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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  VAZAMENTO  DE  ESGOTO.
INVASÃO  DO  IMÓVEL  POR  DEFEITO  NO
SERVIÇO.  PEDIDO  AUTORAL  JULGADO
PROCEDENTE.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA
DA  SOCIEDADE  DE  ECONOMIA  MISTA,
PRESTADORA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO.  CULPA
EXCLUSIVA  DE  TERCEIRO  NÃO
DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 37,
§6º, DA CF E 4 DO CDC. DANOS MORAIS  IN RE
IPSA.  QUANTUM  FIXADO  BASEADO  NA
CAPACIDADE  FINANCEIRA  DA
CONCESSIONÁRIA  E  NOS  PRINCÍPIOS  DAS
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

  Os  Apelados  demonstraram,  inclusive  por
fotos, a ocorrência do fato administrativo (serviço de
desobstrução de esgoto), do dano (transbordamento
de  esgoto  no  imóvel  dos  Autores)  e  nexo  causal
(invasão  de  líquidos  provenientes  do  serviço  mal
executado).

 O dano moral indenizável é aquele capaz de
atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa,
causando-lhe  grave  dor  interna,  angústia  ou
sentimento de impotência,  capaz de lhe subtrair  a
própria  dignidade.  Não  há  dúvidas  de  que  os
Apelados,  ao  terem  todos  os  cômodos  de  seu
imóvel,  invadidos  pelo  esgoto,  em  decorrência  da
má  prestação  do  serviço,  enfrentaram  enorme
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angústia  e  não  apenas  um  mero  dissabor  ou
aborrecimento. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação, nos termos dos voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 133.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Cagepa-

Companhia  de  Água  e  Esgotos  da  Paraíba contra  a  Sentença  que  julgou

procedente  o  pedido  autoral  e  condenou  a  Promovida  ao  pagamento  de

indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega  a  Apelante  que  o  transbordamento  do  esgoto  foi

proveniente do excesso de gordura lançado pelos moradores, incluindo-se os

Apelados.  Destacou também que houve culpa exclusiva dos Apelados,  pois

eles  cimentaram a  caixa  de  inspeção  quando  reformaram o  imóvel,  o  que

dificultou a realização dos serviços de desobstrução.

Em não sendo esta a conclusão do Relator, requer que seja

aceita  a  culpa  concorrente,  reduzindo  o  valor  da  indenização  em  50%

(cinquenta por cento), uma vez que entende ter sido fixada fora dos parâmetros

da razoabilidade.

Nas Contrarrazões, os Apelados afirmam que a Cagepa não

trouxe provas dos fatos alegados e pede a manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls. 127/128).

É o relatório.
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VOTO

 
O cerne da questão cinge-se a saber se o transbordamento do

esgoto dentro do imóvel dos Apelados causou danos morais.

Entendo que a concessionária, sociedade de economia mista

prestadora de serviço público, responde de forma objetiva, nos termos do art.

37, § 6º, da CF.

Consoante doutrina José dos Santos Carvalho Filho: "a marca

da responsabilidade objetiva  é a desnecessidade de o lesado pela conduta

estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa,

então,  fica  desconsiderado  com  pressupostos  da  responsabilidade  objetiva

(...)",  sendo certo que a caracterização da responsabilidade objetiva requer,

apenas,  a  ocorrência  de  três  pressupostos:  a)  fato  administrativo:  assim

considerado qualquer  forma de conduta comissiva  ou omissiva,  legítima ou

ilegítima,  singular  ou  coletiva,  atribuída ao Poder  Público;  b)  ocorrência  de

dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano

decorrente de ato estatal,  latu  sensu;  c)  nexo  causal:  também denominado

nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente,

incumbe  ao  lesado,  apenas,  demonstrar  que  o  prejuízo  sofrido  adveio  da

conduta  estatal,  sendo  despiciendo  tecer  considerações  sobre  o  dolo  ou  a

culpa.”

Os Apelados demonstraram, inclusive por fotos, a ocorrência

do  fato  administrativo  (serviço  de  desobstrução  de  esgoto),  do  dano

(transbordamento de esgoto no imóvel dos Autores) e nexo causal (invasão de

líquidos provenientes do serviço mal executado).

Portanto,  a  única  forma da concessionária  se  eximir  de  sua

responsabilidade seria provando que houve culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem.
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O argumento da Apelante é de que houve culpa exclusiva dos

consumidores quando, na reforma do imóvel, cimentaram a caixa de inspeção,

dificultando a realização dos serviços de desobstrução.

Todavia,  não  trouxe  nenhuma  prova  nesse  sentido,  não  se

desincumbiu do ônus de provar que os Apelados contribuíram para o evento

danoso, de forma que seu argumento não tem solidez. 

Os  danos  morais,  no  caso,  são  in  re  ipsa,  decorrentes  das

condições  insalubres  que  ficou a  moradia  dos  Autores,  invadida por  fezes,

líquidos oriundos de esgoto, mau cheiro e deixando os moradores suscetíveis à

infecções.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO-
CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO-
COPASA - VAZAMENTO DA REDE DE ESGOTO-
ALAGAMENTO NO IMÓVEL DO AUTOR-  DEVER
DE  INDENIZAR-  QUANTUM  ARBITRADO-
MANUTENÇÃO- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. O art. 37, § 6º, da CR/1988, que
estabelece  a  responsabilidade  objetiva,  é  fundada
na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa
jurídica  de  direito  público  o  dever  de  indenizar,
independentemente  de  culpa.  2.  O  dever
indenizatório apenas pode ser afastado ou minorado
com a comprovação de que a vítima agiu com culpa
exclusiva  ou  concorrente  ou,  ainda,  que  o  dano
tenha decorrido de caso fortuito, força maior ou fato
de  terceiro.  3.  A  concessionária  deve  responder
pelos  danos  morais  causados  pela  inundação  na
residência do autor, decorrente de refluxo da rede de
esgoto.  4.  Configurado  o  dano  moral,  cabe  ao
magistrado  arbitrar  um valor  capaz  de  propiciar  a
necessária  compensação  satisfativa  ao  dano,  nos
limites da proporcionalidade e da razoabilidade, para
que  não  sirva  de  fonte  de  enriquecimento  sem
causa. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJ-MG  -  AC:  10697100007221001  MG,  Relator:
Raimundo  Messias  Júnior,  Data  de  Julgamento:
14/04/2015, Câmaras Cíveis /  2ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 24/04/2015)
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Também  aplica-se  o  art.  14,  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor:

“O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”.
§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - O modo de seu fornecimento;
II- O resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam; 
III- A época em que foi fornecido”. 

Presentes,  no  caso,  os  requisitos  legais  necessários  para  o

reconhecimento do dever de indenizar, e inexistindo qualquer causa excludente

da responsabilidade dos Apelantes, passo à análise da fixação do  quantum

indenizatório.

O  dano  moral  indenizável  é  aquele  capaz  de  atingir

profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna,

angústia  ou  sentimento  de  impotência,  capaz  de  lhe  subtrair  a  própria

dignidade. Não há dúvidas de que os Apelados, ao terem todos os cômodos de

seu imóvel, invadido pelo esgoto, em decorrência da má prestação do serviço,

enfrentaram  enorme  angústia  e  não  apenas  um  mero  dissabor  ou

aborrecimento. 

Para a fixação dos danos morais é preciso ponderar sobre a

capacidade financeira daquele que prestará a indenização, não se podendo

fixar o valor em quantia excessiva nem irrisória.

O valor  indenizatório  deve  surtir  o  efeito  pedagógico  que se

pretende,  evitando  novas  situações  idênticas.  Sendo  assim,  o  quantum
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compensatório  deve  ser  balizado  pelos  parâmetros  moderadores  da

proporcionalidade-razoabilidade.

No caso, o valor de quinze mil reais não se mostra excessivo,

servindo para tentar compensar a dor e angústia enfrentadas pela família e a

repercussão do fato. 

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo da CAGEPA

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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