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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  DANOS  MATERIAIS,  MORAIS.
CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO
ESTADUAL. CAGEPA. FORNECIMENTO DE ÁGUA
DE  FORMA  DESCONTINUADA.  AUSÊNCIA  DE
PREJUÍZO SUPORTADO COM A FALTA DE ÁGUA.
ABORRECIMENTO.  DISSABOR.  INVIABILIDADE
DO  DANO  MORAL  PERQUIRIDO.  PROVIMENTO
DO APELO.

-Apesar  da  responsabilidade  da  Apelante  ser
objetiva, a Apelada não evidenciou nenhum prejuízo
suportado  com  a  falta  de  água,  firmando  sua
pretensão  reparatória,  tão  somente,  na
descontinuidade do serviço, o que inviabiliza, a meu
ver, a reparação civil por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados: 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER o Apelo, nos termos do voto do Relator e
da certidão de julgamento de fl. 219.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível  manejada pela CAGEPA - Cia de

Água e Esgoto da Paraíba -  contra sentença  do Juízo da  17ª Vara Cível da

Capital de fls. 82/88 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos

Materiais e Morais, julgou parcialmente  procedente o pedido, condenando a

Promovida/Apelante a pagar a Autora/Apelada o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
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reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões do Recurso de fls.  90/101, a Apelante alega, em

síntese, que o mero inadimplemento contratual e a falta eventual da água não é

causa  suficiente  a  ensejar  indenização  por  danos  morais.  Por  fim,  pede  o

provimento do Apelo e reforma integral da sentença.

A Apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão

de fl.105v.

A Procuradoria de Justiça emitiu o parecer, às fls. 110/112, não

opinando sobre o mérito.

 

     É o relatório. 

VOTO 

Preenchidos  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do

Recurso e passo analisá-lo.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAGEPA contra a

sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Embora  seja  incontroverso  a  falta  intermitente  de  água  na

residência da Autora, tal  fato,  por si  só, não implica em dano moral para o

consumidor.

A CAGEPA administra diretamente o sistema de fornecimento

de  água  e  esgoto,  sendo  que  uma  de  suas  finalidades  é  promover  o

abastecimento de água e coleta de esgotos na zona urbana do município e,

legalmente (artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor), tem como sua

atribuição  e  obrigação  o  fornecimento  de  serviços  adequados,  eficientes,

seguros.
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Para a caracterização da responsabilidade civil e consequente

dever  de  indenizar,  devem ser  efetivamente  demonstrados  seus  requisitos,

quais sejam: ação ou omissão do agente, nexo causal e o dano.

Cumpre  destacar,  ainda,  que  a  Recorrente,  sociedade  de

economia  mista,  é  concessionária  de  serviço  público,  e  nesta  qualidade,

responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art.

37, § 6º, da Constituição da República, que dispõe:

Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência e, também, ao seguinte: 
[...]  
§  6º  -  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. 

In casu, apesar da responsabilidade da Apelante ser objetiva, o

Apelado  não  evidenciou  nenhum prejuízo  suportado  com  a  falta  de  água,

tampouco,  firmando  sua  pretensão  reparatória,  tão  somente,  na

descontinuidade do serviço, o que inviabiliza, a meu ver, a reparação civil por

danos morais.

Sobre  o  tema,  a  Quarta  Câmara  deste  E.  Tribunal  se

pronunciou em julgado da lavra do Eminente Des. João Alves da Silva, cuja

ementa passo a transcrever:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO
PÚBLICO.  FORNECIMENTO  DE  ÁGUA  DE  FORMA
DESCONTINUADA.  SITUAÇÃO  QUE  NÃO
CONFIGUROU  AFETAÇÃO  FÍSICA OU PSICOLÓGICA
DA  PARTE.  MERO  DISSABOR.  ABORRECIMENTO
COTIDIANO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO  RECURSO.  -  A interrupção  ou
suspensão do fornecimento de serviços de água, que não
origina transtorno de ordem moral, mas mero dissabor e
incômodo, não dá azo à obrigação de indenizar a esse
título. - “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar
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do  dano  moral,  mas  somente  aquela  agressão  que
exacerba  a  naturalidade  dos  fatos  da  vida,  causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige.” (Precedente do STJ)

         Assim, não havendo motivos para indenização por danos morais,

reformo a sentença.

Diante  do  exposto, PROVEJO  a Apelação,  julgando

improcedente o pedido autoral.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora 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, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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