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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. BURACO NA RUA.
ACIDENTE. LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVA A
FALTA DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE DA
VÍTIMA.  OCORRÊNCIA.  VELOCIDADE  DO
PROMOVENTE  ACIMA  DO  PERMITIDO  PARA  O
LOCAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E DA
CAGEPA.  PREJUÍZOS  MATERIAIS
DEMONSTRADOS.  PAGAMENTO  DE  50%  DO
VALOR REQUERIDO NA INICIAL. ABALO MORAL
NÃO  COMPROVADO.  MERO  ABORRECIMENTO.
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- O Município deve responder pelos danos materiais
decorrentes  da  queda  de  veículo  em  buraco
existente na via pública, eis que a omissão do ente
público,  que  tinha  o  dever  de  fiscalização  e
conservação  do  local,  foi  apontado  pelas  provas
documentais  como  uma  das causas  da  perda  do
controle do veículo guiado pela vítima, somando-se
ainda  a  velocidade  do  Promovente  acima  do
permitido, situação que denota culpa concorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 167.



Apelação Cível nº 0006015-41.2012.815.0011

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  MUNICÍPIO  DE

CAMPINA GRANDE contra  a  Sentença proferida pelo Juízo  da 1ª  Vara  da

Fazenda Pública daquele Município que, nos autos da Ação de Indenização por

Danos Materiais  e  Morais  movida por  LAIO FRANCIS BATISTA CORREIA,

julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  autoral,  para  reconhecer  a  culpa

concorrente do Município,  ora Apelante,  e da Cagepa no evento danoso e,

assim, condená-los ao pagamento de 50% do valor requerido na inicial a título

de  danos  materiais,  devidamente  corrigido  monetariamente  pelo  INPC  e

acrescido com os juros de mora legais, a contar da data do evento danoso

(Súmulas nºs 43 e 54 do STJ). Reconheceu, ainda, a culpa concorrente da

vítima, uma vez que, conforme o laudo pericial, trafegava em velocidade acima

do permitido.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em suma, que a

responsabilidade pelo evento deve ser atribuída à CAGEPA. Não sendo esse o

entendimento, pugna pela reforma parcial da Decisão, a fim de que o pedido

autoral seja julgado totalmente improcedente  (fls. 138/145). 

Contrarrazões, fls. 148/151.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso (fls. 159/163).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que o Autor, no dia 22.09.2011, conduzia

seu veículo FIAT Uno, placa KHV – 3415, pela Rua Tranquilino Coelho Lemos,

na  cidade  de  Campina  Grande,  quando  teve  que  realizar  uma  manobra

inesperada, em virtude de um buraco oriundo de reparo na rede de esgoto pela

Cagepa não sinalizado na via pública, vindo a colidir com o veículo VW Gol que

estava estacionado na rua.
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Pois bem.

Embora o Recorrente pretenda atribuir a responsabilidade do

evento à empresa concessionária de água e esgoto do Estado da Paraíba,

como muito bem pontuado na Sentença vergastada, o acidente ocorreu devido

ao buraco presente na via sem sinalização e à imprudência do Autor, sendo o

caso, portanto, de culpa concorrente, conforme o laudo técnico de fls. 119/121,

que diz:

“Circunstanciado  no  levantamento  feito  no  local  do
acidente  (vias,  vistoria  nos  veículos,  a  declaração  do
condutor do V2), evidenciou-se que o fato adveio à falta
de atenção por parte do condutor do V2, que trafegava,
segundo  sua  declaração,  com  uma  velocidade  de,
aproximadamente,  60km/h,  ou  seja,  velocidade
incompatível com o local,  pois há sinalização indicando
que a velocidade permitida no local é de 40km/h, e que o
seu  veículo  ainda  deixou  marca  de  frenagem  de  18
metros no local”.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade civil do

Apelante,  pois  é  inconteste  que  lhe  cabia  a  boa  conservação  da  via  para

garantir a segurança a quem trafega, devendo arcar, na sua proporção, com os

prejuízos  materiais  devidamente  comprovados  pelo  Autor,  no  total  de  R$

3.785,00 (três mil, setecentos e oitenta e cinco reais) - fls. 40/44.

Nesse sentido:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
BURACO  EM  VIA  PÚBLICA.  SERVIÇO  REALIZADO
PELA CAGEPA -  COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO
DA  PARAÍBA.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DO
MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. CONDUTA
OMISSIVA  DOS  PROMOVIDOS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. SUBLEVAÇÃO DA EDILIDADE. PRELIMINAR
DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
CONSERVAÇÃO  DAS  VIAS  PÚBLICAS.  OBRIGAÇÃO
DA EDILIDADE. REJEIÇÃO. Morte dO MOTOCICLISTA.
RESPONSABILIDADE  SUBJETIVA  DO  MUNICÍPIO.
OMISSÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  DANOS
MATERIAIS  DEVIDAMENTE  COMPROVADOS.
RATIFICAÇÃO  DO  DECISUM QUANTO  A  ESTE
PONTO.  DANO  MORAL.  VALOR  ARBITRADO.
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE
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E  PROPORCIONALIDADE.  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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00158473520118150011, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO , j. em 16-09-2014).

No mais, cabia ao Insurreto, nos termos do art. 373, II, do CPC,

a apresentação de prova que superasse a conclusão constatada pela perícia

apontada.

Pelo  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO O APELO, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  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 Macêdo, 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, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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