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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL.  INSURGÊNCIA  DA  EDILIDADE 
PROMOVIDA.  PRETENSÃO.  MINORAÇÃO  DOS 
DANOS  MORAIS.  IMÓVEL ATINGIDO  POR  UM 
CANAL  SUBMERSO.  RESPONSABILIDADE  DO 
MUNICÍPIO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
QUANTUM FIXADO  EM  PRIMEIRO  GRAU. 
OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA 
RAZOABILIDADE  E  AO  CARÁTER PUNITIVO  E 
PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 

-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada 
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as 
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peculiaridades  do  caso  concreto  e,  não  tendo  sido 
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do 
quantum indenizatório,  perfeitamento  possível  a 
majoração  da  referida  verba  indenizatória,  a  fim 
atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente a 
esse tipo de reparação.

-  Depreendendo-se  dos  autos  que  o  imóvel  dos 
apelados foi afetado, de fato, pela construção de um 
canal  submerso  realizada  pela  Edilidade,  forçoso 
reconhecer  o  dever  de  reparação  pelo 
constrangimento suportado.

- Desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

João  Ferreira  de  Farias  e Maria  Alice  Fernandes 
Botelho de Farias ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em 
face do Município de Patos, alegando fazerem jus a indenização por danos morais e 
materiais, ao fundamento de terem tido seu imóvel atingido por um canal submerso 
construído  pela  Edilidade.  Explica,  para  tanto,  que  a  construção  não  suportou  o 
volume de água atingido na época de chuvas.

O feito tomou curso regular e a Juíza de Direito a quo 
julgou procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos, fls. 165/170:

Pelo  exposto  e  considerando  tudo  o  mais  que  dos 
autos  consta,  com  fulcro  no  art.  37,  §6º,  da 
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Constituição  Federal,  art.  487,  I  do  CPC,  Julgo 
Procedentes  em  parte  os  Pedidos postulados  pelo 
(a)s autor(a)es, para condenar o Município de Patos 
ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título 
de danos morais, e R$ 850,00 pelos danos materiais, 
pelo que extingo o processo com resolução de mérito.

Inconformado,  o  autor interpôs  APELAÇÃO,  fls. 
172/176, defendendo tão somente a necessidade de reforma da sentença no que tange 
ao  quantum arbitrado a título de danos morais, alegando, em resumo, que o valor 
estipulado na sentença é demasiado alto. Pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, fl. 182.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista não se amoldar às hipóteses  elencadas no art.  178,  do Novo Código de 
Processo Civil.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da controvérsia consiste em saber se o valor 
arbitrado pela Juíza  a quo a título de danos morais em favor de  João Ferreira de 
Farias e Maria Alice Fernandes Botelho de Farias merece ser minorado, haja vista 
ter sido apenas essa a pretensão recursal do insurgente.

Analisando os autos, vê-se que os recorridos tiveram 
seu imóvel atingido pela construção de um canal submerso de responsabilidade da 
Edilidade que, durante o período de chuvas, não suportou o volume de água. 

A Magistrada  a  quo  fixou  indenização  por  danos 
morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por verificar a presença de todos o 
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pressupostos ensejadores da responsabilidade civil.

Pois  bem.  Como  se  sabe,  a reparação  por  danos 
morais deve advir de ato que,  pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, viole o 
direito  da  parte,  atingindo  profundamente  seu  património  psíquico.  Nessas 
condições, a indentação encontra amparo jurídico no art. 5o, V e X, da Constituição 
Federal, e art. 186, do Código Civil. 

No tocante à fixação da verba indenizatória  moral, 
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de 
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a 
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao 
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando 
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que 
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não 
atender aos fins ao qual se propõe. Significa dizer, “A indenização por dano moral 
deve proporcionar ao lesado satisfação em justa medida, de modo que produza 
impacto ao causador do mal capaz de dissuadi-lo de igual e novo atentado, sem 
significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC  0002866-
37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças 
Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO. 
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À 
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA. 
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO. 
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade 
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econômico-financeira da causadora do dano moral, 
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser 
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a 
razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a 
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o 
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da 
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente 
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0; 
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg. 
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - sublinhei.

Ora,  depreende-se  dos  autos  que  o  imóvel  dos 
apelados foi afetado, de fato, pela construção de um canal submerso realizada pela 
Edilidade,  o  que,  por  si  só,  enseja  o  dever  de  reparação  pelo  constrangimento 
suportado (fotografias de fl. 34/36 e perícia de fl. 147).

Demais  disso,  como  bem  salientou  a  magistrada 
singular,  “ainda  cumpre  esclarecer  que  apesar  da  edilidade  ter  afirmado  em 
contestação  não  ter  sido  a  responsável  pela  construção  da  galeria  a  qual  não 
suportou o volume das águas, devo frisar que ainda assim é dever do Município 
fiscalizar obras, realizadas por particulares e, em sendo o caso, até embargá-las com 
seu poder de auto-tutela”, fl. 167.

Desse  modo,  entendo  que o  valor  da  indenização 
por danos morais deve ser mantido  no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 
valor que, além de estar em conformidade com o critério da razoabilidade, também é 
suficiente para compensar o inconveniente sofrido. O montante estipulado é, ao meu 
sentir, suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente a esse tipo 
de reparação.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO.

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias 
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 13 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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