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APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL 
DO ESTADO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE 
CAMARÁ.  INÉRCIA  DA  PARTE 
AUTORA/RECORRENTE EM INGRESSAR COM A 
AÇÃO.   PRESCRIÇÃO  ACOLHIDA PELO  JUÍZO 
SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À 
PRESCRIÇÃO  QUE  NÃO  SE  CONSUMOU  (ART. 
191  DO  CC/2002).  APLICAÇÃO  DO  ART.  1º  DO 
DECRETO Nº 20.910/32 C/C SÚMULA 383 DO STF. 
SEGUIMENTO NEGADO. 

- A prescrição contra a Fazenda Pública dá-se em 
cinco  anos,  nos  termos  do  art.  1º  do  Decreto  nº 
20.910/32.

-  A  prescrição  em  favor  da  Fazenda  Pública 
recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do 
ato  interruptivo,  mas  não  fica  reduzida  aquém  de 
cinco anos, embora o titular do direito a interrompa 
durante a primeira metade do prazo (Súmula nº 383 
do STF).

-  A renúncia  da  prescrição  pode  ser  expressa  ou 
tácita,  e  só  valerá,  sendo  feita,  sem  prejuízo  de 
terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita 
é  a  renúncia  quando  se  presume  de  fatos  do 
interessado,  incompatíveis  com a  prescrição.”  (art. 
191 do CC/2002) 
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Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível na Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais ajuizada por Manuel Avelino dos Santos em face do Estado 

da Paraíba, em decorrência do rompimento da Barragem Camará, em que o 

Juízo de 1º grau reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de 

mérito (fls. 68/68-v).

Em suas razões (fls. 93/97), o Recorrente sustenta que em se 

tratando de Ação de Indenização ajuizada contra o Estado, em decorrência de 

ilícito praticado por agente sob sua responsabilidade, tem-se como termo inicial 

para  a  contagem  da  prescrição  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  penal 

condenatória.

Em contrarrazões (fls. 99/102), o Estado da Paraíba afirma a 

não ocorrência da alegada renúncia à prescrição, até porque a legislação veda 

a renúncia antecipada desta. 

Instado,  o  Ministério  Público,  às  fls.  108/113,  opina  pelo 

desprovimento do recurso.

É o relatório. 

DECIDO

O  mérito  do  recurso  apelatório  restringe-se  em  verificar  se 

houve ou não a prescrição da pretensão autoral.

Pois bem.

A presente  lide  versa  sobre  o  notório  acontecimento  trágico 

ocorrido  no  Município  de  Alagoa  Grande,  no  ano  de  2004,  decorrente  do 

rompimento da Barragem de Camará, em virtude do qual diversas famílias nos 

municípios  circunvizinhos,  dentre  elas  a  do  Apelante,  perderam  as  casas, 

móveis, ficando completamente desamparadas.
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Após  o  fatídico  acontecimento,  o  Estado,  de  forma 

administrativa, indenizou várias vítimas no ano de 2006. Ocorre que diversos 

moradores, inconformados com o valor indenizatório, ingressaram com ações 

judiciais,  como  esta,  a  fim  de  buscar  uma  real  satisfação  pelos  danos 

suportados.

Todavia,  tomando  como  base  os  dados  temporais  acima 

explicitados, tenho que o Autor,  ora Recorrente, acabou por perder o prazo 

legal  para  interposição da presente  ação,  tendo em vista  que a  prescrição 

contra  a  Fazenda  Pública  dá-se  em cinco  anos,  nos  termos  do  art.  1º  do 

Decreto nº. 20.910/32, veja-se recente decisão do STJ:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
DE  INSTRUMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO 
ESTADO.  INDENIZAÇÃO.  PRAZO  QUINQUENAL. 
PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.PRESCRIÇÃO DO FUNDO 
DE DIREITO.
1. As ações que visam discutir a responsabilidade civil do 
Estado  prescrevem  em  cinco  anos,  nos  termos  do 
Decreto 20.910/32 (AgRg no REsp 1124835/RS, Ministro 
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010).
2.  O  termo  inicial  do  prazo  prescricional  dá-se  no 
momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, 
conforme o princípio da actio  nata.  Precedentes:  REsp 
1.168.680/MG,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda 
Turma, DJe 3.5.2010; REsp 1.176.344/MG, Rel. Ministra 
Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe  14.4.2010;  REsp 
1.172.028/RJ,  Rel.  Min.Herman  Benjamin,  Segunda 
Turma,  DJe  20.4.2010;  REsp  1.089.390/SP,  Rel.  Min. 
Castro  Meira,  Segunda  Turma,  DJe  23.4.2009;  REsp 
1.116.842/PR, Rel.  Min.  Luiz Fux,  Primeira Turma, DJe 
14.10.2009; e o REsp 1.124.714/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJe 18.11.2009. 
3. A proteção conferida aos direitos de personalidade não 
abrange  a  imprescritibilidade  de  ação  reparatória  por 
acidente  de  trabalho,  assim  consideradas  as  doenças 
profissional e do trabalho (Lei n. 8.213/91, art. 20, incisos 
I e II). (REsp 1.112.827/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJe 
de 25.05.10; REsp 465.690/RS, Rel. Min. Denise Arruda, 
DJU de  31.08.06;  AgRg  no  Ag  957.161/MS,  Rel.  Min. 
Hamilton  Carvalhido,  DJe 04.08.08;  REsp 984.946/MG, 
Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 17.12.07; RMS 20.585/PI, 
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 07.05.07.) 
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no Ag 
1362677/PR,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES, 
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  01/12/2011,  DJe 
07/12/2011)
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E,  considerando  o  teor  da  Súmula  nº  383  do  STF:  “A 
prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos 
e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco 
anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade 
do prazo”.

Ora, mesmo levando em conta que a interrupção da prescrição 

ocorrera  em  31.12.2006  (com  o  pagamento  administrativo  realizado  pela 

Administração), somando-se dois anos e meio, chegaríamos, no máximo, ao 

mês de junho de 2009. 

Assim,  como  a  ação  foi  ajuizada  apenas  em  14.07.2010, 

entendo que o Juízo de 1º grau agiu corretamente ao decretar a prescrição da 

pretensão autoral.

Quanto à alegação de que a Administração teria renunciado à 

prescrição  quando  do  pagamento  da  indenização  de  forma  administrativa, 

entendo desarrazoada, haja vista que o Código Civil, mais precisamente em 

seu art. 191, afirma somente ser possível a renúncia da prescrição que já se 

consumou, o que não é o caso dos autos. 

Veja-se, literalmente, o que diz o preceito legal: 

A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e 
só  valerá,  sendo  feita,  sem  prejuízo  de  terceiro, 
depois  que  a  prescrição  se  consumar;  tácita  é  a 
renúncia  quando  se  presume  de  fatos  do  interessado, 
incompatíveis  com a prescrição.  (art.  191  do CC/2002) 
(destaquei!)
 

Em caso  semelhante, o STJ já se pronunciou:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
MILITAR.   REFORMA.  ACIDENTE  EM  SERVIÇO. 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO 
PELA  ADMINISTRAÇÃO.  CAUSA  INTERRUPTIVA. 
EMBORA  O  TITULAR  DO  DIREITO  TENHA 
INTERROMPIDO  A  PRESCRIÇÃO  DURANTE  A 
PRIMEIRA  METADE  DO  PRAZO,  ESTA  NÃO  FICA 
REDUZIDA AQUÉM DE CINCO ANOS. AÇÃO AJUIZADA 
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DENTRO DOS CINCO  ANOS.  SÚMULA 383  DO STF. 
AGRAVO  REGIMENTAL DA UNIÃO  DESPROVIDO.  1. 
O  regramento  específico  do  prazo  prescricional  das 
pretensões  deduzidas  contra  a  Fazenda  Pública,  tal 
como no caso, está previsto no Decreto 20.910/32, que 
em  seu  art.  1o.  estabelece,  de  forma  geral,  o  prazo 
prescricional de cinco anos. 2.   No art. 9o., há expressa 
disciplina  para  as  hipóteses  de  interrupção  do  prazo 
prescricional,  que traz como consequência o recomeço 
da  contagem  do  prazo  prescricional,  mas  agora  pela 
metade 3.   Essa regra, contudo, não pode significar a 
redução do prazo de cinco anos previsto no art. 1o. do 
referido Decreto 20.910/32, pelo que sua aplicação deve 
compatibilizar-se  com  o  entendimento  sufragado  na 
Súmula  383  do  Supremo  Tribunal  Federal,  a  qual 
assegura que a prescrição em favor da Fazenda Pública 
recomeça a correr por dois anos e meio, a partir do ato 
interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, 
embora o titular do direito a interrompa durante a primeira 
metade do prazo. 4.   No presente caso, fixado o termo 
inicial em 27.4.1998, interrompido em 30.3.1999, quando 
já decorridos 11 meses e 3 dias, e voltando a correr a 
partir de 15 de novembro de 2000, o prazo mínimo de 5 
anos  se  encerraria  em dezembro  de 2004.  Ajuizada  a 
ação em 7 de agosto de 2003, não houve a prescrição da 
pretensão  autoral.  5.  Agravo  Regimental  da  UNIÃO 
desprovido.  (AgRg no  AREsp 137830/RJ,  Rel.  Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,  PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012)

Firme em tais  razões,  NEGO SEGUIMENTO ao recurso de 
Apelação Cível, para manter inalterada a decisão de 1º grau.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

João Pessoa, _____ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
   Relator
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