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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020301-29.2009.815.0011
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande              
Relatora : Desa. Maria Das Graças Morais Guedes.
Apelante  : Cagepa – Companhia De Água e Esgoto da Paraíba
Advogado    : Marcel Jeffly de Souza 
Apelado : Fabiano Rodrigues de Souza 
Advogado    : Walter Luiz Granjeiro da Silva 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS.  REFLUXO DO ESGOTO 
SANITÁRIO. ALAGAMENTO NA CALÇADA DO AUTOR. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  PRESTADORA  DE 
SERVIÇO  PÚBLICO.  CAGEPA  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,  o  que 
caracteriza  a sua responsabilidade.
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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  levado  em 
consideração  o  duplo  efeito  da  reparação,  qual  seja,  o  de 
punição ao causador do dano e o de satisfação econômica à 
vítima na justa medida do abalo sofrido. 

  V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados. 

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  CAGEPA  – 
Companhia  de  Água  e  Esgotos  da  Paraíba  desafiando  a  sentença,  fls.  58/62 
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos 
autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Fabiano 
Rodrigues  de  Souza,  julgou  procedente  em  parte  o  pedido,  condenando  a 
demandada a ressarcir o autor na quantia de R$ 7.000,00 (sete  mil reais) a título de 
danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados 
da citação, e correção monetária pelo INPC, com incidência a partir da publicação 
da sentença, ficando indeferido o pedido de ressarcimento por danos materiais. 

Em razões recursais,  fls.  65/71, sustenta a recorrente que o 
vazamento apresentado ocorreu na caixa coletora pertencente à ligação domiciliar, 
em  local  de  responsabilidade  do  recorrido.  Alega,  outrossim,  que  as  provas 
documentais acostadas aos autos não se prestam a comprovar a existência de dano 
material  ou moral  a  ensejar  a  condenação  da  recorrente.  Diante  deste  quadro, 
pugna pelo provimento do recurso,  a  fim de que o pedido inicial  seja  julgado 
improcedente,  ou alternativamente, que a condenação a título de danos morais 
seja minorada. 

Contrarrazões,  fls.  75/77,  requerendo  o  desprovimento  do 
recurso.

A Procuradoria de Justiça lançou parecer, fls. 83/86, opinando 
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pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório. 

V O T O
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Fabiano Rodrigues de Souza ingressou com a presente ação 
reparatória em desfavor da CAGEPA – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA 
PARAÍBA sob o fundamento de que foi surpreendido com uma revença de esgoto, 
o qual  passou a brotar e alagar toda a extensão de sua calçada e de seus vizinhos, 
trazendo diversos transtornos, inclusive, com o surgimento de dejetos, sujeiras e 
fezes trazidos à tona pela inundação. 

O  magistrado  sentenciante  julgou  procedente  em  parte  o 
pedido, condenando a demandada a ressarcir o autor na quantia de R$ 7.000,00 
(sete  mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um 
por  cento)  ao  mês  contados  da  citação,  e  correção  monetária  pelo  INPC,  com 
incidência a partir da publicação da sentença, indeferido, por outro lado, o pedido 
de ressarcimento por danos materiais. 

Inicialmente,  é  importante  ressaltar  que  a  Cagepa  é  uma 
Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público e, nessa qualidade, 
responde pelos danos eventualmente causados, de forma objetiva, nos termos do 
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal que estabelece:

“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”.

Neste cenário, cumpre ao lesado, apenas, a demonstração do 
nexo de causalidade entre o fato ocorrido e os danos sofridos.

No caso, a apelante não questiona a existência do vazamento 
do esgoto. Ao revés, a ocorrência do alagamento na calçada do recorrido é fato 
incontroverso nos autos, inclusive, comprovado mediante provas documentais, fls. 
10. 

Além do mais, o evento danoso se deu em razão da conduta 
omissiva  da  prestadora  de  serviço  público,  que  deixou  de  proceder  de  forma 
eficiente e adequada à fiscalização, à manutenção e à reparação da rede pública de 
esgoto sanitário, desencadeando o seu rompimento, e ocasionando o refluxo e a 

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020301-29.2009.815.0011 3



inundação na calçada do apelado. 

Neste cenário, se é certo que a responsabilidade objetiva não 
obriga o Poder Público a indenizar todo e qualquer caso, por outro lado, dispensa 
a  vítima  da  prova  de  culpa  do  agente  da  Administração,  cabendo,  a  esta,  a 
demonstração da culpa total ou parcial da vítima no evento danoso, para que fique 
total ou parcialmente livre do dever indenizatório.

Sobre o assunto, o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já 
se pronunciou: 

APELAÇÃO -  INDENIZAÇÃO POR  DANOS MATERIAIS  E  MORAIS 
RESPONSABILIDADE  DA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA -  Inundação 
por refluxo na rede de esgoto. Ausência de válvula de retenção. Refluxo 
do esgoto sanitário. Alagamento da residência do autor. Danos materiais 
comprovados.  Nexo  de  causalidade.  Responsabilidade  pela  omissão. 
Ineficiência da manutenção da rede. Apelação 9100341-66.2009.8.26.0000. 
Relator(a): José Luiz Germano. Data do julgamento: 22/07/2014. 

No  caso,  houve  suficiente  demonstração  do  nexo  causal 
exigido para se aperfeiçoar a responsabilidade reparatória, haja vista que o dano 
ocorreu em decorrência de conduta omissiva da recorrente. Forçoso concluir que 
o  eventus damni  poderia ter sido evitado, caso a Cagepa tivesse cumprido com o 
dever de fiscalização e manutenção do serviço público. 

Neste  caso,  o  dano  moral  é  evidente,  não  havendo  como 
contestar os dissabores, o incômodo e a verdadeira repugnância de ter a calçada 
do imóvel residencial inundada por esgoto sanitário.

Dado o reconhecimento do dano moral,  na fixação de seu 
quantum, deve ser levado em conta o duplo efeito da reparação, qual seja, o de 
punição ao causador do dano e o de satisfação econômica à vítima na justa medida 
do abalo sofrido. 

Neste aspecto, concluo que o quantum arbitrado na sentença 
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) está em consonância com os critérios acima descritos 
e os parâmetros adotados por este egrégio TJPB, sem descuidar do sofrimento do 
autor, devendo ser mantido em sua integralidade. 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO, mantendo incólume a sentença de 1º grau. 

É como voto.
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Presidiu a sessão a Exma Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes  .  Participaram do julgamento,  a  Exma Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes  (relatora),  o  Exmo Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para 
substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo Des. José Aurélio da 
Cruz. 

Presente ao julgamento, o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 16 de setembro de 2014. 

Gabinete no TJ/PB, em 17 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora
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