
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0042993-89.2011.815.2003.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 4ª Vara Regional de Mangabeira.
Apelante : Antônio Anízio Neto.
Advogado : Em causa própria.
Apelada : CAGEPA – Companhia de Água e Esgoto da Paraíba.
Advogado : Fernanda Alves Rabelo e outros.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO
PÚBLICO.  ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. REFLUXO NO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.  RESPONSABILIADE  SUBJETIVA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPLEMEN-
TAÇÃO  DE  MEDIDAS  PARA SOLUÇÃO  DO
PROBLEMA.  COMPROVAÇÃO.  DANOS  MO-
RAIS.  AUSÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO. NÃO
CONFIGURAÇÃO  DO  DEVER  DE  INDENI-
ZAR. IMPROVIMENTO.

-  No entendimento  da  doutrina  e  da  jurisprudência
mais  abalizada,  ocorre  responsabilização  subjetiva
dos entes públicos quando os fatos envolverem omis-
são da Administração Pública. Nesses casos, o ônus
da comprovação dos fatos, nexo de causalidade e do
dano recai ao particular.

- In casu, segundo alega o demandante, o dano adveio
de  uma  omissão  da  prestadora  de  serviço  público,
consubstanciada na falta de manutenção do serviço de
esgotamento  sanitário,  sendo  cogente,  portanto,  a
comprovação da conduta culposa da concessionária.

- Em que pese o dever da concessionária ré de prestar
o  serviço  público  de  forma  satisfatória,  não  restou
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configurado, pela narrativa da exordial e pelas provas
que a acompanhou, o dano sofrido pelo requerente e a
omissão do serviço público, não tendo sido ele bem
sucedido em comprovar, durante a instrução, os fatos
constitutivos de seu direito. Ao contrário, restou de-
monstrado pela concessionária o esforço empreendido
para solução dos problemas apresentados na área afe-
tada,  inclusive com o comparecimento ao local por
diversas vezes.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  interposta  por  Antônio  Anízio  Neto,
desafiando sentença  oriunda do Juízo da 4ª  Vara Regional  de Mangabeira,
prolatada  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  c/c
Obrigação de Fazer movida em face da CAGEPA – Companhia de Água e
Esgoto da Paraíba.

Na  peça  de  ingresso,  o  promovente  alegou,  em  síntese,
prestação  deficiente  do  serviço  de  esgotamento  sanitário  pela  ré  em  sua
residência e adjacências, com existência de boca de lobo em que era constante
o refluxo de dejetos e inundações, tudo por falta de manutenção adequada e
incapacidade  de  escoamento  das  águas  pluviais,  o  que  lhe  vem  causando
inconvenientes.  Postulou  a  realização  dos  serviços  de  desobstrução  e
manutenção da rede coletora, além de reparação por danos morais em valor a
ser arbitrado pelo juízo. 

Regularmente citada, a ré contestou (fls. 22/34), arguindo que
os  problemas decorreram de  conduta  indevida  do usuário,  que  chumbou a
caixa de inspeção da rede de esgoto, além do depósito de lixo por parte dos
moradores da região, obstruindo as vias de escoamento. Outrossim, informou
que  todas  as  vezes  que  foi  acionada  pelo  consumidor,  prontamente
compareceu ao local, reparando o problema. Pontuou existência igualmente de
caso fortuito. Finalmente, argumentou inexistência de dano moral, requerendo
a improcedência de todos os pedidos.

Réplica impugnatória (fls. 44/47).

Audiência preliminar realizada, mas as partes não transigiram
(fls. 53), sendo o feito suspenso para que a ré realizasse levantamento sobre a
situação  da  residência  do  autor.  Em  nova  audiência  (fls.  54),  não  houve
comparecimento por parte da demandada.

Sentenciando  o  feito  (fls.  60/63),  o  juízo  singular  julgou
improcedentes  os  pedidos  autorais,  entendendo  que  não  restaram
demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, além de não ser o caso de
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inversão do ônus da prova, visto que inexistente situação de hipossuficiência
por  parte  do  demandante,  bem como ausente  verossimilhança  dos  eventos
alegados. 

Inconformado,  o  promovente  interpôs  a  presente  Apelação
Cível (fls. 66/69), aduzindo, em suma, aplicação do CDC e, em consequência,
a responsabilização objetiva da concessionária de serviço público, pugnando
pelo  provimento  do  recurso  a  fim  de  reformar  a  sentença,  julgando-se
procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões (fls. 81/98), a apelada reiterou os argumentos
já deduzidos em sua contestação.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  não  manifestou-se  na
perspectiva  de  tratar-se  de  interesse  individual  disponível,  não  devendo  o
direito  controvertido  nos  autos  ser  patrocinada  pelo  Ministério  Público  na
condição de órgão interveniente.

  
É o relatório.

VOTO.

Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso,
conheço a presente Apelação Cível.

Do  aduzido,  depreende-se  que  a  pretensão  compensatória
formulada pelo apelante deriva do argumento de que a concessionária apelada
deixou de prestar o serviço público de forma satisfatória, devido a constantes
refluxos e inundações do sistema de esgotamento sanitário em sua residência,
sujeitando-o a constrangimentos e dissabores.

Pelas  razões  expostas,  pretende a  condenação da  recorrida  à
regularização do serviço na sua residência, assim como a condenação desta ao
pagamento de indenização, a título de danos morais.

De início, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre as
partes possui inquestionável caráter consumerista, razão pela qual admite-se a
inversão do ônus da prova, desde que haja verossimilhança nas alegações do
consumidor  e  de  que  este  esteja  em posição  de  hipossuficiência  diante  da
relação jurídica estabelecida, como ocorre no caso em disceptação. O fato do
autor ser advogado e pessoa esclarecida, em princípio, não é suficiente para se
afastar a condição de hipossuficiência.

Contudo, a situação enfocada nos autos deve ser analisada sob o
aspecto da responsabilidade civil  das empresas concessionárias de serviços
públicos por ato omissivo.

Em regra, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço  público  respondem  objetivamente  pelos  atos  praticados  por  seus
agentes, sendo necessária para a sua responsabilização apenas a demonstração
do nexo de causalidade entre o ato e o dano, segundo decorre do artigo 37, §6º
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da Constituição Federal. Confira-se: 

“Art. 37. Omissis
(...)
§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa
qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o
direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.”

Importa  acrescentar  que  a  responsabilidade  da  empresa
ré/apelante,  da  mesma forma,  encontra-se  delimitada  na  regra  disposta  no
artigo 6º da Lei n. 8.987/95, que assim preceitua:

"Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários,  conforme estabelecido nesta Lei,  nas
normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas."

Destarte,  pode-se  inferir  que  o  serviço  público  deve  ser
prestado  de  forma  eficiente  e  seguro  pelas  concessionárias,  sob  pena  de
responderem  objetivamente  pela  ocorrência  de  eventuais  danos  causados.
Significa dizer que o pagamento da indenização prescindirá de comprovação
de culpa ou dolo por parte da empresa.

Apesar  da  mencionada  previsão  constitucional,  no
entendimento  da  doutrina  e  da  jurisprudência  mais  abalizada,  há  ainda  a
possibilidade de ocorrer a responsabilização subjetiva dos entes públicos. Tal
hipótese  é  possível  de  ser  aferida  nos  casos  em  que  haja  omissão  da
Administração Pública. 

Nesses  casos,  o  ônus  da  comprovação  dos  fatos,  nexo  de
causalidade  e  do  dano  recai  ao  particular.  Em  geral,  o  particular  deve
comprovar que se a Administração tivesse tido o zelo, agido com cautela e
prestado adequadamente o serviço público, a inexistência do serviço público
ou mau funcionamento não teria ocorrido, consequentemente o dano.

Sobre essa responsabilidade subjetiva, preleciona Maria Sylvia
Zanella de Pietro que:

“(...) neste caso, entende-se que a responsabilidade
não  é  objetiva,  porque  decorrente  do  mau
funcionamento  do  serviço  público;  a  omissão  na
prestação  do  serviço  tem  levado  à  aplicação  da
teoria da culpa do serviço público (faute du service);
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é a culpa anônima, não individualizada; o dano não
decorreu  de  atuação  de  agente  público,  mas  de
omissão do poder público. (in Direito Administrativo.
São Paulo: Atlas, 2007, p. 603). 

Ainda de acordo com a eminente jurista: 

...  essa culpa do serviço público ocorre quando: o
serviço público não funcionou (omissão), funcionou
atrasado ou funcionou mal. Em qualquer dessas três
hipóteses,  ocorre  a  culpa  (faute)  do  serviço  ou
acidente  administrativo,  incidindo  a
responsabilidade  do  Estado  independentemente  de
qualquer  apreciação da culpa do funcionário.  (op.
cit., p. 599).

In casu, segundo alega o demandante, o dano adveio de uma
omissão  da  prestadora  de  serviço  público,  consubstanciada  na  falta  de
manutenção do serviço de esgotamento sanitário, sendo cogente, portanto, a
comprovação da conduta omissa/culposa da concessionária. Dessa maneira, o
deslinde da questão reclama verificar se houve inércia por parte da ré, quando
estava  obrigada  a  agir,  para  que,  dessa  forma,  seja  responsabilizada  pelos
danos daí advindos.

A meu sentir, a prova dos autos é insuficiente para concluir pela
desídia por parte da apelada.

Compulsando detidamente o caderno processual,  verifico que
restou  demonstrado,  de  forma  inequívoca  pela  concessionária,  o  esforço
empreendido  para  solução  dos  problemas  apresentados  na  área  afetada,
inclusive com o comparecimento ao local por diversas vezes (fls. 36/41).

Por outro lado, o usuário não demonstrou a conduta indevida ou
omissa por parte da concessionária, sequer informando se o problema persistiu
ou  não  após  as  intervenções.  Ademais,  a  própria  existência  dos  danos,
transtornos  morais  e  dissabores  não  restaram  devidamente  configurados,
limitando-se  a  juntar  as  fotos  de  fls.  10/14,  que  pouco  ou  quase  nada
esclarecem.

Dessa forma, não houve provas suficientes de que a ré deixou
de cumprir seu dever legal, porquanto há evidências de que foi diligente ao
buscar solucionar eventuais falhas na prestação dos serviços.

Por conseguinte, em que pese o dever da concessionária ré de
prestar o serviço público de forma satisfatória, não restou configurado, pela
narrativa da exordial e pelas provas que a acompanhou, o dano sofrido pelo
requerente e a omissão do serviço público, não tendo sido ele bem sucedido
em comprovar, durante a instrução, os fatos constitutivos de seu direito. 

Para que um fato implique em dano moral indenizável,  deve
restar sobejamente demonstrado que os transtornos sofridos causaram aflição,
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angústia  e  desequilíbrio  no  bem-estar  da  vítima,  o  que,  efetivamente,  não
ocorreu no caso em testilha.

A esse respeito, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem  estar.  Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no
trânsito,  entre os  amigos e até no ambiente  familiar,
tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo"
(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p.
550).

Assim sendo,  no meu modo de ver, em momento algum neste
caso  configurou-se  o  dano  moral.  Outra  não  é  a  posição  sinalizada  pelo
Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  DE  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS.  DEFEITO  NO  VEÍCULO.
INDEVIDO ACIONAMENTO DE AIR BAG. FATO
DO PRODUTO. MERO DISSABOR.
- O indevido acionamento de air bag constitui fato
do produto e, portanto, a empresa deve indenizar o
consumidor pelos danos materiais daí advindos.
- Não cabe indenização por dano moral quando os
fatos  narrados  estão  no  contexto  de    meros  
dissabores,  sem  humilhação,  perigo  ou  abalo  à
honra e à dignidade do autor.
- A despeito da existência de frustração, o indevido
acionamento de air bag não é causa ensejadora de
compensação por danos morais.
-  Recurso  especial  parcialmente  provido.”  (STJ,
REsp  1329189  /  RN,  Relatora  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  Julgado  em
13/11/2012, Publicado em 21/11/2012)

Destaco ainda os excertos proferidos por esta Corte, em casos
semelhantes, a seguir ementados:

“AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
IMPROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO  CÍVEL.
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CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO.
INTERRUPÇÃO  NO  ABASTECIMENTO  DE
ÁGUA. DANOS NÃO COMPROVADOS. DIREITO
À  REPARAÇÃO  NÃO  CONFIGURADO.
OCORRÊNCIA DE MEROS ABORRECIMENTOS.
APELO DESPROVIDO.
- Inobstante o dever da empresa apelada de garantir
um serviço adequado, seguro e contínuo, vez que o
abastecimento de água constitui serviço essencial, a
mera falta de água por questões técnicas, por si só,
não se mostra capaz de ensejar reparação por danos
morais. 
-  Tal  interrupção  acarreta  incômodos  e
aborrecimentos  ao  cidadão,  todavia,  a  falta  de
abastecimento, por si só, não representa violação à
direito personalíssimo ao ponto de caracterizar dano
moral.-  Desprovimento.”  (Apelação  Cível  nº
200.20011.005796-1/001,  Rel  .  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque, Segunda Câmara Cível
do TJPB, publicação 24/02/2012)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS  MORAIS.  CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO  PÚBLICO.  FORNECIMENTO  DE
ÁGUA  DE  FORMA  DESCONTINUADA.
SITUAÇÃO  QUE  NÃO  CONFIGUROU
AFETAÇÃO  FÍSICA  OU  PSICOLÓGICA  DA
PARTE.  MERO DISSABOR.  ABORRECIMENTO
COTIDIANO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
-  A  interrupção  ou  suspensão  do  fornecimento  de
serviços  de  água,  que  não  origina  transtorno  de
ordem moral, mas mero dissabor e incômodo, não dá
azo à obrigação de indenizar a esse título. - “O mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições  ou  angústias  no  espírito  de  quem  ela  se
dirige.”  (Precedente  do  STJ)  […]  ACORDA  a
Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  à  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso  apelatório,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando  a  presente  decisão  a  súmula  de
julgamento  de  fl.  153.”  (TJPB,  Apelação  Cível  nº
200.2011.008198-7/001, QUARTA CÂMARA CÍVEL,
Relator Des. João Alves da Silva, DJe 18/10/2011).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. EMPRESA PRESTADORA
DE SERVIÇO PÚBLICO. CAGEPA. ALEGAÇÃO
DE  DEFICIÊNCIA  DO  FORNECIMENTO  DE
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ÁGUA.  LESÃO  DE  ORDEM  IMATERIAL NÃO
CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.
- Muito embora deva a promovida, na qualidade de
prestadora de serviço público,  buscar a excelência
do  fornecimento  de  água  oferecido  aos
consumidores, tal obrigação não resulta na perfeição
do sistema, estando este em constante conflito, o que
configura  fator  determinante  para  o  seu  próprio
aprimoramento.
- A deficiência do serviço de água, em que pese seja
passível  de  crítica,  não enseja,  por  si  só,  situação
apta a ensejar indenização por danos morais, visto
que é imperiosa a delineação de situação fática que
permita ao julgador visualizar uma grave lesão de
ordem  imaterial  experimentada  pelo  consumidor.
(TJPB, AC 200.2010.012873-9/001, Rel. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos, Jugado em 06/09/11).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter
a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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