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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007957-89.2011.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 11ª Vara Cível da Capital.
Apelante : CAGEPA – Companhia de Água e Esgoto da Paraíba.
Advogado : Cleanto Gomes P. Júnior.
Apelado : Condomínio Residencial Maison Sant Patrick.
Advogado : Izaias Marques S. Ferreira.

APELAÇÃO CÍVEL.  DANOS MATERIAIS. FA-
LHA NO SERVIÇO. BAIXA PRESSÃO NO FOR-
NECIMENTO  DE  ÁGUA.  NECESSIDADE  DE
AQUISIÇÃO  JUNTO  A TERCEIROS  PARA A
MANUTENÇÃO  DO  RESERVATÓRIO  DO
CONDOMÍNIO. SITUAÇÃO DE DEFICIÊNCIA
RECONHECIDA PELA EMPRESA DELEGATÁ-
RIA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RES-
PONSABILIDADE. CASO FORTUITO NÃO VE-
RIFICADO.  VAZAMENTO  INTERMITENTE
DE  ESGOTO.  RECLAMAÇÕES  EXTRAJUDI-
CIAIS INFRUTÍFERAS. IMPERIOSA CONTRA-
TAÇÃO PARTICULAR  DE SERVIÇO DE DE-
SOBSTRUÇÃO.  VÍCIO  DEFINITIVAMENTE
SANADO  APENAS  APÓS  A CONCESSÃO  DE
TUTELA ANTECIPADA. PREJUÍZOS MATERI-
AIS. DEVER DE RESSARCIMENTO. DESPRO-
VIMENTO.

-   Em se verificando que o condomínio demandante
sofreu com a má prestação do serviço de fornecimen-
to de água em decorrência da baixa pressão do siste-
ma ocasionada pela limitação da rede obsoleta de dis-
tribuição local, não há que se cogitar em hipótese ex-
cludente da responsabilidade por caso fortuito.

- O cumprimento da obrigação de manutenção da nor-
malidade do serviço de esgotamento apenas foi  defi-
nitivamente efetivado após o ajuizamento da demanda
e  em virtude da concessão de tutela antecipada,  não
havendo que se cogitar em espontâneo e devido repa-

Apelação Cível nº 0007957-89.2011.815.2001                                                                                                                  1 



ro, havendo, pois, a responsabilidade quanto ao res-
sarcimento da desobstrução de esgoto contratada para
solver situação emergencial.

- Uma vez comprovado que, após reclamações extra-
judiciais  não solucionadas a contento,  houve de con-
tratação da empresa privada para suprir a insuficiente
prestação  de  serviço  da  delegatária  demandada,
impõe-se o ressarcimento do injusto prejuízo de or-
dem material suportada pelo condomínio consumidor.

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

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela CAGEPA  –
Companhia de Água e Esgoto da Paraíba contra sentença  (fls. 114/121)
proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital que, nos autos da “Ação de
Obrigação  de  Fazer  c/c  Danos  Morais” ajuizada  pelo  Condomínio
Residencial Maison Sant Patrick em face da recorrente, julgo parcialmente
procedentes os pedidos autorais. 

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/04),  o  condomínio  demandante
relata  que  seus  moradores  sofrem  constantemente  com  a  falta  de  água,
havendo ainda um problema crônico de uma rede de esgoto obstruída com
vazamento a céu aberto. Afirma que o prédio ainda é acometido com a falta de
pressão para encher o reservatório, fazendo com que tenha que comprar água
potável, mesmo pagando contas de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Destaca que, do esgoto a céu aberto, são jorrados detritos para a
calçada do edifício, aduzindo que, mesmo após diversas tentativas de solução
junto à demandada, o problema não foi resolvido, omitindo-se no atendimento
às reclamações realizadas.  Diante dessa situação, assevera que a síndica do
prédio, em 10/01/2011, contratou uma empresa particular para realização do
desentupimento da canalização, afigurando-se tão somente em uma solução
paliativa.

Ao final,  pleiteia  a  condenação da  CAGEPA à obrigação de
fazer consistente na desobstrução do esgoto, bem como  ao ressarcimento da
compra de água potável e do desentupimento do escoadouro, no montante de
R$ 1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais).

Antecipação de tutela concedida (fls. 23/24).

Contestação apresentada (fls. 29/31), alegando que a situação
que  deu  ensejo  aos  problemas  enfrentados  pelo  condomínio  decorreu  de
questões  de  natureza  meteorológica,  ressaltando  que,  como  solução,
“implementou o sistema de rodízio de operação dos sistemas, com falta de
água  entre  22:00  às  04:00  horas  da  manhã”.  Quanto  à  desobstrução  do
esgotamento sanitário, afirma que atendeu aos inúmeros pedidos durante os
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anos de 2010 e 2011, sem quaisquer ônus para o prédio promovente, frisando
que constatou a existência de uma pedra colocada por terceiros, sendo a causa
do entupimento.

Réplica impugnatória apresentada (fls. 54/55).

Liminar reconsiderada (fls. 57/59).

Parecer  Técnico  apresentado  pela  empresa  demandada  (fls.
83/84).

Audiência de Instrução realizada (fls. 85/87), após a qual foram
apresentadas alegações finais (fls. 88/90).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial  (fls.
114/121), cuja ementa assim restou redigida:

“CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  MATERIAIS.  CONCESSIONÁRIA DE  SERVIÇO
PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS.
FALTA DE ÁGUA E VAZAMENTO DE ESGOTO A
CÉU  ABERTO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
GASTOS COM A COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL E
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  DE
DETRITOS.  DANOS  MATERIAIS
CONFIGURADOS.  DANOS  MORAIS.  OFENSA  A
HONRA  OBVJETIVA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL
DO PEDIDO.
-  As  concessionárias  de  serviços  públicos  são
obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos;
-  Estando  comprovado  o  ato  ilícito  e  o  dano
decorrente dele, é de ser julgado procedente o pedido
de indenização por danos materiais;
- Para que se caracterize o dano moral na pessoa
jurídica é imprescindível que o fato ensejador seja
apto a causa efetivo abalo à sua honra objetiva”.

Inconformada,  a  prestadora  de  serviços  públicos  interpôs
Recurso  Apelatório  (fls.  124/129),  alegando a  incidência  de excludente  de
responsabilidade  objetiva,  consistente  no  caso  fortuito  da  necessidade  de
implementação de sistema de rodízio, com interrupção diária de abastecimento
das 22:00h às 04:00h, decorrente da escassez de água. 

Assevera que “os eventos que ocasionaram os alegados danos
materiais, surpreendentemente reconhecidos pelo julgador primário, tiveram
sua origem em evento natural, absolutamente alheio à vontade e culpa da
apelante,  não  podendo  subsistir,  portanto,  o  decisório  a  quo,  por  não
vislumbrar a claríssima causa de excludente de responsabilidade”. Ao final,
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pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  não
apresentou contrarrazões (fls. 135).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 146).

  
É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo passando à análise de seus argumentos recursais.

Consoante  se  depreende  do  caderno  processual,  a  presente
demanda  veicula  uma insatisfação de  um consumidor  quanto  ao  regular  e
devido fornecimento do serviço de águas  e esgotos,  revelando, pois, nítida
relação consumerista, aplicando-se plenamente as normas protetiva previstas
na Lei nº 8.078/1990. Ademais, por se tratar de prestação de serviço público
essencial,  por  meio  de  empresa  delegatária,  ainda  há  que  se  observar  o
regramento constitucional acerca da responsabilidade, previsto no §6º do art.
37 da Constituição Federal.

Pois bem, cumpre registrar, de antemão, que a incidência das
regras  da  responsabilidade  civil  objetiva  à  pessoa  jurídica  demandada  é
questão incontroversa entre as partes, insurgindo-se a recorrente tão somente
quanto  à  existência  da  causa  excludente  de  ilicitude,  consistente  em caso
fortuito, traduzido pelas necessárias medidas de implementação do sistema de
rodízio no abastecimento, em virtude da escassez de água.

Como relatado, entre os anos de 2010 e 2011, o  Condomínio
Residencial  Maison Sant  Patrick  sofreu com a má prestação do serviço de
fornecimento  de  água  em  decorrência  da baixa  pressão  do  sistema  que
abastece o bairro em que localizado. Diante dessa situação, após reclamações
efetivadas  e  não  solucionadas  a  contento,  bem  como  tendo  em  vista  a
necessidade  de  encher  o  reservatório  do  prédio,  fez-se  imprescindível a
contratação da empresa “Água Potável Pessoense” (fls. 11/14) para suprir a
insuficiente prestação de serviço da delegatária promovida.

Em  relação  a  essa  situação,  esclarecedor  é  o  próprio  relato
técnico da recorrente:

“1. Em 2011 recebemos reclamações de problemas
de  pressão  baixa  na  área  do bairro  Cabo  Branco
onde está localizado o imóvel em apreço.
2. Medições de campo confirmaram o problema, que
tinha como causas principais a limitação do sistema
adutor e a limitação da rede de distribuição (muito
antiga), agravados pela necessidade de execução de
manobras  devido  a  problemas  de  produção  ETA-
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Gramame,  tendo  sido  tomadas  as  seguintes
providências:

2.1. Solicitação da GRLI à DOM da execução
de projetos e obras de expansão da rede Cabo
Branco;
2.2 Antecipação da execução do segundo ramal
adutor do reservatório que abastece a área (R-
14);
2.3 Separação das áreas de influência dos dois
ramais  adutores,  deixando  o  mais  novo
dedicado  exclusivamente  ao  abastecimento  do
Cabo Branco, até a conclusão do aludido item
2.1;
2.4.  Pequenas  obras  de  ampliação  e
interligação  de  redes  visando  uma  melhor
distribuição pela malha existente; e,
2.5. Retirada, tanto quanto possível, da área do
Cabo Branco das manobras de recuperação de
Gramame.

3.  As  providências  tomadas  surtiram  o  efeito
desejado,  ou  seja,  um  aumento  considerável  das
pressões  bem como uma melhoria da continuidade
do abastecimento” (fls. 83).

De  uma  simples  leitura  da  resposta  técnica  anexada  pela
apelante, verifica-se claramente que a falha do serviço não decorreu essencial
e exclusivamente da necessidade de implementação de sistema de rodízio de
abastecimento, mas sim principalmente da “limitação da rede de distribuição
(muito antiga)”. 

Ora, se, após diversas reclamações de moradores de apenas um
bairro  da  cidade,  a  empresa  delegatária  constatou  a  limitação  da  rede  de
distribuição local e providenciou a solução do problema pela  modernização
expansiva da  rede na  região,  é  fato que a  causa  sine qua non da  falta  do
serviço público – e dos consequentes danos materiais daí decorrentes – não
possui relação de essência com fenômeno natural da escassez de água.

Na hipótese em tela,  constata-se claramente o desrespeito  ao
princípio administrativo denominado por Celso Antônio Bandeira de Melo de
adaptabilidade,  consistente  na  atualização  e  modernização  do  serviço,
observadas as possibilidades financeiras do respectivo prestador. Logo, quanto
aos  danos  materiais  decorrentes  da  necessidade  de  busca  privada  do
abastecimento de água, comprovada pelos documentos de fls. 11/14, não há
que se falar em excludente por caso fortuito.

No que se refere ao prejuízo advindo do vazamento intermitente
de esgoto a céu aberto na calçada do demandante, verifica-se manifestamente
improcedente a alegação genérica da apelante no sentido de que “no tocante à
desobstrução  dos  canais  de  esgoto,  obrigação  instituída  pelo  decisório
recorrido, confirmando medida antecipatória, vale lembrar que os reparos,
há tempo, foram realizados, normalizado a funcionalidade do sistema” (fls.
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129).

De fato, os reparos foram realizados pela delegatária de serviço
público, em 18/03/2011, conforme informações prestadas por meio do Laudo
Técnico de fls. 84.

Ocorre,  porém,  que,  muito  embora  tenha  o  condomínio
demonstrado a persistência nos telefonemas para solução do problema desde
20/10/2010 – com mais de 08 (oito) ligações dentro de um mês (fls. 17) – o
cumprimento  da  obrigação  de  manutenção  da  normalidade  do  serviço  de
esgotamento  apenas  foi  efetivado após  o  ajuizamento  desta  demanda
(28/01/2011) e a concessão de tutela antecipada (16/02/2011), restando, pois,
evidenciada  a  responsabilidade  quanto  ao  ressarcimento  do  reparo  de
desentupimento contratado pelo promovente.

Em situação semelhante, em que se vislumbra a falta do serviço
quanto  a  reparo  em  abastecimento  de  água  e  esgoto  e  a  consequente
visualização da responsabilidade da empresa delegatária, confira-se o julgado:

“PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  REFLUXO  DE
ESGOTO  PROVOCADO  PELA  ÁGUA  DAS
CHUVAS REGULAR ADIMPLEMENTO DAS TAXAS
DE  ÁGUA  E  ESGOTO  POR  MAIS  DE  TRINTA
ANOS  PROBLEMA  DETECTADO  EM  VISTORIA
REALIZADA  PELA  CONCESSIONÁRIA
ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA
EM  'VILA'  PARTICULAR  QUE  EXIME  A
RESPONSABILIDADE  DE  REPARO
DESCABIMENTO  SERVIÇO  PÚBLICO  DE
COLETA  DE  ÁGUA  E  ESGOTO  AÇÃO
COMINATÓRIA  PROCEDENTE  DANOS  MORAIS
CABÍVEIS  SENTENÇA  MANTIDA  RECURSO
IMPROVIDO. 
A eficiência e segurança do serviço público de coleta
de  água  e  esgoto  são  atribuições  das  empresas
prestadoras  de  serviço,  não  só  pela  manutenção,
mas  também pela  sua  correta  preservação,  assim,
havendo  regular  pagamento  das  taxas  pertinentes,
aliás,  há mais de trinta anos,  e uma vez aferido o
problema  objeto  de  reclamação,  reprovável  a
conduta  da  concessionária,  que  singelamente
suspende a cobrança sob o argumento de que o local
possui  ramal  particular  e  não público,  de modo a
eximir-se do conserto.  Conforme se apura,  não há
qualquer documento que indique que o imóvel dos
autores  se  encontra  em  vila  particular,  ausente
fechamento  administrativo  da  rua,  que  continua
pública. Vale lembrar, outrossim, que a obrigação da
concessionária  pela  reparação  da  rede  de  esgoto
dispensa comprovação de culpa, à luz do artigo 37, §
6º,  da  CF/88  e,  ausente  demonstração  de  culpa
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exclusiva do consumidor, persiste a responsabilidade
objetiva dos prestadores de serviços públicos frente
aos consumidores ( art. 14, § 3º, II do CDC). 
(TJ-SP - APL: 40001419120138260002 SP 4000141-
91.2013.8.26.0002, Relator: Clóvis Castelo, Data de
Julgamento:  30/06/2014,  35ª  Câmara  de  Direito
Privado,  Data  de  Publicação:  30/06/2014).(grifo
nosso).

 Nesse  sentido,  a  jurisprudência  desta  Corte  igualmente  tem
decidido, consoante se infere do aresto colacionado:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA
PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.  CAGEPA
REFLUXO  DO  ESGOTO  SANITÁRIO.
ALAGAMENTO  DA  RESIDÊNCIA  DO  AUTOR.
DEVER  DE  FISCALIZAR.  OMISSÃO.
NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
"QUANTUM"  INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  A
responsabilidade da prestadora de serviço público é
objetiva  e,  portanto,  basta  ao  consumidor
demonstrar  o  nexo  de  causalidade  entre  fato
ocorrido  e  o  dano experimentado.  Evidenciados  o
nexo  de  causalidade  entre  o  refluxo  do  esgoto
sanitário advindo da tubulação defeituosa e os danos
morais  causados  ao  proprietário  do  imóvel,
caracterizada a negligência da prestadora de serviço
público em seu dever de fiscalização e manutenção
da  rede  de  esgoto,  resta  assente  a  sua
responsabilidade.  O dano moral deriva do próprio
fato da lesão na esfera interna do indivíduo, não se
exigindo a comprovação de sua existência concreta.
Presume-se a existência do dano moral na hipótese
de inundação de residência por esgoto sanitário. Na
fixação do "quantum" indenizatório deve ser levada
em  conta  a  extensão  do  dano,  proporcionando  à
vítima uma satisfação econômica na justa medida do
abalo  sofrido,  não  se  configurando  fonte  de
enriquecimento  sem  causa,  nem  se  apresentando
inexpressiva”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00221469620098150011,  3ª  Câmara  cível,  Relator
Desa. Maria das Graças Morais Guedes , j. em 03-
06-2014). (grifo nosso).

Assim,  uma  vez  verificada  a  presença  dos  requisitos  da
responsabilidade da empresa prestadora de serviços públicos, respaldos pela
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devida  comprovação  de  prejuízos  de  ordem  material,  bem  como  não  se
constatando causa excludente de responsabilização da delegatária,  deve ser
mantida a condenação imposta pela magistrada de primeiro grau. 

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. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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