
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ET E  D O  DESEM B AR GAD OR JOÃO  ALV ES  D A S I LVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0020194-58.2011.815.2001      
ORIGEM: 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Município de João Pessoa, representado por seu procurador Ravi de 

Medeiros Peixoto
APELADO: Laurentina Fernandes Maia     (Adv. Carla Emilly G. Dantas)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. DESAPARECIMENTO DE RESTOS 
MORTAIS  DO  FILHO.  CEMITÉRIO  MUNICIPAL.  DEVER 
DE  GUARDA  E  FISCALIZAÇÃO.  OMISSÃO  POR  PARTE 
DA  EDILIDADE.  NEXO  DE  CAUSALIDADE  ENTRE  A 
CONDUTA  E  O  RESULTADO. DANO  MORAL. 
CONFIGURAÇÃO.  MINORAÇÃO  DO  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO.  DESCABIMENTO.  RAZOABILIDADE 
NA  FIXAÇÃO.  DIMINUIÇÃO  DOS  HONORÁRIOS. 
DESCABIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE 
PRIMEIRO  GRAU.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.

-    Havendo o desaparecimento dos restos mortais de cadáver 
enterrado  em  cemitério  público  e  restando  caracterizada  a 
omissão  da  edilidade,  por  não  ter  adotado  as  diligências 
necessárias,  surge  a  obrigação  de  indenizar  o  dano  moral 
experimentado pela família do falecido.

− A indenização por dano moral deve ser fixada mediante 
prudente  arbítrio  do  Juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da 
razoabilidade. O valor não pode ensejar enriquecimento sem 
causa,  nem  pode  ser  ínfimo,  a  ponto  de  não  coibir  a 
reincidência em conduta negligente.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 



voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 143.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra 
decisão  da  6ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de  João  Pessoa,  que  julgou 
parcialmente procedente os pedidos formulados nos autos da ação de indenização 
por danos morais e materiais proposta por Laurentina Fernandes Maia em desfavor 
da ora recorrente.

Na sentença, o magistrado a quo julgou parcialmente procedente 
o  pleito  autoral,  para  condenar  o  Município  de  João  Pessoa  em  danos  morais  à 
autora,  no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil  reais),  corrigidos da publicação desta 
sentença, pelo INPC, e com juros de 0,5% meio por cento),desde o evento.

Condenou,  ainda,  o  promovido ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios no valor de 15% do total da condenação.

Em suas razões da apelação (fls. 106/116), o Município de João 
Pessoa alega, resumidamente, a ausência de comprovação da omissão administrativa 
e  do  nexo  de  causalidade  entre  esta  e  os  danos  verificados,  não  podendo  ser 
responsabilizado pelo ocorrido.

Aduz,  subsidiariamente,  que  o  valor  dos  danos  morais  e  os 
honorários advocatícios devem ser minorados.

Nesta  linha,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  e, 
alternativamente, pela redução dos danos morais e honorários sucumbenciais.

Por  sua  vez,  a  promovente  recorreu,  adesivamente,  alegando 
que o valor da condenação por danos morais (R$ 30.000,00) deve ser majorado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos que a promovente ajuizou a demanda sob 
exame  visando  uma  indenização  por  danos  materiais  e  morais,  em  virtude  do 
desaparecimento  dos  restos  mortais  do  seu  filho  enterrado  como  indigente  no 
Cemitério do Cristo Redentor



O feito  teve  seu  trâmite  regular,  sobrevindo  a  sentença  aqui 
guerreada, que, conforme relatado, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. 
É contra essa decisão que se insurgem os recorrentes.

Analisarei ambos os recursos em conjunto.

Inicialmente,  vale  salientar  que  a  promovente  comprovou, 
satisfatoriamente,  que  seu  filho  (Raniere  Dantas  Maia)  realmente  morreu  no  dia 
01/04/2005 e foi enterrado como indigente no cemitério do Cristo Redentor, no dia 
05/05/2005, na quadra APS, lote 11, vala 17, tendo sido responsável pelo recebimento 
do cadáver a senhora Bernadete de Lurdes da Silva (matrícula nº 15966-2).

Ademais,  também ficou demonstrado que a  autora,  após  ser 
localizada pela Polícia, compareceu ao supracitado cemitério, no dia 16/06/2007, para 
providenciar a transferência do corpo do falecido filho para o Cemitério Senhor da 
Boa Sentença, entretanto o corpo não foi localizado.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, chego à conclusão 
de  que as  alegações  recursais  não são  contundentes  o  suficiente para reformar  a 
decisão  do  juízo  a  quo,  sendo  patente  a  obrigação  do  Município  de  zelar  pela 
conservação das sepulturas, tendo o dever de guarda e fiscalização das sepulturas.

Neste  diapasão,  o  réu  não  cumpriu  corretamente  com  a 
atividade que lhe competia, sendo que a falha havida deu ensejo ao evento danoso.

Assim, sobra demonstrada a negligência do Município de João 
Pessoa no que se refere ao seu dever de fiscalizar e de zelar pelo jazigo devidamente 
cedido. E o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso é evidente.

Desta  feita,  sobram  claramente  demonstrados  os  requisitos 
necessários ao reconhecimento do dever de indenizar, uma vez que os funcionários 
do Cemitério Municipal do Cristo Redentor não tiveram as cautelas indispensáveis 
para evitar o desaparecimento do cadáver. 

A Jurisprudência Pátria, inclusive a do próprio TJPB, é pacífica 
a este respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/
C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO. 
DESAPARECIMENTO  DE  RESTOS  MORTAIS  EM 
CEMITERIO.  OMISSÃO  POR  PARTE  DA  EDILIDADE. 
NEXO  DE  CAUSALIDADE  ENTRE  A  CONDUTA  E  O 
RESULTADO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  PLEITO 



DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. INVIABILIDADE 
ANTE  A  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  NA  FASE 
OPORTUNA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
- Havendo o desaparecimento dos restos mortais de cadáver 
enterrado  em  cemitério  público  e  restando  caracterizada  a 
omissão  da  edilidade,  por  não  ter  adotado  as  diligências 
necessárias,  surge  a  obrigação  de  indenizar  o  dano  moral 
experimentado pela família do falecido.
-  Não tendo a parte se manifestado no momento oportuno, 
resta  inviável  o  pleito  de  realização  de  exame  de  DNA 
formulado em fase recursal.”1

“RECURSOS  DE  APELAÇÃO  -  ADMINISTRATIVO  - 
RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  INDENIZAÇÃO  -  DANO 
MORAL  -  CEMITÉRIO  MUNICIPAL  -  EXUMAÇÃO  - 
DESAPARECIMENTO  DOS  RESTOS  MORTAIS  -  DEVER 
DE  GUARDA  E  PRESERVAÇÃO  -  INOBSERVÂNCIA  - 
INDENIZAÇÃO  DEVIDA  -  RECURSO  INTERPOSTO 
PELOS  AUTORES  INTEMPESTIVO  -  APELO  DO  RÉU 
DESPROVIDO.
1. Afigura-se intempestivo o recurso de apelação interposto 
pela parte autora além do prazo previsto no art. 508, do CPC.
2. A responsabilidade extracontratual do ente público por ato 
omissivo tem fundamento na Teoria da Culpa Administrativa, 
cumprindo àquele  que  sofreu o  alegado dano comprovar  o 
nexo causal  entre o revés sofrido e a falha na prestação do 
serviço.
3.  Mostra-se  ilícita  a  conduta  do  Município  consistente  em 
omissão na guarda e preservação das sepulturas.
4. Mantém-se a condenação em reparação por danos morais 
fixada  de  acordo  com  as  peculiaridades  do  caso  concreto, 
observados  os  princípios  da  proporcionalidade  e  da 
razoabilidade.”2 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS 
MORAIS.  DESAPARECIMENTO DOS RESTOS MORTAIS. 
CEMITÉRIO  MUNICIPAL.  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO MUNICÍPIO.
I - A violação do dever de guarda do cadáver gera dano moral 
passível  de  ser  indenizado,  uma  vez  que  provoca  a  seus 
familiares uma dor com a descoberta da ausência do corpo do 

1 TJPB – AC 2002003038042-8/001 – Dr. Maria das Graças Morais Guedes (substituindo a Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra 
Cavalcante) – 05/02/2009.

2 TJMG – Ac 10079073717427001 – Des. Antônio Sérvulo – 03/05/2013.



local onde fora sepultado, já que se encontra outro de sexo 
diverso.
II - Um dos valores inalienáveis do patrimônio moral humano 
é a dignidade da vida e da morte. O desprezo pelo ser humano 
após a sua morte gera dor profunda nos seus entes queridos 
que sofrem a perda da pessoa amada.
III  -  O  quantum  indenizatório  deve  ser  fixado  dentro  da 
proporcionalidade.
IV - Remessa conhecida e parcialmente provida.”3

“AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
DESAPARECIMENTO  DE  RESTOS  MORTAIS.  OMISSÃO 
ESPECÍFICA DO ENTE ESTATAL. (...)
- O desaparecimento dos restos mortais do genitor das autoras 
deu-se  exclusivamente  em  razão  da  conduta  negligente  da 
municipalidade,  que  permaneceu  com  a  guarda  e 
responsabilidade  da  administração  do  cemitério.  DANOS 
MORAIS”4

Quanto  ao  valor  da  indenização  moral,  esta  deve  ser  fixada 
mediante  prudente  arbítrio  do juiz,  de acordo com o princípio  da  razoabilidade, 
observados  a  finalidade compensatória,  a  extensão  do  dano  experimentado,  bem 
como o grau de culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento 
sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta 
negligente.

Por  conseguinte,  mesmo  sendo  devida  indenização,  faz-se 
mister destacar que o julgador, quando da fixação dos danos morais, deve-se guiar 
pelos  critérios  da  prudência  e  moderação,  visando,  sobretudo,  evitar  o 
enriquecimento  ilícito  da  vítima  e  desestimular  a  indústria  das  indenizações,  de 
forma  que,  no  caso  em  tela,  imperiosa  se  faz  a  fixação  de  forma  moderada  do 
quantum.

Assim recomenda o seguinte acórdão do Superior Tribunal de 
Justiça, cuja ementa transcrevo:

“DANO MORAL. REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO 
DO  VALOR.  CONDENAÇÃO  ANTERIOR,  EM  QUANTIA 
MENOR. Na fixação do valor da condenação por dano moral, 
deve  o  julgador  atender  a  certos  critérios,  tais  como  nível 
cultural  do  causador  do  dano;  condição  sócio-econômica  do 

3 TJMA – AC 217492005 – Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF – 04/10/2005.
4 ACRO N° 70016835696, 6 Câmara Cível, TJ do RS, Rel: Otávio Augusto de Freitas Barcellos - 17/09/2008



ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se 
for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 
ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive 
a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico, 
de  modo a  desestimular  a  prática  de outros  ilícitos  similares, 
sem  que  sirva,  entretanto,  a  condenação  de  contributo  a 
enriquecimentos  injustificáveis.(...)Recurso  conhecido  e,  por 
maioria, provido.”8

A partir de tais ponderações, considerando o abalo psíquico da 
autora,  bem como os parâmetros normalmente observados em casos semelhantes, 
tenho que o valor arbitrado na sentença, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra 
nem  tão  baixo  —  assegurando  o  caráter  repressivo-pedagógico  próprio  da 
indenização por danos morais — nem tão elevado — a ponto de caracterizar um 
enriquecimento sem causa.

Já  em relação à  fixação  dos  honorários  advocatícios  (15% do 
valor  da  condenação),  entendo  que  foi  arbitrado  obedecendo  aos  princípios  da 
razoabilidade e proporcionalidade, não sendo o caso de ser minorado.

Diante  de  tais  considerações,  amparado  em  todos  os 
fundamentos  expostos  acima,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,  mantendo 
incólume a decisão vergastada. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 06 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 07 de abril de 2015.

8 REsp 355.392, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Filho, 3ª T, DJ 17.06.2002, p. 258



Desembargador João Alves da Silva
Relator


