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RATIFICAÇÃO  DO  DECISUM QUANTO  A ESTE
PONTO.  DANO  MORAL.  VALOR  ARBITRADO.
OBSERVÂNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPROCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA EM  TODOS  OS
SEUS TERMOS. DESPROVIMENTO DA REMESSA
OFICIAL E DO APELO.

- Não há como acolher a preliminar de ilegitimidade
passiva  ad  causam arguida  pelo  Município  de
Campina Grande,  uma vez que cabe à Edilidade a
conservação das vias públicas de maneira trafegável.

-  Tratando-se  de  ato  omissivo,  o  Poder  Público
responde  subjetivamente  pelos  danos  causados  a
terceiros.

- Restando devidamente comprovado que a causa do
acidente, o qual levou a óbito o marido da autora, foi
decorrente  de  buraco  em  via  pública  feito  pela
concessionária de serviço público, resta configurada
a omissão da Edilidade na prestação do serviço de
manutenção  das  vias  públicas,  devendo  esta,
responder  solidariamente  com  àquela  pelos  danos
morais e patrimoniais suportados autora.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e desprover os recursos.

O  Município  de  Campina  Grande interpôs
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APELAÇÃO, fls. 185/202, contra decisão proferida e remetida oficialmente pelo Juiz
de  Direito  da  3ª  Vara  da  Fazenda Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande,  fls.
179/182, que julgou procedente o pedido inicial, consignado nos seguintes termos:

Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios  de  direito  concebíveis  na  espécie,
observados os artigos 186 e 927, ambos do Código
Civil  e  269,  I  do  CPC,  JULGO  PROCEDENTE  A
AÇÃO proposta por IONE SILVA DOS SANTOS em
face do MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE e da
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA
– CAGEPA, para condenar os promovidos a pagar à
autora o equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), a título de danos morais, quantia que deve ser
atualizada monetariamente a partir da data do fato,
e juros de mora a partir da citação, devendo ser paga
na  proporção  de  50%  (cinquenta  por  cento)  para
cada  condenado,  bem  como  condeno  estes
igualmente a pagar à autora a quantia de R$ 250,00
(duzentos  e  cinquenta  reais)  a  título  de  danos
materiais, também de forma pro rata, valor que deve
ser atualizado a partir da data do fato, com juros de
mora a partir da citação.

Em suas razões, o recorrente, inicialmente, levanta a
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Com relação ao mérito  assevera que a
culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, pois, além de não ter habilitação para
dirigir, no momento do sinistro “trafegava em alta velocidade, motivo pelo qual não
deu tempo de  retornar  para  sua  faixa de  direção de  origem,  o  que ocasionou o
acidente  de  trânsito,  conforme  faz  prova  do  inquérito  em  anexo  (...)”,  fl.  192,
desrespeitando, assim, o art. 29, do Código de Trânsito Brasileiro, não restando, desta
feita,  configurado  o  nexo  de  causalidade  dos  fatos  narrados  pela  autora  com
qualquer conduta do Ente Público. Ademais, afirma que “mesmo estando sinalizado
ou não  o  local,  constata-se   que   postula  a  reforma  da  sentença,  aduzindo,  em
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resumo,  inexistência  do  nexo  causal  necessário  para  fins  de  caracterizar  a  sua
responsabilidade,  conforme estabelecido no art.  37,  §  6º,  da Constituição Federal.
Argumenta, caso se admita a existência de nexo causal, que a sua responsabilização
somente poderia ocorrer a partir de uma conduta omissiva, pelo que a pretensão
autoral estaria fundada em falha do serviço, afastando a regra da responsabilidade
objetiva,  sendo  necessário,  portanto,  além  da  conduta  e  do  nexo  causal,  ser
comprovada  a  culpa.  Pertinente  aos  danos  morais,  alega  ter  havido  exorbitância
quando da fixação do valor em primeiro grau, sustentado a necessidade de avaliação
quantitativa e, consequente, redução da verba. Também, assevera que, em caso de
procedência do feito, deve ser observado os termos da Lei nº 11.960/2009, devendo os
juros  incidirem da  citação.  Por  fim,  requer  que os  honorários  advocatícios  sejam
arbitrados em conformidade com o disposto no art. 20, § 4º, do Código de Processo
Civil.

Contrarrazões  ofertadas  pela  autora,  fls.  205/214,
defendendo  a  legitimidade  do  Município  de  Campina  Grande,  bem  como  a
inexistência de culpa exclusiva da vítima em relação ao fato noticiando nos autos e,
por conseguinte, o dever de indenizar os danos suportados.

A Procuradoria  de  Justiça,  através  do  Dr.  José
Raimundo  de  Lima, fls.  220/224,  opinou  pela  rejeição  da  preliminar,  deixando,
contudo, de opinar quanto ao mérito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Ione Silva dos Santos ajuizou Ação de Indenização
por Danos Morais e Danos Materiais, em face do Município de Campina Grande e
da  CAGEPA  –  Companhia  de  Água  e  Esgotos  da  Paraíba,  objetivando  ser
indenizada pelos danos suportados em razão do falecimento do seu esposo,  Luis
Severino dos Santos Filho,  o qual foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em
razão de um buraco na Avenida Aeroclube (em frente à Loja Pneu Global) no Distrito
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Industrial de Campina Grande, quando a vítima pilotava sua motocicleta de placa
MOJ  7426/PB,  e  ao  desviar,  invadiu  a  pista  no  sentido  contrário,  colidindo
frontalmente com o condutor de outra motocicleta. 

Na exordial, narrou-se que a morte de Luis Severino
dos Santos Filho,  à  época com 31 anos  de  idade,  foi  decorrente de  acidente  em
virtude  da  existência  de  buraco  na  rua  acima  citada,  deixado  pela  segunda
promovida, quando da execução de seus serviços. 

Decidindo  a  querela,  o  Magistrado  sentenciante
julgou procedente o pedido exordial, condenando a entidade fazendária, bem como a
CAGEPA – Companhia de Água e Esgoto da Paraíba a pagarem, na proporção de
50%  (cinquenta  por  cento)  para  cada  condenado,  a  importância  de  R$  50.000,00
(cinquenta mil reais) a título de danos morais,  bem como a quantia de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, também de forma pro rata.

Subiram os autos tanto por força do recurso oficial
quanto  do  recurso  voluntário  ajuizado  pelo  Município  de  Campina  Grande,  os
quais passo a analisar conjuntamente. 

De logo, a Edilidade assegura não ser parte legítima
para figurar no polo passivo da lide em razão do buraco, o qual provocou o sinistro,
ter sido aberto pela CAGEPA, quando da realização de seus serviços. Contudo, não
há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Campina Grande, para
figurar  na  demanda,  uma  vez  que  cabe  ao  ente  público  a  conservação  das  vias
públicas de maneira trafegável.

Como se sabe, a legitimidade para a causa consiste
na  aptidão  específica  de  ser  parte,  autor  ou réu,  em uma demanda,  em face  da
existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido
autoral. 

Sobre o tema pontuam  Nélson Nery Júnior e  Rosa
Maria Andrade Nery: 
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(...)  tanto  o  que  propõe  quanto  aquele  em face  de
quem se propõe a ação devem ser partes legítimas
para a causa. Somente é parte legítima aquele que é
autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo.
(In. Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição.
São Paulo, RT, 1996, p. 317.) 

Destarte,  observo  ter  trilhado  corretamento  o
julgador monocrático, quando enfrentou a prefacial. A propósito, calha transcrever
trecho da decisão de fl. 176:

(…). Entretanto, em que pese o fato de ter CAGEPA
aberto  o  buraco  para  realização  de  serviços,  a
responsabilidade de conservação das vias públicas de
maneira  trafegável,  inclusive  com  a  sinalização  de
trechos que precisam ser desviados, é do Município,
logo não há o que se falar em ilegitimidade passiva.

Nesse norte, assim vem decidindo este Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR
ACIDENTE  EM  VEÍCULO.  PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  MATÉRIA  DE
ORDEM  PÚBLICA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
CAGEPA.  OBRA  EM  VIA  PÚBLICA.  BURACO.
SINALIZAÇÃO.  CONCESSIONÁRIA  E
MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DEMAIS ARGUIÇÕES.  INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO  EM
SEGUNDO  GRAU.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  1.  São  solidariamente  responsáveis  o
município e a empresa concessionária de serviços de
água e esgoto pelos danos causados aos munícipes
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em decorrência da ausência de sinalização de buracos
abertos  por  ocasião  da  realização  de  obras  na
respectiva  rede. 2.  Compete  ao  réu  alegar,  na
contestação,  toda  a  matéria  de  defesa,  expondo  as
razões  de  fato  e  de  direito,  com quem impugna o
pedido  do  autor  e  especificando  as  provas  que
pretende  produzir.  (art.  300,  cpc).  3.  Não  se  pode
apreciar em sede de apelação, matéria não articulada
na contestação e não discutida na instância a quo, sob
pena  de  violação  ao  princípio  tantum devolutum
quantum appellatum.  (TJPB;  AC  200.2008.028.005-
6/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv.  Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB 22/08/2012;  Pág.
19) – destaquei.

Deste  modo,  sem  maiores  delongas,  rejeito  a
prefacial de ilegitimidade passiva ad causam arguida nas razões recursais.

Quanto ao mérito, importante consignar que, apesar
do art. 37, § 6º, da Constituição Federal adotar a teoria da responsabilidade objetiva ,

ao Município aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, por se tratar, no caso,
de ato omissivo.

Sobre o assunto:

Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão  do  Estado  (o  serviço  não  funcionou,
funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se
a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se
o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o
autor  do  dano.  E,  se  não  foi  o  autor,  só  cabe
responsabilizá-lo  caso  esteja  obrigado  a  impedir  o
dano.  Isto  é:  só  faz  sentido  responsabilizá-lo  se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao
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evento lesivo.
Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado
a  impedir  o  acontecimento  danoso,  faltaria  razão
para  lhe  impor  o  encargo  de  suportar
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a
responsabilidade estatal  por ato omissivo é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade  por  ilícito,  é  necessariamente
responsabilidade  subjetiva,  pois  não  há  conduta
ilícita do Estado (embora do particular possa haver)
que  não  seja  proveniente  de  negligência,
imprudência  ou  imperícia  (culpa)  ou,  então,
deliberado  propósito  de  violar  a  norma  que  o
constituía  em dada obrigação  (dolo).  Culpa  e  dolo
são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva  (In.  CELSO  ANTÔNIO  BANDEIRA  DE
MELLO, Curso de Direito Administrativo,  12ª ed.,
Malheiros Editores, p. 794/795). 

Desta feita, para a caracterização da responsabilidade
do ente  público,  não  basta  o  nexo  de  causalidade entre  a  omissão  e  o  resultado
danoso, sendo necessário a comprovação da falta de serviço ou do descumprimento
de um dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.

Não  destoa  o  entendimento  adotado  na  decisão
combatida, fl. 178:

Acerca da responsabilidade do ente público, tem-se
que a moderna doutrina publicista reconhece, quase
unanimemente,  que  para  configurar-se  o  dever  de
indenizar  do  Estado,  basta  ao  lesado  comprovar  a
existência do dano e nexo causal entre este dano e a
atividade  estatal.  Entretanto,  no  que  se  refere  às
omissões  do  Estado,  segundo  a  maior  parte  dos

Recurso Oficial e Apelação Cível nº 0015847-35.2011.815.0011                                                                                                                                                  



doutrinadores,  não  pode  haver  nexo  causal  e  um
dano, sendo a omissão entendida como abstenção de
um  comportamento,  que  nada  pode  causar,  posto
que no plano físico, apenas existem ações. Segundo
Ricardo C. Nuñes “inexiste uma relação de causalidade
física  entre  a  omissão  e  o  resultado,  uma  vez  que,
carecendo  a  inatividade  de  eficácia  ativa,  vigora  aqui  o
princípio de ex nihilo nil fit”. Assim, tem a maior parte
da doutrina e da jurisprudência entendido que para
efeito de caracterizar-se a responsabilidade civil  do
Estado,  em face  de  uma omissão  é  necessário  que
haja  descumprimento,  por parte  do Estado,  de um
dever de agir (…).    

Nesse norte, decidiu, este Sodalício, em caso similar,
recentemente:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. Acidente em via pública. Buraco em obra
pública.  Preliminar  de  ilegitimidade  passiva  ad
causam. Manutenção de via pública. Poder público.
Rejeição.  Mérito.  Responsabilidade  subjetiva  do
município.  Omissão  caracterizada.  Danos  morais
comprovados.  Procedência.  Apelação.  Manutenção.
Desprovimento. - ”a jurisprudência do STJ é pacífica
no sentido de que, caracterizada a responsabilidade
subjetiva  do  estado,  mediante  a  conjugação
concomitante  de  três  elementos.  Dano,  omissão
administrativa e nexo de causalidade entre o evento
danoso e o comportamento ilícito do poder público.,
é  inafastável  o  direito  do  autor  à  indenização  ou
reparação civil  dos  prejuízos  suportados.  Rever tal
entendimento  implica  reexame  da  matéria  fático-
probatória, obstado pela Súmula nº 7/stj”. - (agrg no

Recurso Oficial e Apelação Cível nº 0015847-35.2011.815.0011                                                                                                                                                  



AG  1216939/rj,  Rel.  Ministro  herman  benjamin,  2ª
turma, julgado em 16/12/2010, dje 02/03/2011). (TJPB;
AC  0100017-37.2011.815.0981;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  José  Guedes
Cavalcanti Neto; DJPB 17/03/2014) – sublinhei.

In  casu,  indiscutível  o  dever  do  Município  de
Campina Grande em indenizar os danos morais e materiais suportados pela autora,
em razão da morte prematura de seu esposo, uma vez que, do contexto probatório
dos autos, fls. 21/22 e 34/51, restou evidente que os danos experimentados por àquela
foram  decorrentes  da  conduta  omissiva  do  apelante,  o  qual não  tomou  as
providências necessárias para manutenção da avenida, além de não ter primado pela
apropriada  sinalização  do  local,  sendo,  contudo,  impossível  reconhecer  a  culpa
exclusiva da vítima, como requer o recorrente.

Imperioso, ainda, mencionar que é encargo do Poder
Público a fiscalização das vias urbanas, sendo de sua inteira responsabilidade zelar
pela conservação, possibilitando o livre trânsito dos veículos.

Ainda, o apelante, em sua defesa, não negou os fatos
narrados  na  inicial,  limitando-se  a  atribuir  a  culpa  pelo  acidente  à  CAGEPA –
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba,  que como já decidido,  é responsável,
solidariamente,  pelo  sinistro,  em  razão  de  ter  concorrido  para  que  tal  fato
acontecesse.

Calha, mais uma vez, transcrever trecho da decisão
de fl. 179:

Já a CAGEPA concorreu para o sinistro, vez que, por
ser  a  responsável  pela  obra,  deveria  ter  solicitado
autorização do Município para execução do serviço
com  destruição  do  asfalto,  e  manter  no  local,  de
acordo com os órgãos de trânsito, uma sinalização de
que o  trecho  estava  em obra,  inclusive  com placas
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perceptíveis  ao  escurecer  e  anteriores  ao  buraco,
possibilitando  que  o  condutor  visualizasse  a
sinalização  com  uma  distância  que  possibilitasse
parar até que a via de contramão estivesse livre para
passar,  sem colocar  em risco a sua vida,  nem a de
condutores  de  veículo  que  trafegava  na  mão
contrária,  sendo,  portanto,  responsável
solidariamente com o Município pelos danos causado
à autora.

Por  outro  quadrante,  como  dito  alhures,  as  fotos
anexadas  aos  autos  ratificam a  narrativa  apresentada  no  Boletim  de  Ocorrência,
anexado às fls. 21/22, o qual goza de presunção de veracidade.

Destarte,  restando  demonstrado  os  requisitos
necessários para a configuração da responsabilidade, é de se exigir a reparação dos
transtornos  sofridos  pela  apelada,  visto  ser  esta  a  única  forma  de  compensar  os
danos suportados por ela.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA ANTE
O  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO  DO
JUIZ. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
VIA  PÚBLICA.  MONTE  DE  AREIA.  FALTA  DE
SINALIZAÇÃO.  ATO  OMISSIVO  DO  ENTE
PÚBLICO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
SUBJETIVA.  CULPA  NA  MODALIDADE
NEGLIGÊNCIA.  DANO  MATERIAL
COMPROVADO.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  CONSTRANGIMENTOS  QUE
ULTRAPASSAM  A  SEARA  DO  MERO
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ABORRECIMENTO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
FIXAÇÃO DO QUANTUM. LIVRE ARBÍTRIO DO
MAGISTRADO.  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.  Não configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide quando a produção de
provas é desnecessária à formação do convencimento
do  magistrado.  Na  apuração  da  responsabilidade
civil, a obrigação de reparação por danos tem como
pressuposto o nexo de causalidade entre a ação ou
omissão  voluntária  e  o  ato  lesivo.  Diante  de  uma
omissão do ente público, a responsabilidade deixa de
ser  objetiva  e  passa  a  ser  subjetiva,  ou  seja,  o
particular  lesado deverá demonstrar  dolo  ou culpa
da administração, em qualquer de suas modalidades:
negligência, imprudência ou imperícia. Configurada
a  responsabilidade  subjetiva  do  município  quando
este  for  omisso  a  um  dever  específico  seu,
consubstanciado  justamente  em  manter  as  vias
públicas em condições de segurança e incolumidade
aos transeuntes e aos veículos que por elas trafegam.
Devidamente comprovado o dano material  sofrido,
este  deve  ser  ressarcido  no  montante  despendido
pela parte lesada. Quanto ao dano moral, cediço que
a honra subjetiva é a valoração que cada um tem de
si, e, ao ser ferida, o conforto encontrar-se-á por meio
de  compensação  pecuniária.  (...).  (TJPB;  AC
200.2010.019207-5/001; Terceira Câmara Especializada
Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB
17/06/2013; Pág. 9). 

No tocante aos danos materiais, não merece reparo a
decisão originária, pois, restou deveras comprovado pelo documento de fl. 29, que a
motocicleta do de cujus  para ser reparada, será necessária a importância de R$ 250,00
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(duzentos e cinquenta reais).

Já  no  que  tange  à  verba  indenizatória  moral,
ressalta-se  que os  critérios  utilizados  devem  estar  de  acordo,  com  a  melhor
orientação doutrinária e jurisprudencial pertinente à matéria, sub examine, consoante
a  qual  incumbe  ao  Magistrado  arbitrar,  observando  as  peculiaridades  do  caso
concreto, bem como, as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de
modo  que,  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,  muito  menos,  que  seja
inexpressivo, a ponto de não atender aos fins a que se propõe. 

Sendo assim, no intuito de se perquirir o valor do
dano  moral  é  necessário  que se  leve  em consideração  as  condições  pessoais  dos
envolvidos, a fim de que não se transponham os limites dos bons princípios e da
igualdade que regem as relações de direito, evitando, por conseguinte, um prêmio
indevido ao ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado,
aos efeitos do gravame suportado.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

ADMINISTRATIVO  –  RESPONSABILIDADE  –
CIVIL  –  DANO  MORAL  –  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO.  1.  O  valor  do  dano  moral  tem
sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a
sua  dupla  função:  reparar  o  dano  buscando
minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para
que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial
que  contorna  o  óbice  da  Súmula  7/STJ,  pela
valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que
não observa regra fixa, oscilando de acordo com os
contornos  fáticos  e  circunstanciais.  4.  Recurso
especial  parcialmente  provido.  (RESP  604801/RS,
Rel.:  Ministra  Eliana Calmon,  Segunda Turma,  DJe
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07.03.2005 p. 214) – destaquei.

Com  base  nessas  considerações,  vislumbro  que  a
quantia indenizatória moral, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), assim como a verba
pelo dano material devem ser mantidos, na forma estabelecida na sentença  a quo,
buscando-se,  com isso, amenizar o infortúnio suportado pela autora, assim como,
tornar-se um fator de desestímulo, a fim de que os ofensores, não torne a praticar
novos atos de tal natureza.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Presidente),  Gustavo  Leite  Urquiza  (Juiz
convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado
                                                                                              Relator
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