não
compatível  com  a  extensão  do  dano  causado,  é
injunção  legal  a  majoração  do  quantum.  Inexiste
comprovação,  nos autos, do suposto  dano  material
sofrido. Portanto, a reparação de tal espécie de dano
não é  devida à  apelante.  Apelação  cível.  Ação  de
indenização por danos morais. Estouro da barragem
de  camará.  Responsabilidade do estado de prestar
assistência  integral.  Omissão.  Falha  do  serviço.
Responsabilidade subjetiva do estado. Danos morais.
Caracterização. Desprovimento. É injunção legal a
indenização  por  dano  moral,  em  decorrência  do
estouro da barragem de  camará, uma vez que cabe
ao estado conservar suas obras e prestar assistência
integral  aos  vitimados,  estando  caracterizada  a
responsabilidade  subjetiva  daquele  pela  falta  do
serviço”.  (TJPB;  AC 200.2007.013541-9/001;  João
Pessoa; Relª Desª Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira; DJPB 09/06/2009; Pág. 7) . (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano
moral e material. Rompimento da barragem camará.
Inundação  da  residência  e  destruição  dos  bens.
Fiscalização  da  obra.  Dever  do  estado.
Responsabilidade  civil  subjetiva.  Danos
comprovados.  Recebimento  de  verba  em  caráter
emergencial.  Redução  do  quantum  indenizatório.
Provimento parcial.  O pagamento parcial efetuado
pelo  estado  não  impede  que  a  promovente,  ora
apelada, pleiteie em juízo a indenização pelos danos
morais  que  sofreu.  A  responsabilidade  civil  do
estado encontra-se comprovada,  uma vez que tem
este, por obrigação, manter em condição regular o
uso  e  sem  oferecer  riscos,  as  obras  públicas,
configurando,  pois,  no  caso,  conduta  omissiva  do
estado”.  (TJ/PB,  APC  nº  200.2006.020727-7/001,
Rel.  Juiz  Fábio  Leandro  de  Alencar  Cunha,  3ª
Câmara  Cível,  DJ  19/06/2008)”.  (TJPB;  AC
003.2007.000693-1/001;  Rel.  Juiz  Conv.  Miguel  de
Britto Lyra Filho; DJPB 17/02/2011; Pág. 5). (grifo
nosso).

A jurisprudência pátria, trilha o mesmo caminho, como pode ser
visto do julgado abaixo ementado:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
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POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
ALAGAMENTO  DE  RESIDÊNCIA.  ENCHENTE.
ARROIO FEIJÓ.  OMISSÃO DO ESTADO. FAUTE
DU SERVICE.  RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
Em se tratando de ato imputado ao ente público por
omissão, a presença do dever de indenizar é de ser
analisada  sob o  prisma da teoria  subjetiva,  sendo
imprescindível  a  demonstração  de  uma  conduta
dolosa ou culposa por parte do agente público, do
dano suportado pela vítima e do respectivo nexo de
causalidade.  DEVER  DE  INDENIZAR.  CULPA
CONFIGURADA.  OMISSÃO  DO  PÚBLICO  NA
MANUTENÇÃO  DO  ARROIO.  Hipótese  em  que
restou  evidenciada  a  omissão  do  Estado  na
manutenção  das  águas  públicas,  deixando  de
realizar  obras  tendentes  a  evitar  a  inundação  do
arroio, ou a atenuar seus efeitos. Não configuração
de caso fortuito ou força maior como excludentes da
responsabilidade. Previsibilidade de intempéries do
tempo, cabendo à Administração Pública a adoção
de  medidas  capazes  de  minimizar  os  efeitos
decorrentes  da  ação  das  chuvas. Ausência  de
limpezas,  drenagens  ou  desassoreamento  que  foi
determinante  para  o  alagamento  das  residências
próximas. Precedentes desta Corte. Presente o nexo
causal entre a omissão do estado e o dano sofrido
pela vítima, impõe-se a reforma da sentença no que
tange  ao  reconhecimento  do  dever  de  indenizar.
DANOS  MATERIAIS.  COMPROVAÇÃO.
Comprovada a danificação de bens que guarneciam
a residência da autora, deve o requerido responder
pelos  prejuízos  materiais.  Valor  pleiteado  que  se
revela  razoável  e  não  foi  objeto  de  impugnação
especifica  pelo  requerido,  impondo-se  o  seu
acolhimento. Sentença reformada, no ponto. DANOS
MORAIS.  OCORRÊNCIA.  São  evidentes  os
transtornos decorrentes do alagamento, em grandes
proporções,  de  uma  residência,  estando
caracterizado  o  danum  in  re  ipsa,  o  qual  se
presume, conforme as mais elementares regras da
experiência comum, prescindindo de prova quanto
ao prejuízo concreto. Sentença reformada, no ponto.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO.  Em
atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina
e jurisprudência pátrias para a fixação do montante
indenizatório,  atento  às  particularidades  do  caso
concreto, o quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de correção monetária e juros moratórios
legais,  se  mostra  razoável  e  proporcional.
APELAÇÃO  PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70059317230,  Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de
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Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz,
Julgado em 29/05/2014) (TJ-RS - AC: 70059317230
RS , Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de
Julgamento:  29/05/2014,  Décima  Câmara  Cível,
Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia
23/06/2014). (grifo nosso).

Outrossim, não há que se falar em exclusão de responsabilidade
do  Município, por suposta configuração de caso fortuito ou força maior, até
mesmo  porque  as  intempéries  do  tempo  são  eventos  absolutamente
previsíveis, incumbindo ao ente  municipal à adoção de medidas capazes de
minimizar os efeitos decorrentes da ação das chuvas. 

Caso o recorrente tivesse providenciado construção de bocas-
de-lo e bueiros na rua onde fica localizada a residência do autor, teria evitado a
inundação ou até minimizaria os danos.

Desse  modo,  não  há  como  negar  a  responsabilização da
Administração Municipal pelo evento danoso.

Quanto  à  responsabilidade  da  Construtora  Queiroz  Galvão,
entendo que também restou comprovada nos autos.

Não há dúvidas que a Construtora concorreu para a ocorrência
dos danos em maior proporção, já que, embora seja uma empresa de atuação
no ramo da construção civil há bastante tempo e possua corpo de engenheiros
e  topógrafos  experientes,  deixou  de  adotar  meios  para  prevenir  o
deslocamento do material betuminoso com a corrente de águas  provenientes
de precipitações pluviométricas de grande volume.

O material deixado nas ruas para o recapeamento do asfalto tem
um cheiro forte e é pesado e, por isso, provocou um estrago maior nos objetos,
móveis e roupas dos moradores daquela residência inundada.

Dessa forma, ficaram comprovadas a conduta ilícita, o dano e o
nexo de causalidade.

No  tocante  aos  danos  materiais,  aduzem os recorrentes que
estes não foram comprovados. 

Ora,  compulsando  o  caderno  processual,  nota-se  que  restou
impossível ao apelado comprovar, por meio de documentos, o valor dos bens
que foram levados, destruídos ou deteriorados, diante da condição trágica que
estava passando. 

Por outro lado, as fotos e o laudo de inspeção da Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil do Município de Campina Grande colacionado às
fls.  16,  comprovam  quais  os  móveis  que  guarnecem  a  residência  foram
atingidos com a inundação e os estragos provocados na própria casa do autor,
notadamente no piso e nas paredes (fls. 124).
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Vejamos a relação dos objetos danificados constante no citado
laudo:

“2.4. De acordo com levantamento dos técnicos da
Defesa Civil:  Edrigo Dantas e  Dantas  e  Maxswell
Bezerra de Vasconcelos houve danos nos seguintes
objetos: Dois (2) Jogos de Sofá,  Dois (2) Guarda-
roupas,  Uma  (01)  Estante  tipo  Rack,  Um  (01)
Aparelho  de  Som,  Um (01)  Vídeo  game,  Um (01)
Micro-computador  completo,  Uma  (01)  Cômoda,
Uma (01) Mesa de Jantar, Uma (01) Geladeira, Uma
(01) Mesa de computador e Uma (01) cama de casal
com  colchão  e  Duas  (02)  Camas  de  solteiro  com
colchões”. (fls. 16).

Conforme visto acima, o promovente teve alguns de seus bens
destruídos  pela  inundação.  Desse  modo,  não  seria  razoável  exigir  que  o
demandante apresentasse ao processo vários recibos e notas fiscais dos móveis
devastados pela água, até porque a casa do recorrido fora totalmente inundada,
fato que impende a busca por tais documentos.

Por esta razão, para comprovar sua pretensão indenizatória, o
apelado valeu-se do meio probatório a ele possível, qual seja, fotografias e
laudo de inspeção.

Convém registrar,  por  oportuno,  posicionamento  do Superior
Tribunal de Justiça em julgado de caso semelhante, senão vejamos: 

“ADMINISTRATIVO.  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.
2. Recurso especial conhecido e provido”.(STJ/REsp
124615, 1ª Turma, Rel .Min. Arnado Esteves Lima, j.
em 26/06/2012). (grifo nosso).

Ademais, em virtude dos estragos na residência do autor e a
desocupação  do  imóvel  para  a  realização  dos  reparos/reformas,  entendo
acertada  a  decisão  de  tutela  antecipada do  juiz  que  fixou  o  valor  de
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R$2.000,00 a título de aluguel por quatro meses (R$500,00 mensal), por ser
medida  necessária  para  acomodar  o  autor,  enquanto  este  procedia  com  a
restauração de sua residência e por ser tal quantia razoável para pagamento de
aluguel à época dos fatos. 

Dito  isso,  ao  meu  sentir,  o  conjunto  probatório  coligido  ao
encarte  processual  comprova  o  prejuízo  material  sofrido  pelo  apelado,  de
modo que o valor de R$ 12.000,00 é suficiente e adequado para ressarcir os
danos de ordem patrimonial, devendo permanecer a condenação neste ponto.

Quanto  a condenação em indenização por  danos  morais  e  a
redução  do  seu  quantum,  concluo que  não  merece  guarida  as  alegações
recursais.

É cediço que são também reparáveis os atropelos psicológicos
gerados,  como  forma  de  amenizar  os  sofrimentos  suportados,  eis  que  o
indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, passíveis de
reparação pecuniária, caso sejam estes atingidos.

No caso dos autos, o abalo extrapatrimonial dispensa maiores
digressões, pois são presumíveis os transtornos oriundos da inundação de uma
residência. Está configurado, assim, o  danum in re ipsa,  o qual se presume,
conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de
prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

No mais, de acordo com a melhor doutrina e a jurisprudência, o
magistrado deve agir com equidade no momento da fixação da indenização
por danos morais, analisando os seguintes critérios: a extensão do dano; as
condições  socioeconômicas  e  culturais  dos  envolvidos;  as  condições
psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Sobre  o  assunto,  transcrevo  os  ensinamentos  do  doutrinador
Sérgio Cavalieri Filho:

“Importante  dizer  que  o  juiz,  ao  valorar  o  dano
moral,  deve  arbitrar  uma  quantia  que,  de  acordo
com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta  ilícita,  a  intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade  econômica  do  causador  do  dano,  as
condições  sociais  do  ofendido,  e  outras
circunstâncias  mais  que  se  fizerem  presentes”.
(CAVALIERI  FILHO,  Sérgio.  Programa  de
Responsabilidade  Civil,  10ª  ed,  rev.  e  amp.,  São
Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). 

Noutro lado, a reparação deve ter fim pedagógico, de modo a
desestimular o causador do dano a repetir a conduta lesiva, sem que sirva,
entretanto, a condenação de contributo ao enriquecimento sem causa. 
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Logo, examinando-se as circunstâncias do caso, em comento,
penso que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser rateado entre os dois
apelantes mostra-se razoável e atende a finalidade compensatória/pedagógica a
que se presta, não havendo que se falar em redução.

Quanto aos juros moratórios e correção monetária fixados sobre
o valor a ser pago pelo Ente Municipal, verifica-se que o juiz de base deixou
de estabelecer os percentuais, limitando-se apenas a aplicar o termo a quo de
cada consectário legal.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
cabe a manifestação desta Corte, nos casos em que o magistrado de primeiro
grau  não  tenha determinado  a  incidência  de  juros  de  mora  e  correção
monetária  ou não  tenha disciplinado o termo  a quo ou  o percentual  a  ser
aplicado, o que ocorreu no presente caso.

À propósito, vejamos o julgado do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL.  ADMINISTRATIVO.  TERMO  A
QUO DOS JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO EM
REMESSA NECESSÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS
CONFIGURADA.  I  -  A correção monetária,  assim
como os juros de mora, incidem sobre o objeto da
condenação  judicial,  porquanto  decorrentes  de
imposição legal. II - Trata-se de matérias de ordem
pública, cognoscíveis de ofício em sede de reexame
necessário, nos casos em que a sentença é omissa ou
afirma  a  incidência  mas  não  disciplina,
expressamente,  o termo a quo ou os  percentuais  a
serem utilizados. Todavia, se a sentença determinou
a  aplicação  dos  juros  de  mora  e  estabeleceu
expressamente o percentual a ser aplicado e o março
inicial da incidência, a modificação do termo a quo,
em  remessa  necessária,  em  prejuízo  da
Administração,  sem que tenha havido irresignação
da parte contrária caracteriza a reformatio in pejus,
consoante  o  disposto  no  art.  515,  do  Código  de
Processo Civil. III - In casu, o acórdão impugnado,
em sede de remessa necessária, modificou a sentença
para  transferir  o  termo  inicial  dos  juros  de  mora
para  a  data  da  citação,  sem  que  tenha  havido
irresignação da parte contrária contra o que ficou
estabelecido na sentença. IV - Nos termos da Súmula
45 desta Corte: No reexame necessário, é defeso ao
tribunal  agravar a condenação imposta à Fazenda
pública. V - Recurso especial provido”. (STJ - REsp:
1203710  MG  2010/0130336-8,  Relator:  MIN.
REGINA  HELENA  COSTA,  Data  de  Julgamento:
22/10/2013,  T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 28/10/2013). 
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Pois  bem,  como a  condenação  imposta  à  Fazenda  não é  de
natureza tributária, os juros moratórios  e a correção monetária das parcelas
devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09.

Insta salientar que, embora a Suprema Corte, no julgamento da
ADI 4357/DF, tenha declarado inconstitucional a expressão “índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança” contida no §12 do art. 100 da
Constituição Federal e, por arrastamento, do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com
relação apenas à correção monetária,  o relator Min. Teori  Zavascki  deferiu
medida  cautelar  na  Reclamação  nº  16745  MC/SC,  sobrestando  o  AI
1.417.464-AgR/RS em trâmite  perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que
fixou o  IPCA para a  correção monetária,  por  entender  que  as  decisões  de
méritos tomadas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e 4.425
ainda  não  têm eficácia  e,  por  isso,  vigora  a  sistemática  anterior  quanto  à
atualização monetária.

 
Observe-se,  ainda,  que  a  lei  nº  11.960/2009  não  pode

retroagir,  ou  seja,  incabível  a  sua  aplicação  em  período  anterior  à  sua
vigência, consoante entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania,
abaixo transcrito:  

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  JUROS  DE MORA
DEVIDOS  PELA  FAZENDA  PÚBLICA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/09, QUE ALTEROU
O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97.  NATUREZA
PROCESSUAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS
PROCESSOS  EM  CURSO  QUANDO  DA  SUA
VIGÊNCIA.  EFEITO  RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  ART.  5º  DA  LEI  N.
11.960/2009.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO  (ADIN  4.357/DF).  VÍCIOS  DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE
VERIFICA.  EMBARGOS  ACOLHIDOS,  SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp 1.205.946/SP, sob o rito do art. 543-C, assentou
que  as  normas  disciplinares  dos  juros  de  mora
possuem  natureza  eminentemente  processual,
devendo ser aplicadas aos processos em curso, em
atenção  ao  princípio  tempus  regit  actum.
Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da
seguinte forma: (a)  percentual  de 1% ao mês,  nos
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termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior a 24/8/2001, data de publicação da
MP n. 2.180-35, que acresceu o art.  1º-F à Lei n.
9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir
da  MP n.  2.180-35/2001  até  o  advento  da  Lei  n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para
caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009.
(...) (STJ/EDcl nos Edcl nos Edcl no AgRg no REsp
957810/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
17/09/2013).(grifo nosso).

Assim sendo, constata-se que não é devida a aplicação do art. 5º
da Lei n. 11.960/09 quanto aos juros moratórios e correção monetária para
todas as parcelas que compõem a condenação, mas apenas aquelas do período
subsequente à sua vigência, ante o princípio do tempus regit actum. Portanto,
no  período  anterior,  deve  ser  observada  a  redação  anterior  que  previa  o
percentual  de  0,5%  ao  mês  para  os  juros  moratórios,  ao  passo  que  a
atualização monetária deve ser feita pelo INPC.

Isso  posto,  NEGO  PROVIMENTO  AOS  RECURSOS
APELATÓRIOS,  mantendo  a  sentença  em  todos  os  seus  termos.  Ainda,
DOU  PROVIMENTO PARCIAL À  REMESSA NECESSÁRIA,  ante  a
ausência do percentual dos juros e correção monetária em face da condenação
imposta ao Ente Municipal, determinando que os juros moratórios devem ser
aplicados no percentual de 0,5% ao mês e a correção monetária pelo INPC até
a entrada em vigor do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei
nº  11.960/2009, a partir  de então deverá ser observado  o novo regramento
legal.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza, juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do
Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de março
de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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