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Tendo a autora formulado pedido certo de indenização por danos 
materiais e morais, estando a peça inaugural em conformidade com 
a legislação processual, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia 
da inicial.

Cumpre ao Estado indenizar satisfatoriamente as vítimas de evento 
danoso  provocado  por  ato  omissivo  da  administração,  cujas 
consequências atingem a esfera material e moral dos prejudicados.

“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)

A  indenização  por  danos  morais  pretende  compensar  a  dor  do 
lesado e constitui um exemplo didático para a sociedade e para o 
réu  de  que  o  Direito  repugna  a  conduta  violadora,  porque  é 
incumbência  do  Estado  defender  e  resguardar  a  dignidade 
humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o causador do dano, 
inibindo-o  em  relação  a  novas  condutas,  e,  por  isso,  deve 
corresponder  a  um  valor  de  desestímulo.  Fixada  em  patamar 
razoável, a manutenção da indenização é medida que se impõe.

“Havendo prova  testemunhal  de  que  os  danos  materiais  teriam 
sido  acarretados  pelo  rompimento  da  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”.1

No que se refere aos juros de mora e à correção monetária, o STJ 
firmou entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda 
Pública  “[...]  os  juros  de  mora  incidirão  da  seguinte  forma: 
percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do 
Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da 
publicação da Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à 
Lei  9.497/97;  percentual  de  0,5%  ao  mês,  a  partir  da  Medida 
Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 
(DOU de  30/06/2009),  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei 
9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice oficial de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 
termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 
pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária,  em face da 
declaração  de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei 
11.960/2009,  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97, 
calculada com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei 
(30/06/2009).2

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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar 
provimento parcial  à remessa e ao apelo,  nos termos do voto do relator,  integrando a 
1 STJ - REsp 1274615/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012.
2 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014



decisão a certidão de julgamento de fl. 447.

Relatório

 Trata-se  de  apelação  e  remessa  oficial  tirados  contra  sentença 
proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais promovida por 
Severina Ferreira de Almeida em desfavor do Estado da Paraíba.

Na sentença,  a  magistrada reconheceu a responsabilidade civil  do 
Estado da Paraíba, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor 
de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a título de danos materiais, e, pelos danos morais, a 
quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), devendo ser os valores corrigidos a partir da 
data  do  evento  danoso.  Impôs,  ainda,  o  ente  fazendário  ao  pagamento  de  honorários 
advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Alega  o  apelante,  preliminarmente,  a  inépcia  da  inicial, 
argumentando que o pedido tem natureza genérica. No mérito, aduz que comprovou o 
fato  extintivo  da  pretensão  da  autora,  já  que  esta  teria  confessado  o  recebimento  de 
indenização, por via administrativa, da verba indenizatória postulada na exordial. 

Aduz a inexistência de inércia do ente estatal quando da ocorrência 
do rompimento da citada barragem, não havendo caracterização da responsabilidade do 
Estado.

Afirma que inexistem provas  dos  danos  materiais  apontados  pela 
recorrida, e que, quanto aos danos morais, o valor fixado em primeiro grau é exacerbado. 

Ataca, ainda, o termo inicial da correção monetária na indenização 
por danos morais deve ser contado da data do arbitramento.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  seja 
acolhida a preliminar de inépcia da inicial. Acaso assim não ocorra, pede a redução dos 
danos morais e o afastamento dos danos materiais, aplicando-se a eventual condenação as 
regras do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97

A apelada, nas contrarrazões, requer a manutenção do decisum.

O Ministério Público, em parecer encartado às fls.  400/408, opinou 
pelo desprovimento do recurso.

Lançado  o  relatório  ainda  durante  a  vigência  do  CPC/73,  por 
equívoco,  os  autos foram remetidos ao primeiro grau,  lá permanecendo até solicitação 
desta Corte. 

É o relatório.



VOTO

A preliminar de inépcia  da inicial  deve ser  afastada.  Na visão do 
recorrente, a petição veicula pedido genérico. Contudo, compulsando a inicial é possível 
compreender os fatos, o pedido e a causa de pedir. 

Ademais,  mesmo  tendo  a  parte  autora  se  omitido  quanto  à 
especificação  dos  danos  materiais,  este  fator  não  torna  o  pedido  genérico,  podendo 
resultar, tão somente, no insucesso da pretensão da promovente.  

Assim, tenho que a apelada formulou pedido certo de indenização 
por danos materiais e morais, estando a peça inaugural em conformidade com a legislação 
processual, devendo ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.

No mérito,  merece ser salientado que a questão sob análise não é 
estranha a este Colendo Tribunal. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por vítima do 
trágico incidente ocorrido na Barragem de Camará que, com o seu rompimento, alagou a 
cidade de Alagoa Grande e  região,  causando prejuízos  aos  seus  moradores,  dentre  os 
quais, a autora/apelada.

Como  notório,  o  fato  trouxe  à  comunidade  atingida  diversos 
prejuízos  de  ordem  material  e  moral  aos  habitantes  da  região,  haja  vista  que  muitos 
ficaram desamparados por terem suas residências destruídas ou danificadas, bem como, 
os bens e utensílios que os guarneciam.

O Estado da Paraíba, na tentativa de se furtar da responsabilidade de 
indenizar satisfatoriamente as vítimas do evento, levanta a tese de quitação do dano a 
partir do pagamento de quantia decorrente de suposto acordo firmado entre as partes, 
acarretando a  extinção do  seu direito  de  pleitear  ulteriores  indenizações.  Embora seja 
verdadeira a informação de que a recorrida foi indenizada pelo Estado da Paraíba pelos 
danos experimentados, a quitação dada quanto ao valor recebido não impede que a parte 
postule, junto ao Poder Judiciário, a complementação dos prejuízos sofridos.

Nesse  norte,  descabe  falar  em  comprovação  de  fato  extintivo  do 
direito do autor, devendo tal tese ser reprimida. Aliás, este também foi o posicionamento 
deste Tribunal no julgamento de casos similares, vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO  - 
ROMPIMENTO  DE  BARRAGEM  -  CULPA  DEMONSTRADA  IN 
VIGILANDO E IN ELIGENDO -INDENIZAÇÃO PAGA PELO ESTADO 
-  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DE  ABDICAÇÃO  AO  DIREITO  DE 
RECEBER  OUTRAS  INDENIZAÇÕES  -  PAGAMENTO  DE  VERBAS 
INDENIZATÓRIAS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL - DANO MORAL 



- VALOR ADEQUADO -DESPROVIMENTO. - (...)- 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. (...)3

APELAÇÃO CÍVEL.  INDENIZAÇÃO.  DANO MORAL  E  MATERIAL. 
ESTOURO  DE  BARRAGEM.  RESPONSABILIDADE  DO  ESTADO. 
ASSISTÊNCIA  INTEGRAL.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO. 
PREJUÍZOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. QUITAÇÃO DE PARTE DO 
PREJUÍZO.  CARÁTER  EMERGENCIAL.  COMPLEMENTAÇÃO. 
NECESSIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL.  -  (...)  Se  a  reparação  não 
atingiu  o  montante  devido  e  compatível  com  o  prejuízo  da  vítima, 
efetivamente  demonstrado  através  de  documentos,  é  legal  a 
complementação desse valor. (...)4

Melhor  sorte  não  assiste  a  apelante  no  tocante  a  ausência  de 
responsabilização do Estado por conduta omissiva.

Conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Supremo 
Tribunal  Federal,  a  responsabilidade  civil  do  ente  público,  nos  casos  de  omissão,  é 
subjetiva,  identificando-se,  no  caso  concreto,  a  denominada  “culpa  administrativa”, 
revelada em razão da falta do serviço, ou da prestação de um serviço falho ou tardio.

Desse modo, observa-se que a Administração Pública só poderá vir a 
ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua omissão ou atuação 
deficiente,  concorreu  decisivamente  para  o  evento,  deixando  de  realizar  obras  que 
razoavelmente lhe seriam exigíveis. 

No caso presente, como em tantos outros similares, embora afirme a 
Edilidade que “as falhas que levaram ao rompimento da barragem foram decorrentes da própria  
execução da obra, a qual ficara a cargo das construtoras contratadas pela administração anterior”, 
tem-se  que  é  aí,  ao  contrário  do  asseverado,  que  restou  caracterizada  a  sua  atuação 
ineficiente,  pois  o  Estado  tinha  e  tem  o  dever  de  fiscalizar  o  andamento  das  obras 
contratadas, sobretudo a de uma obra dessa magnitude que, indubitavelmente, trazia à 
comunidade elevado risco e, por isso mesmo, carecedora de uma maior atenção por parte 
do Poder Público, ante a possível tragédia de um rompimento, como ocorrido.

Igualmente,  não se exclui a responsabilidade do ente público pelo 
3 TJPB  –  AC  20020070134958001  -  Relator:  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  -  Data  do  Julgamento: 

11/09/2008  
4 TJPB – AC 20020060200660001 – Relator: Juiz Carlos Neves da Franca Neto, Juiz convocado para substituir a 

Desª. Maria das Neves do E. A. D. Ferreira - Data do Julgamento: 22/07/2008  



fato do evento ter sido provocado por má construção, deslocando a responsabilidade à 
construtora  da  obra,  pois,  como assente  na  jurisprudência,  há  presunção  de  culpa  do 
Poder Público nos casos de prejuízos causados por empreiteiras quando executam obras 
públicas.

Nessa esteira, colaciono o seguinte aresto da Corte Superior:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO CAUSADO 
A TERCEIRO POR EMPREITEIRA DE OBRA PÚBLICA. PRESUNÇÃO 
DE CULPA JURE ET DE JURE. É jure et de jure a presunção de culpa do 
Estado por atos da empreiteira que para ele executa obra pública, por isso 
mesmo  é  que  se  deve  ver  nos  próprios  atos  ilícitos  praticados  pelo 
preposto  a  prova  suficiente  da  culpa  do  preponente.  Recurso 
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.5

Portanto,  restando  caracterizada  a  culpa  do  apelante  e, 
consequentemente, a sua responsabilização pelos danos dela decorrentes, há de se manter 
a sentença igualmente nesse ponto, cuja jurisprudência desta Corte não destoa, vejamos:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS,  MATERIAIS  E 
PATRIMONIAIS  -  ROMPIMENTO  DA  BARRAGEM  CAMARÁ  - 
DESTRUÍÇÃO  DA  RESIDÊNCIA  -  ACORDO  EXTRAJUDICIAL 
FIRMADO  -  CONDENAÇÃO  DO  ESTADO  AO  PAGAMENTO  DOS 
DANOS  MORAIS  -  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  -  IRRESIGNAÇÃO  - 
DANOS  MORAIS  CARACTERIZADOS  -  OMISSÃO  DO  ESTADO  - 
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. - Nos 
casos  de  danos  causados  por  omissão  do  Estado,  deve  averiguar-se, 
inicialmente,  se o mesmo tinha a obrigação legal de impedir o evento 
danoso. - O Estado tem a obrigação de fiscalizar as obras Públicas, de sua 
competência,  que  estão  sendo  executadas,  a  fim  de  mantê-las  em 
condições regular de uso, sem oferecer riscos à população. 6

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Rompimento de Barragem 
- Omissão do Ente Público -Responsabilidade subjetiva - Precedentes do 
STF -Falta do Serviço - Caracterização - Dever de indenizar demonstrado 
- Dano moral não afastado por recibo de quitação firmado nos autos - 
Indenização  fixada  de  forma  razoável  -  Sentença  mantida  - 
Desprovimento do recurso. Conforme orientação do STF, tratando-se de 
ato  omissivo  do  poder  público,  a  responsabilidade  civil  por  tal  ato  é 

5 STJ - REsp 106.485/AM – Rel. Min. César Asfor Rocha - DJ 04.09.2000.
6 TJPB – AC 20020060207350001 – Relator: Juiz Eduardo José de Carvalho Soares, Juiz de Direito convocado para 

substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides - Data do Julgamento: 27/01/2009  



subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, 
a  negligência,  a  imperícia  ou  a  imprudência,  não  sendo,  entretanto, 
necessário  individualizá-la,  dado  que  pode  ser  atribuída  ao  serviço 
público, de forma genérica, a falta do serviço. Tem-se como caracterizada 
a  atuação  ineficiente  do  serviço,  quando  o  Estado  tendo  dever  de 
fiscalizar o andamento das obras contratadas e/ou realizadas, sobretudo a 
de  uma  Barragem,  tão  próxima  à  Comunidade  e,  por  isso  mesmo, 
carecedora  de  uma  maior  atenção  por  parte  do  Poder  Público,  ante  à 
possível tragédia de um rompimento, como de fato ocorrido, não realiza 
obras de conservação de melhoramento. 7

Com relação aos danos morais, penso que o recorrente tem razão, em 
parte. Após a vigência da Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso X, sucumbiu de vez a 
controvérsia anteriormente havida acerca da existência do dano moral puro, desligado de 
qualquer repercussão material, sendo entendido como o desconforto ou a dor advinda de 
conduta ilícita. Nesse aspecto, este egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

Dano moral. Indenização. Possibilidade. É indenizável o dano puramente 
moral, sem condicioná-lo a qualquer prejuízo de ordem material, pois a 
pecúnia visa compensar a dor sofrida pela vítima, sendo a prestação de 
natureza meramente satisfatória. Não é possível em sociedade avançada 
como  a  nossa,  tolerar  o  contra-senso  de  mandar  reparar  o  dano 
patrimonial,  e deixar sem reparação o dano moral.  Isso importaria em 
olvidar que os sistemas de responsabilidade são em essência, o meio de 
defesa do fraco contra o forte, e supor que o legislador só é sensível aos 
interesses materiais.8

Considerando  estes  fatos,  é  de  se  atentar  para  a  finalidade 
pedagógica da indenização por dano moral, que tem o fito de impedir a reiteração de 
prática  de  ato  socialmente  detestável  e  conceder  uma  simbólica  compensação  pelo 
desconforto e aflição sofridos pela parte.

O Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  REsp nº  238.173,  cuja  relatoria 
coube ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não há critérios determinados e fixos para 
a  quantificação  do  dano  moral.  Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com 
moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto”.

Assim  também  recomendam  os  seguintes  acórdãos  do  Superior 
Tribunal de Justiça, cujos trechos das ementas transcrevo:

DANO  MORAL.  REPARAÇÃO.  CRITÉRIOS  PARA  FIXAÇÃO  DO 
7 TJPB – AC 20020060200561002 – Relator: Des. Manoel Soares Monteiro - Data do Julgamento:12/11/2009  
8 TJPB – AC 94.00187-4 –  Relator: Des. Antônio Elias de Queiroga



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 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.9

(...) 3. É assente que o quantum indenizatório devido a título de danos 
morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar 
enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade 
econômica  do  réu.  4.  A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  tem  se 
posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz 
de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada 
nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. 5. Em sede de dano 
imaterial, impõe-se destacar que a indenização não visa reparar a dor, a 
tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores 
inapreciáveis,  o  que não impede que se fixe um valor  compensatório, 
com o intuito de suavizar o respectivo dano. (...).10 

Destarte,  a  indenização por  dano moral  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.

A  referida  indenização  pretende  compensar  a  dor  do  lesado  e 
constitui um exemplo didático para a sociedade e para o réu de que o Direito repugna a 
conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade 
humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o causador do dano, inibindo-o em relação 
a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo.

Examinando-se as circunstâncias do caso em comento, penso que o 
valor fixado pelo Juízo de primeiro grau não merece redução, vez que se mostra razoável e 
atende à finalidade compensatória/pedagógica a que se presta.

No que diz respeito à reparação pelos danos materiais oriundos do 
fato, creio que o recurso não merece provimento.
9 STJ – REsp 355.392, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Filho, 3ª T, DJ 17.06.2002
10 STJ – REsp 716.947/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T, DJ 28.04.2006



É bem verdade que esta Corte,  em várias oportunidades,  negou o 
pedido  de  indenização  por  danos  materiais,  sob  o  argumento  de  que  estes  não  se 
presumem, não sendo possível ao magistrado supor os prejuízos materiais suportados. 
Naquelas decisões, afastavam-se os danos materiais, haja vista contarem as partes apenas 
com as provas testemunhais, impróprias para tal fim, segundo o pensamento da época.

Todavia,  ao  examinar  a  questão,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça 
passou  a  reformar  tais  decisões,  apontando  que  “[…]  diante  da  impossibilidade  de 
demonstração dos prejuízos  materiais decorrentes do rompimento de barragem, cabe 
considerar a prova testemunhal, já  que não há como exigir outros meios de prova, uma 
vez  que  ocorreu  a  perda  de  todos  os  pertences  em  decorrência  do  comprovado 
alagamento”.11

O  pensamento  está  materializado  em  inúmeros  julgados  daquela 
Corte, que versam também sobre o caso dos autos, conforme se pode conferir a diante:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL. 
ROMPIMENTO  DA  BARRAGEM  DE  CAMARÁ.  PERDA  DOS 
BENS  QUE  GUARNECEM  A  RESIDÊNCIA.  COMPROVAÇÃO. 
VALOR DOS BENS. RAZOABILIDADE. 1. Comprovado nos autos 
ter sido a autora vítima do rompimento da barragem de Camará, 
ocorrido  em  17.06.2004,  mostra-se  desarrazoada  a  exigência  da 
efetiva  demonstração  do  decréscimo  patrimonial,  devendo  ser 
fixado,  observado  o  princípio  da  razoabilidade,  valor  médio 
condizente  com  a  realidade  econômica  da  região.  2.  Agravo 
regimental não provido. (AgRg no AREsp 329.657/PB, Rel. Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, 
DJe 28/08/2013)

“A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal a quo, com o 
restabelecimento da sentença de primeiro grau, não se configura 
como  reexame  fático-probatório.  A  discussão  ficou  restrita  tão 
somente  à  matéria  de  direito,  qual  seja  a  validade  da  prova 
testemunhal para a comprovação de prejuízos de ordem material, 
diante da impossibilidade de utilização de outros meios de prova. 
Precedentes:  AgRg  no  RESP  1.343.586/PB,  Rel.  Ministro  Sérgio 
Kukina,  Primeira  Turma,  DJe  12.4.2013;  AgRg  no  RESP 
1.393.223/PB,  Rel.  Ministro Benedito Gonçalves,  Primeira Turma, 
Dje 4.11.2013; AgRg no ARESP 334.429/PB, Rel. Ministro Napoleão 
Nunes  Maia  Filho,  Primeira  Turma,  Dje  27.9.2013;  e  AgRg  no 
ARESP 189.842/PB, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira 
Turma, Dje 24.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido”. (AgRg 

11 STJ -  AgRg no AREsp 378.536/PB,  Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado  em 
26/11/2013, DJe 06/12/2013.



no  AREsp  378.536/PB,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)

"No  caso,  a  controvérsia  foi  solucionada  sem  a  necessidade  de 
reexame do quadro fático-probatório dos autos, pois a questão se 
limitou a perquirir sobre a razoabilidade da exigência de outros 
meios  de  prova,  além  da  prova  testemunhal  efetivamente 
produzida,  por  quem  teve  todos  os  pertences  de  sua  residência 
arruinados  por  torrente  d'água  decorrente  do  rompimento  de 
barragem"  (AgRg  no  AREsp  189.842/PB,  Rel.  Ministro  Arnaldo 
Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 24/9/2012). Precedentes: AgRg 
no  REsp  1.343.586/PB,  Rel.  Ministro  Sérgio  Kukina,  Primeira 
Turma, DJe 12/04/2013 e AgRg no AREsp 189.842/PB, Rel. Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 24/09/2012. 2. Agravo 
regimental não provido”. (AgRg no REsp 1393223/PB, Rel. Ministro 
BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
22/10/2013, DJe 04/11/2013)

A  solução  encontrada  pela  Corte  Superior  foi  admitir  a  prova 
testemunhal,  para  fins  de  prova  do  dano  material,  devendo  ser  considerado,  para 
apuração  do  decréscimo  patrimonial  “o  princípio  da  razoabilidade,  valor  médio 
condizente com a realidade econômica da região”.

No caso específico,  embora a prova testemunhal tenha esclarecido 
que a autora perdeu todos os bens que guarneciam o imóvel, não há nos autos o rol dos 
objetos perdidos, a fim de permitir a quantificação exata do dano material experimentado.

Neste  cenário,  creio  que a  solução mais  adequada,  em comunhão 
com o que dispôs  o  STJ,  reside  em manter  a  condenação  em danos  materiais,  já  que 
“havendo prova testemunhal de que os danos materiais teriam sido  acarretados pelo 
rompimento  da  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”.12

Julgando  caso  semelhante  ao  presente13,  o  STJ  decidiu  que  a 
indenização  por  danos  materiais,  fixada  pelo  juízo  de  primeiro  grau em R$ 19.000,00 
(dezenove mil  reais),  era  adequada à  realidade econômica da  região  e  suficiente  para 
reparar os danos materiais de quem havia, por força do desastre natural, perdido tudo. 

 
Neste  particular,  é  relevante  alertar  que  o  Estado  da  Paraíba 

“requereu dispensa de sua presença em todas as audiências de instrução e julgamento 

12 STJ - REsp 1274615/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012.
13 STJ  -  AgRg  no  REsp  1393223/PB,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em  22/10/2013,  DJe 

04/11/2013.



nos processos referentes à tragédia de Camará, como também a dispensa de sua própria 
intimação consoante certidão de fls. 357”. Em outras palavras, ao assim agir, abriu mão 
de produzir prova desconstitutiva do direito da autora,  quanto à existência dos danos 
materiais. Se lá estivesse, poderia contribuir para o esclarecimento dos efetivos prejuízos 
sofridos, questionando as testemunhas, por exemplo, quais os bens que a parte dispunha 
na  sua  residência.  Não  o  fazendo,  trouxe  para  si  o  risco  de  suportar  um provimento 
jurisdicional  desfavorável,  não  sendo  possível  agora  questionar  o  acontecimento  dos 
danos materiais.

No caso em discussão, ressalte-se que todas as testemunhas apontam 
que  a  apelada,  com  aproximadamente  87  (oitenta  e  sete)  anos  de  idade  no  dia  do 
rompimento da barragem, foi salva pelo neto, perdendo todos os bens que guarneciam a 
casa. As testemunhas relatam, ainda, a destruição parcial do imóvel, fato este que também 
deve ser considerado para efeitos da quantificação.

Isto  posto,  seguindo  a  linha  dos  precedentes  do  STJ,  que  tem 
mantido as indenizações no patamar fixado pelos magistrados de primeiro grau, rejeito os 
pedidos de exclusão e redução dos danos materiais.

No que se refere aos juros de mora e à correção monetária,  o STJ 
firmou entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública  “[...] os juros 
de mora incidirão da seguinte  forma:  percentual  de 1% (um por cento)  ao mês,  nos 
termos  do  art.  3º  do  Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da 
publicação  da  Medida  Provisória  2.180-35,  que  acresceu  o  art.  1º-F  à  Lei  9.497/97; 
percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da 
Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 
9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art.  1º-F da Lei 
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária, em face 
da declaração de inconstitucionalidade parcial  do art.  5º  da Lei 11.960/2009,  que deu 
nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  calculada  com  base  no  IPCA,  a  partir  da 
publicação da referida Lei (30/06/2009).14

Por outro lado, a  correção monetária no período anterior à Lei  nº 
11.960/2009 deverá observar os índices que melhor reflitam a inflação do período. 

Deve ser corrigido, outrossim, o termo inicial da correção monetária 
fixada na sentença, quanto aos danos morais, devendo passar a fluir a partir do respectivo 
arbitramento. A correção e os juros de mora, no que se refere aos danos materiais, tem seu 
termo inicial na data do evento lesivo, nos termos da Súmula nº 54, do STJ. 

Por  tais  considerações,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  dou 
provimento parcial aos recursos, apenas para determinar que a correção monetária e juros 
de mora sejam calculados nos moldes especificados acima, a primeira a ser contada da 
14 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014



data do arbitramento da indenização e os segundos a fluir a partir do evento danoso.  É 
como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar 
provimento parcial aos recursos, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 
jurisdição plena para substituir o Exmo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator


