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 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0100005-48.2012.815.0541
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : CAGEPA – Companhia de Água e Esgoto da Paraíba
ADVOGADO : Fábio Andrade de Medeiros

: Aluska Fabiola Amarante Diniz
AGRAVADO : Ministério Público Estadual

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL- Agravo
de  Instrumento  –  Ação  civil  pública  –
Abastecimento  de  água  precário  –
Município  –  Tutela  antecipada  –
Deferimento – Suspensão do pagamento da
tarifa  de  água  –  Restrição  aos
consumidores  diretamente  prejudicados  –
Prazo para regularização do abastecimento
–  Afronta  ao  princípio  da  separação  dos
poderes – Provimento parcial.

− Não  seria  razoável  determinar  a
suspensão  do  pagamento  das  contas  de
água que contenham todo e qualquer valor
de consumo, isto porque considerando que
a suspensão no pagamento das faturas esta
ocorrendo  por  deficiência  no  fornecimento
de água, consumos acima do valor da tarifa
mínima configurariam, em tese, indícios de
regularidade no abastecimento.

− Pela  ordem  constitucional  vigente,  o
controle  de  políticas  públicas  pelo  Poder
Judiciário  é  de  caráter  excepcional,
devendo  o  magistrado  ater-se  para  não
ultrapassar o campo da apreciação jurídica
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e  incursionar  indevidamente  pela  gestão
política  própria  dos  órgão  executivos,
violando  o  princípio  de  separação  e
independência dos poderes.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  dar  provimento  parcial  ao
recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator e da súmula
de julgamento retro. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  agravo  de  instrumento,  com
pedido  de  efeito  suspensivo,  interposto  pela  COMPANHIA  DE  ÁGUA  E
ESGOTO DA PARAÍBA - CAGEPA, objetivando, ao final, reformar decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Pocinhos que, nos autos
da  ação  civil  pública,  (processo  nº  054.2012.001408-6),  promovida  pelo
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA,  concedeu  a  liminar
requerida para determinar a suspensão da cobrança das faturas de água em
todas as unidades consumidoras dos bairros Compel, Vila dos Pobres, Santa
Terezinha  (Lixão),  Cacimba  Nova,  Cajueiro,  Mercado,  Centro,  Bela  Vista
(Cagepa), Nova Brasília e Vila Maia, no Município de Pocinhos, até que seja
devidamente  regularizado  o  fornecimento  nessas  localidades,  bem  como
determinou  o  início  das  obras  necessárias  a  regularização  do  serviço  de
abastecimento de água no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa
diária de R$ 3.000,00 (três mil  reais)  até o limite de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) a título de “contempt of court”.

Sustenta  o cabimento  do presente  agravo
de instrumento, asseverando a presença de lesão grave e de difícil reparação,
dispondo  que  uma  vez  mantida,  a  decisão  combatida  causará  enormes
prejuízos à CAGEPA face à inexistência de recursos financeiros.

Alega  que  não  há  uma  total  falta  de
abastecimento d'água, mas sim intermitência no abastecimento, originado por
vários fatores. E que, estando a população local abastecida de água, afasta-
se a existência de um dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, o
“periculum in mora”.

Expõe  que  a  suspensão  das  cobranças
relativas  ao  consumo  de  água  é  medida  irreversível,  e  que,  sem  o
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recebimento do capital, principal receita da empresa, não poderá implementar
melhorias ou mesmo dar continuidade às atividades nos locais atingidos.

Assevera  que  cabe  à  Administração
Pública, avaliando a oportunidade e conveniência, realizar obras que atendam
aos  administrados,  e  que  a  determinação  judicial  que  vise  compelir  a
agravante  a  realizar  obras  públicas  fere  os  princípios  da  separação  dos
poderes e da autonomia administrativa.

Por  fim,  pugna  pela  concessão  de  efeito
suspensivo  ao  presente  recurso,  para  que  seja  sobrestado  o  “decisum”
vergastado,  por  conter  medidas  irreversíveis  e  que  trarão  prejuízos
irreparáveis à agravante.

Documentos às fls. 19/278.

Liminar concedida às fls. 282/294.

Informações prestadas pelo magistrado de
primeiro grau às fls. 305/306.

Contrarrazões às fls. 312/315.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  -  alegando  inexistir  interesse  jurídico  do  Órgão
Ministerial - opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação sobre
o mérito, às fls. 317/318.

É o suficiente a guisa de relatório. 

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

Verifica-se  que  na  decisão  impugnada
existem duas determinações distintas,  a saber:  a) a primeira,  estabelece a
suspensão das cobranças relativas ao consumo de água em alguns bairros do
município de Pocinhos, o que acarretará à empresa agravante, em tese, grave
lesão, face a supressão da sua principal fonte de receita, o capital; b) já a
segunda,  impõe  o  início  das  obras  necessárias  à  regularização  do
abastecimento de água, com a fixação do prazo de 90 (noventa) dias, sob
pena de multa diária. Assim, caso mantida, a empresa estará compelida ao
cumprimento de uma obrigação,  em tese,  discutível,  sob pena de coerção
indireta. 
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Quanto  à  primeira  parte  da  decisão  -
suspensão das cobranças relativas ao consumo de água em alguns bairros do
Município de Pocinhos - analisando detidamente a documentação instrutória,
verifica-se que o “decisum” merece reforma em parte.

Consta  dos  autos  protocolos  de
atendimentos do Ministério Público e abaixo-assinados dos moradores dos
bairros citados, reclamando a má prestação do serviço de abastecimento de
água,  além de documento,  fl.  37,  em que a própria  CAGEPA,  através  do
Gerente Regional da Borborema, reconhece que o serviço de abastecimento
de água não é prestado de forma adequada, expondo que, “a razão principal
para os problemas de abastecimento da cidade de Pocinhos é uma vazão
disponível inferior a do sistema de distribuição”, e que “ a curto prazo, a única
solução é realizar manobras nos registros da rede de distribuição do sistema,
o  que  já  vem  ocorrendo  diariamente,  seguindo  um  cronograma
preestabelecido, por área especializada dessa empresa”. 

Cumpre ressaltar  que o abastecimento de
água representa serviço essencial e constitui-se como um elemento basilar
dos direitos fundamentais à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana. A
ausência ou deficiência de sua prestação vulnera preceito básico do Código
de Defesa do Consumidor, que estatuí em seu art. 6º:

Art.6º. São direitos básicos do consumidor: 
[…]
X  –  a  adequada  e  eficaz  prestação  dos  serviços
públicos em geral.

Note-se que a decisão não determina que a
CAGEPA  se  abstenha  de  cobrar  a  tarifa  de  água  dos  consumidores  dos
referidos  bairros  do município  de  Pocinhos  indefinitivamente,  mas apenas,
enquanto não houver a normalização do abastecimento, tendo em vista que a
cobrança deve pressupor a prestação do serviço, sendo abusiva a cobrança,
contratual  ou  não,  por  produtos  ou  serviços  total  ou  parcialmente  não
prestados.

O Superior Tribunal de Justiça em diversos
julgamentos vem reconhecendo a abusividade de cobrança por produtos ou
serviços não prestados. A segunda turma, no julgamento REsp 1181643/RS,
caracterizou  como indevida  a cobrança  de  “tarifa  de  armazenagem de 15
dias” por empresa que explora serviço portuário em regime de concessão ou
permissão,  por não se poder  cobrar  por um serviço que não foi  prestado.
Veja-se:

ADMINISTRATIVO  E  CONCORRENCIAL.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  ORDEM
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ECONÔMICA.PORTOS.  TARIFA  DE
ARMAZENAGEM. CARGA PÁTIO. COBRANÇA
ABUSIVA PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
LEI 8.884/1994 E ART. 12 DA LEI 8.630/1993.

[...] 
2.  A tarifa de armazenagem, in casu, caracteriza
cobrança  por  serviço  não  prestado,  com
consequências nefastas na ordem concorrencial e
no  plano  do  princípio  da  boa-fé  objetiva. No
essencial,  desestimula  o  desembaraço  rápido  de
mercadorias,  no  prazo  de  até  48  horas,  e  a  sua
transferência  para  armazenamento  em  Eadis  ou
portos  secos,  já  que  mantidas  no  próprio  terminal
portuário pelo período total abrangido pela "tarifa de
armazenagem de 15 (quinze) dias".
3. É abusiva a cobrança, contratual ou não, por
produtos  ou  serviços  total  ou  parcialmente  não
prestados,  exceto  quando  houver  inequívoca
razão de ordem social.

[...] 
6. Recurso Especial não provido.
(REsp  1181643/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
01/03/2011, DJe 20/05/2011). (grifo nosso). 

É ainda pacífica a jurisprudência do STJ no
sentido  de  que,  inexistindo  rede  de  esgotamento  sanitário  é  indevida  a
cobrança pelo serviço não prestado:

ADMINISTRATIVO.  SERVIÇO  DE  ESGOTO
SANITÁRIO.  NÃO  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO.  INCABÍVEL  COBRANÇA.
NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA
PERICIAL.  LIVRE  CONVENCIMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO
INDÉBITO.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. O Tribunal a quo decidiu, com base nas provas
dos autos,  que não há prestação pela agravante
de  esgotamento  sanitário,  razão  pela  qual  é
indevida a sua cobrança.
[...]
5. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no
sentido de que, inexistente  rede de esgotamento
sanitário, fica caracterizada a cobrança abusiva,
sendo devida a repetição  de indébito em dobro ao
consumidor.  Outrossim,  incabível  falar  em engano
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justificável  quando  a  agravante  cobra  a  tarifa  de
esgoto  mesmo  sabendo  que  o  consumidor  não
usufrui do referido serviço.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  212.696/RJ,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado  em  20/09/2012,  DJe  28/09/2012).(grifo
nosso). 

E:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE
ÁGUA  E  ESGOTO.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  DO  ACÓRDÃO
RECORRIDO.  RECURSO  [...].INEXISTÊNCIA
DE ENGANO JUSTIFICÁVEL RECONHECIDOS
PELO  TRIBUNAL  A  QUO.  SÚMULA  7/STJ.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE  DA  CONCESSIONÁRIA
DO  SERVIÇO  PÚBLICO  RECONHECIDA.
REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  VALOR
ARBITRADO  A  TÍTULO  DE  DANO  MORAL.
OBSERVÂNCIA  DOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
[...]
3.  O Superior Tribunal de Justiça possui firme
jurisprudência no sentido de não configurar erro
justificável a cobrança de tarifa de água e esgoto
por  serviço  que  não  foi  prestado  pela
concessionária  de  serviço  público,  razão  pela
qual  os  valores  indevidamente  cobrados  do
usuário  devem  ser  restituídos  em  dobro,
conforme  determina  o  artigo  42,  parágrafo
único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.
Precedentes:  AgRg  no  Resp  1119647/RJ,  Rel.
Min.  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe
04/03/2010; AgRg no Resp 1117014/SP, Rel. Min.
Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  DJe
19/02/2010;  Resp  821.634/RJ,  Rel.  Min.  Teori
Albino  Zavascki,  Primeira  Turma,  DJe
23/04/2008;  Resp  817.733/RJ,  Rel.  Min.  Castro
Meira, D.J. 25.05.2007.
4. Na espécie, o Tribunal local declarou que ficou
comprovado o dano moral pela falha na prestação
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do serviço  e  pela  interrupção  do fornecimento  de
água  na  residência  do  autor.  Reexaminar  os
fundamentos que levaram as instâncias ordinárias a
essa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  70.685/RJ,  Rel.  Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/3/2012, DJe 21/3/2012)

Pois bem, se o Tribunal Superior  entende
como  indevida  a  cobrança  por  serviços  não  prestados,  como  nos  casos
citados, da tarifa de armazenagem de 15 dias em porto, e da cobrança de
taxa de esgoto, outro não poderá ser o desfecho vestibular quanto à cobrança
pela não prestação de um serviço essencial: o abastecimento de água.

Os Tribunais estaduais também partilham o
entendimento  de  que  o  fornecimento  precário  ou  insatisfatório  no
abastecimento  de água impossibilitam a sua cobrança. Veja-se: 

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.
ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA.  SERVIÇO
PÚBLICO DE INTERESSE LOCAL. REGIME DE
CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO.  COMPESA.  MUNICÍPIO.  PODER
CONCEDENTE.  RESPONSABILIDADE.
FISCALIZAÇÃO.  ADEQUADA  PRESTAÇÃO.
POSICIONAMENTO  JURISPRUDENCIAL
CONSAGRADO.  COBRANÇA  DE  TARIFA.
SERVIÇO  PRESTADO
INSATISFATORIAMENTE.
IMPOSSIBILDADE. JURISPRUDENCIA
CONSAGRADA.  NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  REJEIÇÃO.  DECISÃO
UNÂNIME. 
1. O abastecimento de água é um serviço público de
interesse  local,  prestado,  no  caso  ora  analisado,
através  do  regime  de  concessão,  por  uma  pessoa
jurídica de direito privado, qual seja, a sociedade de
economia mista estadual, COMPESA. 
2. Nesse contexto, em se tratando de serviço público
prestado  por  ente  da  Administração  Indireta,  o
fornecimento  de  água,  todavia,  não  afasta  a
responsabilidade dos Municípios, sendo deste, poder
concedente,  a  responsabilidade  pelo  dever  de
fiscalização  da  sua  adequada  prestação,  conforme
preleciona jurisprudência consolidada no âmbito do
STJ. 
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3. Ademais,  cumpre  mencionar,  a
jurisprudência  desta  Corte  Local  de  Justiça  já
consolidou entendimento que reputa incabível  a
cobrança  de  tarifa  pelo  fornecimento  de  água
pela  COMPESA em municípios  onde  o  aludido
serviço  não  estiver  sendo  prestado
satisfatoriamente, sob pena de ofensa às normas
de proteção ao consumidor.
4. Por  fim,  rejeito  o  argumento  de  nulidade  da
decisão  recorrida  por  ausência  de  fundamentação,
em face da constatação de que a mesma se encontra
suficientemente  motivada,  tendo  abordado
satisfatoriamente todas as questões suscitadas. 
5.  Agravo  de  instrumento  improvido,  por
unanimidade.
(TJ-PE  -  AI:  7216820108171580  PE  0002791-
11.2011.8.17.0000,  Relator:  Ricardo  de  Oliveira
Paes  Barreto,  Data  de  Julgamento:  09/06/2011,  8ª
Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  116/2011,
undefined).(grifo nosso). 

Também:

PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA .
ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  .
FORNECIMENTO DEFICIENTE E PRECÁRIO .
PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA  PESSOA
HUMANA  .  AFRONTA  COMPROVADA  .
TUTELA  ANTECIPADA  .  DEFERIMENTO  .
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA TARIFA DE
ÁGUA  POR  TODO  E  QUALQUER
CONSUMIDOR  DO  ENTE  FEDERATIVO  .
AMPLITUDE  INDEVIDA  .  REFORMA  NESSE
PONTO . PROVIMENTO PARCIAL . 
I  -  Presentes  os  requisitos  autorizadores  da  tutela
antecipada  concedida  pelo  juízo  a  quo,  imperiosa
torna-se a manutenção da decisão hostilizada até o
final da contenda, fazendo-se ressalva tão-somente à
amplitude do decisum, ao determinar a suspensão do
pagamento  da  tarifa  de  água  por  todo  e  qualquer
consumidor do ente federativo . Reforma da decisão
nesse particular; 
II  -  manutenção  da  decisão  no  tocante  ao  prazo
fixado para cumprimento da ordem, bem como do
valor arbitrado a título de astreintes,  reformando-a
tão-somente  para  limitar  a  determinação  de
suspensão de  pagamento dos  serviços  prestados
pela CAEMA apenas aos usuários desabastecidos
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e aos que não estejam recebendo regularmente os
serviços  de  fornecimento  de  água,  mantendo-a
incólume em seus demais termos; 
III - agravo provido parcialmente .
(TJ-MA - AI: 140462009 MA , Relator: CLEONES
CARVALHO  CUNHA,  Data  de  Julgamento:
05/08/2009, VITORINO FREIRE, undefined). (grifo
nosso). 

E não é outro o entendimento desta Corte
de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  -
Agravo de Instrumento Ação Civil Pública - Serviço
não prestado - Cobrança das faturas - Ilegalidade
da cobrança -  Reconhecimento  da  concessionária
acerca  da  deficiência  no  fornecimento  de  água  -
Precedentes  do  STJ  -   Provimento  Parcial  do
recurso. 
O  STJ  entende  que  é  abusiva  a  cobrança,
contratual ou não, por produtos ou serviços total
ou  parcialmente  não  prestados,  exceto  quando
houver  inequívoca  razão  de  ordem social REsp
1181643/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe
20/05/2011 . No caso em tela, o Ministério Público
não requer  que a  Cagepa se abstenha de  cobrar  a
tarifa  de  água  dos  consumidores  dos  bairros  José
Benone  e  Gualterina  Alencar  indefinidamente.
Requer,  sim,  que  tal  fato  ocorra  até  que  sejam
realizadas as obras necessárias à adequação da rede
de  distribuição  de  água  nos  bairros  mencionados,
tendo  em  vista  que  a  cobrança  do  serviço  deve
pressupor  a  estação  do  mesmo.  A  concessionária
tem a opção de realizar ou não os serviços. Todavia,
se  optar  por  não  iniciar  os  procedimentos  para
prestar  um  serviço  adequado,  não  pode  cobrar  o
consumidor  por  um  serviço  inexistente  ou  muito
deficitário.  Vale  salientar  que  consta  nos  autos
documento de fl.115 onde a Cagepa reconhece que o
serviço  não  é  prestado  de  forma  adequada.  Os
moradores  do  bairro  Gualterina  não  usufruem  do
serviço durante cinco dias da semana. Não permitir
a suspensão desta cobrança até a realização dos
serviços necessários para o fornecimento de água
é  o  mesmo  que  permitir  que  a  concessionária
realize os serviços quando bem entender.
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TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
09420110010835001 - Órgão (3 CAMARA CIVEL)
- Relator DR. ALUIZIO BEZERRA FILHO - j. Em
18/10/2011. (grifo nosso). 

Na  espécie,  há  fortes  indícios  de  que  o
abastecimento de água não esta sendo realizado regularmente. Assim, em
consonância com a decisão do juiz “a quo”, tem-se como cabível a suspensão
da  cobrança  das  faturas  de  água  referente  ao  abastecimento  dos  citados
bairros e localidades do Município de Pocinhos, devendo, entretanto, limitar-
se a amplitude da decisão, para que a suspensão atinja apenas às unidades
consumidoras das categorias residenciais,  comerciais,  industriais  e público,
que não  extrapolem a tarifa mínima de consumo, ou seja, 10 m3 (dez metros
cúbicos)  de  água,  até  a  devida  regularização  do  fornecimento  de  água,
incluindo, inclusive, as unidades consumidoras que não possuem hidrômetros
instalados .

É  que  não  seria  razoável  determinar  a
suspensão  do  pagamento  das  contas  de  água  que  contenham  todo  e
qualquer valor de consumo, isto porque considerando que a suspensão no
pagamento  das faturas  esta  ocorrendo por  deficiência  no fornecimento  de
água,  consumos  acima  do  valor  da  tarifa  mínima  configurariam,  em tese,
indícios de regularidade no abastecimento. 

Passando  a  análise  da  segunda  parte  do
“decisum”, que fixa o prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária,
para o início das obras necessárias para a regularização do abastecimento de
água, a decisão merece ser reparada.

É  que,  as  obras  para  a  regularização  do
abastecimento de água no Município de Pocinhos, mostram-se necessárias e
indispensáveis,  todavia,  dada à complexidade,  requerem projetos  técnicos,
procedimento licitatório  e  vultosos investimentos.  Nesse diapasão,  entendo
temerária, em sede de liminar, determinação consubstanciada em obrigação
de fazer para que a concessionária – CAGEPA – em prazo certo inicie obras
sob pena de pagamento de multa diária.

Além  do  mais,  pela  ordem  constitucional
vigente,  o controle  de políticas públicas pelo Poder Judiciário é de caráter
excepcional, devendo o magistrado ater-se para não ultrapassar o campo da
apreciação jurídica e incursionar indevidamente pela gestão política própria
dos órgão executivos, violando o princípio de separação e independência dos
poderes.

Outrossim,  alega  a  agravante,  que  houve
julgamento  “extra  petita”  no  deferimento  da  liminar  guerreada,  face  à
inexistência  de  requerimento  expresso pelo  “Parquet”  para  antecipação de
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tutela  no  sentido  de  que  fossem adotadas  as  providências  necessárias  a
garantir  a eficiência e a regularidade na prestação do serviço essencial  de
abastecimento de água potável nas localidades mencionadas. 

Desse  modo,  considera-se  prudente,  a
suspensão da decisão que determinou o início das obras necessárias para a
regularização do abastecimento de água no Município de Pocinhos.

Por  essas  razões,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO para limitar a cobrança de faturas de água apenas
as unidades consumidoras das categorias residenciais, comerciais, industriais
e público, que extrapolem a tarifa mínima de consumo, ou seja, 10 m3  (dez
metros  cúbicos) de  água,  nos  bairros  Compel,  Vila  dos  Pobres,  Santa
Terezinha  (Lixão),  Cacimba  Nova,  Cajueiro,  Mercado,  Centro,  Bela  Vista
(Cagepa), Nova Brasília e Vila Maia, do Município de Pocinhos, até que seja
devidamente regularizado o abastecimento de água, incluindo, inclusive, as
unidades  consumidoras  que  não  possuem  hidrômetros  instalados  e,
suspender a determinação de início das obras necessárias a regularização do
fornecimento de água.

É como voto.

Presidiu a Sessão o  Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Miguel de Brittp Lyra Filho (juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

 
Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia

de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.
 
Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara

Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  10  de
fevereiro de 2015. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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