
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0101054-12.2012.815.2001.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa.
RELATOR: Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba.
ADVOGADO: Cleanto Gomes P. Junior.
APELADO: Bernadete de Lourdes Cunha de Araújo e Adson Figueiredo de Oliveira.
ADVOGADO: Nayara Chrystine Nóbrega e outro.

EMENTA:  APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E 
MORAIS.  BURACO  EM  VIA  PÚBLICA.  AUSÊNCIA  DE  SINALIZAÇÃO 
NECESSÁRIA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO 
PÚBLICO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  CONFIGURAÇÃO. 
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTE  TRIBUNAL.  ÚNICO  ORÇAMENTO 
PRODUZIDO  POR  EMPRESA  IDÔNEA.  POSSIBILIDADE.  DANOS 
MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE ESTABELECIDO EM 
ESTRITA  OBSEVÂNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO APELO.

1.  As prestadoras  de  serviços  são  partes  legítimas  para  suportar  o  ônus  de uma 
possível condenação em virtude dos prejuízos causados a terceiros pela má prestação 
do serviço, sujeitando-se à responsabilidade objetiva, prevista no § 6º, do art. 37, da 
Constituição Federal.

2. "Em se tratando de responsabilidade objetiva, é suficiente para a configuração do 
dever  de  indenizar  a  demonstração do nexo causal,  entre  a  avaria  provocada no 
veículo em decorrência da má prestação do serviço e o dano experimentado pelo 
autor."  (TJPB;  AC  018.2008.000460-1/001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível; 
Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/09/2013; Pág. 13).

3. É admissível orçamento único, sobretudo quando não demonstrada a inidoneidade 
da empresa que o apresentou (artigo 333, inciso II, do CPC), para fixar o quantum a 
ser ressarcido a título de dano material.

4.  Para quantificação dos danos morais, há que se levar em conta os critérios da 
razoabilidade, proporcionalidade e equidade, bem como o grau de culpa dos 
envolvidos, a extensão do dano, e a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim 
de evitar que reincida na sua conduta ofensiva.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
nº 0101054-12.2012.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  CAGEPA  - 
Companhia de Água e Esgoto da Paraíba e Apelados Bernadete de Lourdes Cunha 
de Araújo e Adson Figueiredo de Oliveira.



ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação  e negar-lhe 
provimento. 

VOTO.

CAGEPA – Companhia de Água e Esgoto da Paraíba interpôs Apelação 
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da  8ª Vara Cível da Comarca da Capital, f. 
59/67, nos autos da  Ação  de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em face dela 
intentada por Bernadete de Lourdes Cunha de Araújo e  Adson Figueiredo de 
Oliveira, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelante a pagar 
o conserto do veículo da primeira Apelada, no valor constante do orçamento por ela 
apresentado (f. 16), bem como pagar ao segundo Apelado a quantia de R$ 3.000, a 
título de reparação de ordem moral, ao fundamento de que restou caracterizado o ato 
ilícito da Apelante em deixar aberto buraco em via pública sem qualquer sinalização, 
sendo de sua responsabilidade a reparação do prejuízo ocasionado pela queda do 
veículo.

Em  suas  razões,  f.  69/76, pugnou  pela  flexibilização  da  regra  da 
responsabilidade  objetiva  e  sua  conversão  em  responsabilidade  subjetiva,  sendo 
imprescindível para a condenação a comprovação da culpa de um de seus agentes.

Alegou a inexistência de danos morais  sofridos pelos Apelados,  pelo que 
reputa afastado o seu dever de indenizá-los.

Sustentou que a quantificação do dano material foi equivocada, posto que os 
Apelados não apresentaram três orçamentos, dentre os quais o de menor valor é que 
deveria ser utilizado para fins de reparação do prejuízo.

Contrarrazoando, f. 80/83, os Apelados alegaram que a Ré é objetivamente 
responsável  pelo  ocorrido,  porquanto  as  pessoas  jurídicas  de  Direito  Público  e 
Privado  prestadoras  de  serviços  públicos  respondem pelos  danos  que  causem a 
terceiros, a teor do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, pugnando pela 
manutenção da Sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça,  f.  88/92,  verificando que a Apelante agiu com 
negligência,  face  à  ausência  de  sinalização preventiva  e  de  práticas  de  atos  que 
viessem a preservar a via pública, opinou pelo desprovimento do Apelo.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 77, pelo que, presentes 
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Vige no ordenamento jurídico pátrio a teoria do risco administrativo, pela 
qual a responsabilização objetiva da Administração Pública, insculpida no art. 37, § 
6º, da Constituição Federal, obriga as Pessoas Jurídicas de Direito Público e as de 



Direito Privado prestadoras de serviços públicos a responder pelos danos causados a 
terceiros.

Em se tratando de acidente ocasionado por falha na prestação do serviço da 
Apelante,  que  iniciou  obras  na  via  pública,  deixando  um buraco exposto  sem a 
devida sinalização, a responsabilidade é de ordem objetiva,  abrangendo, além dos 
atos comissivos, também aqueles omissivos do Poder Público.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça1 e também deste 
Tribunal2 aponta para o mesmo sentido.

A falha na execução do serviço público é manifesta, posto que as fotografias 
(f. 17), o Boletim de Ocorrência (f. 15) e os depoimentos testemunhais (f. 56/57) 

1 DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II E III, E 535, DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA. ACIDENTE EM BURACO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NECESSÁRIA. 
VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS CARACTERIZADORES DA INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. A Corte de origem 
apreciou todas as  questões  relevantes  ao deslinde da controvérsia  de modo integral  e  adequado, 
apenas não adotando a tese vertida pela agravante. Os fundamentos do aresto a quo são cristalinos. 
Inexistem, portanto, omissões, contradições, obscuridades ou ausência de motivação a sanar. 2. O 
Tribunal  a quo valeu-se da análise das provas acostadas ao feito para concluir pela existência dos 
danos morais, bem como do valor fixado (R$ 13.000,00 - treze mil reais) a título de indenização por  
tais danos. 3. Nesse contexto, entendimento diverso acerca do que foi firmado pelo Tribunal paulista, 
enseja, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na 
via do Recurso Especial, ante o óbice estabelecido na Súmula nº 7/STJ, in verbis: "A pretensão de 
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4.  O acórdão recorrido concluiu pela 
responsabilidade objetiva em razão de a demandada ser prestadora de serviço público, nos 
termos  do  art.  37,  §  6º,  da  Constituição  Federal,  não  havendo  que  se  perquirir  a  culpa, 
bastando a demonstração do nexo causal. 5. A revisão desse entendimento demanda análise de 
matéria constitucional cuja competência é exclusiva da Suprema Corte, nos termos do art. 102 da CF. 
6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-Ag 1.392.769; Proc. 2010/0224654-9; RJ; Segunda 
Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 16/06/2011; DJE 01/07/2011) 

2 AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  FERIMENTOS  FÍSICOS.  BURACO  EM  VIA  PÚBLICA. 
RESPONSABILIDADE DA CAGEPA. RESTITUIÇÃO PELA EMPRESA EXECUTÓRIA DAS 
OBRAS. IRRESIGNAÇÃO DESTA.  AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
CONFIGURAÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  37,  §  6º,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE 
NEXO  CAUSAL.  DANO  MORAL.  OCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO. As prestadoras de serviços são partes legítimas para suportar o ônus de 
uma possível condenação. As concessionárias de serviço público sujeitam-se à responsabilidade 
objetiva,  prevista  no  §  6º,  do  art.  37,  da  Constituição  Federal. O  Código  de  Defesa  do 
Consumidor consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente da 
existência de culpa, conforme disciplinado no art. 14. Em se tratando de responsabilidade objetiva, é  
suficiente para a configuração do dever de indenizar a demonstração do nexo causal, entre a avaria  
provocada no veículo em decorrência da má prestação do serviço e o dano experimentado pelo autor. 
Restando demonstrados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade da parte, 
em restituir à empresa que a contratou para a realização de uma obra, é de se exigir a reparação dos 
transtornos sofridos pela vítima, visto ser esta a única forma de compensar os danos suportados pela 
vítima. (TJPB; AC 018.2008.000460-1/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 02/09/2013; Pág. 13) 



demonstram o enorme buraco no meio  da Rua Zulmira  dos  Novaes,  Bairro  dos 
Novaes,  nesta  Capital,  bem  como  evidenciam  a  ausência  de  sinalização  que 
indicasse a sua existência.

Examinadas as provas documentais trazidas aos autos, forçoso reconhecer o 
liame de causalidade entre  a  conduta omissiva da Apelante e  os danos materiais 
ocasionados no veículo da primeira Apelada, como bem salientou a Magistrada ao 
proferir a Sentença guerreada.

Quanto à  alegada quantificação equivocada do dano material, conquanto os 
Apelados  tenham juntado  apenas  um orçamento,  f.  16,  este  é  suficiente  para  a 
fixação do quantum debeatur, máxime se o Apelante deixou de demonstrar a falta de 
idoneidade da oficina, ou, efetivamente, o excesso no valor, ônus que lhe incumbia e 
do qual não se desvencilhou (art. 333, II, do CPC).

De igual modo, restou caracterizado o dever de reparação moral ao segundo 
Apelado, porquanto era ele quem conduzia o automóvel no momento do acidente, 
experimentando o dissabor do infortúnio em horário avançado da madrugada e seus 
desdobramentos.

Para a fixação do quantum indenizatório, deve ser considerada a falha da 
Apelante na execução de seus serviços e os transtornos suportados pelos Apelados, 
não  se  olvidando,  outrossim,  que  a  reparação  não  pode  servir  de  causa  ao 
enriquecimento injustificado, mas que não deve ser inexpressiva a ponto de não 
cumprir com o seu caráter pedagógico, o montante indenizatório de R$ 3.000,00 
arbitrado na Sentença revela-se suficiente e condizente com as peculiaridades do 
caso, em estrita observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento. 

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


