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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. 

Diferentemente dos danos morais, os quais prescindem de prova
para demonstrar a violação do moral humano, os danos materiais
não  se  presumem,  não  sendo  lícito  ao  magistrado  supor  a
quantidade  de  prejuízos  materiais  suportado.  Assim,  ausente
qualquer  prova  quanto  a  este  aspecto,  impositiva  a  rejeição  do
pedido.

Arbitrados  os  honorários  advocatícios  de  forma  módica,  em
obediência ao disposto no art. 20, § 4º, do CPC, não há que se falar
em  majoração.  Tendo  em  vista  que  ambas  as  partes  foram
vencedoras e vencidas, a sucumbência recíproca é medida que se
impõe.

Relatório

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença (fls. 387/391) que
julgou parcialmente procedente a ação de indenização por dano moral e material ajuizada
por Josefa do Nascimento Cardoso, condenando o Estado da Paraíba a pagar indenização
por danos morais a promovente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afastando, por
outro lado, o pedido relativo aos danos materiais, em face dos prejuízos decorrentes do
rompimento da “Barragem de Camará”.

Condenou,  também,  o  Estado  da  Paraíba  ao  pagamento  de
honorários advocatícios no importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) sobre o valor
da condenação.

Inconformado,  recorre  a  autora contra  o  indeferimento  do pedido
relativo à condenação por danos materiais. Em suas razões, afirma que, em decorrência do
rompimento da Barragem de Camará, as vítimas perderam todos os bens materiais que
guarneciam a residência, daí porque fora impossível juntar aos autos provas materiais dos
prejuízos experimentados. 

Por  esta  razão,  alega  que  lançou mão da  prova  testemunhal,  que
confirmou a tese defendida, inclusive sem impugnação por parte do recorrido. Sustenta
que os bens perdidos estão listados em relação que acompanha a inicial.  Garante que,
tendo em vista a certeza dos fatos e sendo certa a perda material suportada, é possível
apurar em liquidação de sentença os danos sofridos.

Por outro lado, se insurge contra o valor arbitrado a título de danos
morais, apontando-o como insuficiente para reparar dos danos experimentados. Critica,
também,  os  honorários  advocatícios,  apontando-o  como  incompatível  com  o  trabalho
desenvolvido. Pede, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja acolhido o pedido



de  indenização  por  danos  materiais  e  majorado  o  de  danos  morais,  com  valor  a  ser
apurado  em  liquidação  de  sentença,  bem  como  sejam  os  honorários  advocatícios
majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O  Estado  da  Paraíba,  por  sua  vez,  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. 

Defende a aplicação da sucumbência recíproca e a incidência da Lei
nº 11.960/2009. Pede a extinção do feito por força da transação administrativa, ou, ainda,
julgar  improcedente  o  pedido,  reconhecendo  a  ausência  de  responsabilidade  civil  do
Estado.

Sucessivamente,  pede  a  redução  dos  danos  morais,  bem  assim  o
reconhecimento da sucumbência recíproca,  aplicando-se,  por fim, o art.  1º-F,  da Lei  nº
8.494/97.

Ambos os litigantes apresentaram contrarrazões,  oportunidade em
que pugnaram pelo desprovimento dos recursos. 

Em face da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, os
autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

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. (...)1

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. (...)2

Melhor  sorte  não  assiste  ao  apelante  no  tocante  a  ausência  de
1 TJPB  –  AC  20020070134958001  -  Relator:  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  -  Data  do  Julgamento:

11/09/2008  
2 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  



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 uma 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 à possível tragédia de um rompimento, como de fato ocorrido.

Igualmente, não se exclui a responsabilidade do Ente Público pelo
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.3

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:

3 STJ - REsp 106.485/AM – Rel. Min. César Asfor Rocha - DJ 04.09.2000.



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. 4

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 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. 5

Em relação aos danos morais,  penso que a tese do recorrente não
merece  amparo.  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
4 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  
5 TJPB – AC 20020060200561002 – Relator: Des. Manoel Soares Monteiro - Data do Julgamento:12/11/2009  



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.6

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
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

6 TJPB – AC 94.00187-4 –  Relator: Des. Antônio Elias de Queiroga



injustificáveis. (...) Recurso conhecido e, por maioria, provido.7

(...)  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. (...).8 

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.

No  caso  em  comento,  penso  que  o  valor  arbitrado  pelo  Juízo  de
primeiro  grau  está  dentro  dos  limites  fixados  por  esta  Corte  para  casos  semelhantes,
atendendo  à finalidade compensatória/pedagógica a que se presta.

No  que  diz  respeito  à  apelação  da  promovente,  concernente  à
reparação pelos danos materiais oriundos do fato, creio que a sentença deve ser mantida.

Apesar  do  novo  entendimento  deste  Tribunal  de  Justiça  e  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  sentido  da  admitir  a  prova  testemunhal  para  a
demonstração dos danos materiais, a recorrente dispensou tal prova (fl. 335), de forma que
juntou  aos  autos  apenas  um comprovante  de  residência,  documento  insuficiente  para
demonstrar os danos materiais experimentados.

7 STJ – REsp 355.392, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Filho, 3ª T, DJ 17.06.2002
8 STJ – REsp 716.947/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T, DJ 28.04.2006



Desta forma, inviável atender à pretensão da demandante/recorrente
fundada nas provas testemunhais que diz ter produzido, mas que de fato dispensou.

No que se refere ao pedido de majoração dos danos morais, a matéria
já  restou  esgotada  quando  da  análise  do  pedido  de  minoração  feito  pelo  Estado  da
Paraíba, sendo desnecessário tecer maiores considerações sobre a discussão.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, o valor
indicado na sentença parece ser suficiente e adequado para o caso em questão, até porque
está dentro da média arbitrada para casos semelhantes.

Os juros de mora e à correção monetária, conforme entendimento do
STJ,  nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  “[...]  para  pagamento  de  verbas
remuneratórias devidas a servidores públicos, 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).9

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, no caso
o INPC.

Tendo em vista que ambas as partes foram vencedoras e vencidas, a
sucumbência recíproca é medida que se impõe. Assim, a autora arcará com os honorários
de seu advogado e metade das custas processuais. Outrossim, considerando que litiga sob
os auspícios da gratuidade judiciária, suspendo o pagamento de tais verbas, nos termos do
art. 12, da Lei nº 1.060/50.

Isto posto, bem assim levando em conta o disposto no art. 557, caput
e § 1º, do CPC, nego seguimento ao recurso da autora (1ª apelação) e dou provimento
parcial  ao  recurso  do  Estado  da  Paraíba  (2ª  apelação)  apenas  para  reconhecer  a
sucumbência recíproca e a aplicação dos juros de mora e da correção nos termos indicados
linhas acima.

Publique-se. Intime-se.

9 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014



João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

       Miguel de Britto Lyra Filho
            Juiz Convocado
 


