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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA 
PARTE  RÉ.  AGRAVO  RETIDO.  RECLAMO 
INADMISSÍVEL.  EXTINÇÃO  PELO  NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE 
MÉRITO.  INOBSERVÂNCIA  AO  QUINQUÊNIO 
LEGAL.  PREAMBULAR  AFASTADA.  DECISÃO 
SUBMETIDA  A  RECURSO  REPETITIVO. 
PRESCRIÇÃO.  DEZ  ANOS.  PRELIMINARES. 
JULGAMENTO  INTRAPETITA.  OITIVA  DE 
TESTEMUNHAS.  COBRANÇA  INDEVIDA  E 
DÍVIDA  DA  PROMOVENTE  CONSISTENTE  EM 
ILEGALIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO  EXISTENTE. 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  LITISCONSORTE 
DO  MUNICÍPIO  E  COMPENSAÇÃO  DE 
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ALUGUEL.  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA  E 
CONTRADITÓRIO  OBSERVADOS.  REJEIÇÃO 
PREAMBULARES  REPELIDAS.  MÉRITO. 
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.   PROVA 
INCONTESTÁVEL  DA  INADIMPLÊNCIA.  FATO 
DESCONSTITUTIVO.  INCUMBÊNCIA  DO  RÉU. 
NÃO  ATENDIMENTO  AO  ART.  373,  II,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
DESPROVIMENTO.

- O Novo Código de Processo Civil consagrou como 
um dos princípios  basilares  a  razoável  duração do 
processo,  e,  entre  as  inovações  advindas,  está  a 
exclusão  de  instrumentos  protelatórios,  como  o 
agravo retido.

- De acordo com o REsp. n.º 1.113.403/RJ, submetido 
ao rito dos recursos repetitivos, o prazo prescricional 
para  cobrança  de  débito  referente  ao  fornecimento 
dos  serviços de água e esgoto é de dez anos. 

-  Não  já  julgamento  aquém  do  pedido,  quando  o 
sentenciante  fundamentou  a  decisão  objurgada, 
esclarecendo  o  motivo  pela  não  oitiva  das 
testemunhas arroladas pelo réu.

- Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo 
não  chamamento  do  Município  de  Sousa  ao  feito, 
conquanto  a  DAESA –  Departamento  de  Água  e 
Esgotos  e  Saneamento  Ambiental  é  uma autarquia 
dotada  de  personalidade  jurídica  própria  e 
autonomia administrativa e financeira.

-  Hão de se ter por verídicas as alegações dispostas 
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na exordial,  quando a  alegação da parte  autora  se 
encontra devidamente demonstrada, não tendo o réu 
rebatido  os  fatos  deduzidos  na  exordial  ou 
apresentado provas que modificasse ou extinguisse o 
direito do promovente de receber verbas não pagas 
pelo serviço prestado.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, não conhecer do agravo retido, rejeitar a 
prejudicial de mérito e as preliminares e desprover o apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 223/226, interposta por 
Flávio Henrique Gadelha de Abrantes contra sentença, fls. 210/215, prolatada pelo 
Juiz  de  Direito  da  5ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa  que,  nos  moldes  da  Ação  de 
Cobrança manejada pela DAESA – Departamento de Água e Esgotos e Saneamento 
Ambiental, decidiu nos seguintes termos: 

DIANTE DO EXPOSTO,  com fulcro no art. 269, I, 
do  Código  de  Processo  Civil,  JULGO 
PROCEDENTE  EM  PARTE  O  PEDIDO,  para 
condenar a promovida a pagar à autora os débitos 
compreendidos  no  período  de  março  de  2006  a 
janeiro  de  2015,  devendo  ser  excluídas  as  faturas 
que foram calculadas pela média, bem como as que 
já foram pagas, incidindo correção monetariamente, 
pelo INPC, a partir da data do inadimplemento de 
cada fatura, bem como juros de mora na razão de 1% 
ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação 
contratual.
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Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma ou 
nulidade  da  sentença,  postulando  o  acatamento  do  agravo  retido  no  tocante  à 
ilegitimidade passiva ad causam. Suscita a prescrição quinquenal, conquanto se cobra 
valor que ultrapassa o prazo legal. Declina ser intrapetita o julgamento, quando não 
promoveu a oitiva das testemunhas por ele arroladas, a fim de provar a ilegalidade 
da cobrança perseguida. Defende cerceamento de defesa, carecendo o chamamento 
do  Município  de  Sousa,  bem  como  a  prova  da  dívida  dos  aluguéis  de  imóvel 
pertencente a espólio do pai falecido. No mérito, aduz ser beneficiário de isenção no 
pagamento dos serviços prestados pela recorrida, reiterando a questão referente à 
compensação  dos  aluguéis  devidos  pela  autora,  inclusive  com reparo  no  imóvel. 
Requer  a  antecipação  de  tutela  recursal  e,  por  conseguinte,  o  provimento  do 
apelatório.

Contrarrazões não ofertadas,  consoante certidão de 
fl. 231.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código 
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Registro,  de  primeiro,  não  se  credenciar  ao 
conhecimento as sublevações carreadas a título de agravo retido, fls. 196/201.

Isso porque a apelação cível foi interposta em 11 de 
abril de 2016, fl. 223, motivo pelo qual a matéria devolvida a esta instância revisora 
será apreciada sob os parâmetros do Novo Código de Processo Civil, que extirpou 
dita espécie recursal do seu rol.
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Outrossim,  a  alegação  de  a  promovente  pagar  os 
aluguéis devidos ao espólio de Augusto Gonçalves de Abrantes, já foi reproduzida 
no mérito da apelação. 

Prosseguindo,  passo ao exame das razões recursais, 
haja visto o preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade.

Em análise, a prejudicial de mérito.

In  casu,  a  cobrança  realizada  pela  DAESA  – 
Departamento  de  Água  e  Esgotos  e  Saneamento  Ambiental  não  se  submete  à 
prescrição quinquenal.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
proferiu sobre o tema, Decisão definitiva, submetendo a matéria em apreciação ao 
Rito Processual previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil ao examinar o 
REsp  n.  1.113.403/RJ,  sedimentando  pois  o  entendimento  de  que  os  créditos 
derivados  de  prestação  de  serviços  de  água  e  esgoto  não  possuem  a  Natureza 
Jurídica  de Tributo,  mas de Tarifa,  aplicando-se,  neste caso,  o prazo prescricional 
geral previsto no Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos.

Nessa linha, calha transcrever o arestos paradigma:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 
543-C,  DO  CPC.  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO 
FISCAL.  CRÉDITO  NÃO-TRIBUTÁRIO. 
FORNECIMENTO  DE  SERVIÇO  DE  ÁGUA  E 
ESGOTO.  TARIFA/PREÇO  PÚBLICO.  PRAZO 
PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. 
A natureza jurídica da remuneração dos serviços de 
água  e  esgoto,  prestados  por  Concessionária  de 
Serviço  Público,  é  de  tarifa  ou  preço  público, 
consubstanciando, assim, contraprestação de caráter 
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não tributário,  razão pela  qual  não se subsume ao 
regime jurídico tributário estabelecido para as taxas 
(...) 4.  Consequentemente, o prazo prescricional da 
Execução Fiscal em que se pretende a cobrança de 
tarifa  por  prestação  de serviços  de  água e  esgoto 
rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se 
inaplicável  o  Decreto  20.910/32,  (...)  7. 
Consequentemente,  é  vintenário  o  prazo 
prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa 
por  prestação  de  serviços  de  água  e  esgoto,  cujo 
vencimento, na data da entrada em vigor do Código 
Civil  de  2002,  era  superior  a  dez  anos.  Ao  revés, 
cuidar-se-á  de  prazo  prescricional  decenal.  (...)  9. 
Recurso Especial provido, determinando-se o retorno 
dos  Autos  à  Origem,  para  prosseguimento  da 
Execução  Fiscal,  uma  vez  decenal  o  prazo 
prescricional  pertinente.  Acórdão  submetido  ao 
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 
08/2008” (STJ, REsp. n. 1117903/RS Rel. Ministro Luiz 
Fux, Dje 01.02.2010).

Rejeito, portanto, a preliminar.

No  tocante  a  preliminar de  julgamento  intrapetita, 
melhor sorte não o assiste, senão vejamos.

No  tema,  vale  salientar  que  a  necessidade  de 
fundamentação  das  decisões  judiciais  visa  a  proporcionar  aos  jurisdicionados  o 
controle  dos  julgamentos  dos  órgãos  jurisdicionais,  em  sintonia  com  a  noção 
moderna de Estado de Direito, evitando-se, dessa forma, a prática de arbitrariedades. 

Sob esse prisma, Fredie Didier Jr. assevera:

A exigência da motivação das decisões judiciais tem 
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dupla função.
Primeiramente,  fala-se  numa  função  endoprocessual, 
segundo  a  qual  a  fundamentação  permite  que  as 
partes,  conhecendo  as  razões  que  formaram  o 
convencimento do magistrado,  possam saber se foi 
feita  uma  análise  apurada  da  causa,  a  fim  de 
controlar a decisão por meio dos recursos cabíveis, 
bem como para que os juízes de hierarquia superior 
tenham  subsídios  para  reformar  ou  manter  essa 
decisão.
Fala-se  ainda  numa  função  exoprocessual  ou  
extraprocessual, pela qual a fundamentação viabiliza o 
controle da decisão do magistrado pela via difusa da 
democracia participativa, exercida pelo povo em cujo 
nome  a  sentença  é  pronunciada.  Não  se  pode 
esquecer que o magistrado exerce parcela de poder 
que lhe é atribuído (o poder jurisdicional), mas que 
pertence, por força do parágrafo único do art. 1º da 
Constituição Federal, ao povo. (In. Curso de Direito 
Processual  Civil:  Teoria  da  Prova,  Direito 
Probatório, Teoria do Precedente, Decisão Judicial, 
Coisa Julgada e Antecipação dos Efeitos de Tutela. 
6ª ed. Vol. 2. Salvador: JusPODIVM, 2011, p. 291-292) 
- negritei.

E essa conduta foi adotada pelo Julgador, não apenas 
a bem fundamentar a sentença de  fls. 210/215, bem como pelo fato de que, em se 
tratando  da  necessidade  de  oitiva  de  testemunhas  do  réu,  não  a  realizou  na 
respectiva  audiência,  por  ausência  delas,  conforme  se  colhe  categoricamente  do 
termo de audiência realizada no dia 03 de fevereiro de 2016, fl. 204, quando o Juiz 
declarou:  (…) Ocorre que ambas as testemunhas não compareceram,  apesar de o 
requerente informar que as traria independente de intimação”.

Também rejeito a preliminar.
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Não  comporta  acolhimento  a  preliminar de 
cerceamento de defesa, ao argumento de ser chamado o Município de Sousa.

Ora, a promovente é uma autarquia municipal, criada 
em 04 de maio de 2004, pela Lei nº 031/2004, responsável pelo gerenciamento dos 
serviços de água, esgotos e saneamento ambiental,  constituindo-se, por sua vez, um 
ente  público  integrante  da  Administração  Pública  Indireta,  no  qual  possui 
personalidade jurídica própria distinta do Município de Sousa, além da autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial. 

Portanto, em se tratando de relação jurídica na qual 
se cobra o pagamento de faturas atrasadas, e considerando que essa verba pertence à 
mencionada autarquia, com autonomia financeira com relação à edilidade, tenho que 
somente aquela é quem detém a legitimidade para atuar no feito. Logo, não há que se 
falar em litisconsórcio. 

À guisa de esclarecimento, as  questões referentes à 
locação do imóvel pertencente a espólio, com eventual compensação, coincide com o 
mérito, e, nesta ocasião será enfrentada. 

Afasto a presente preliminar.

No  mérito propriamente  dito,  respeitado 
profundamente entendimento diverso, deve a lançada decisão de primeiro grau ser 
mantida na íntegra pelos próprios e jurídicos fundamentos.

A  DAESA  –  Departamento  de  Água  e  Esgotos  e 
Saneamento Ambiental ajuizou a presente Ação de Cobrança,  em face de Flávio 
Henrique Gadelha de Abrantes, alegando que, malgrado o fornecimento do serviço 
concernente à água e esgoto no imóvel localizado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes 
de  Sá,  c/n,  Centro,  no  Município  de  Sousa,  pertencente  ao  réu,  este  encontra-se 
inadimplente na quantia de R$ 4.259,59 (quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais 
e cinquenta e nove centavos).
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Considerando  que  o  Juiz  de  Direito  anuiu 
parcialmente à tese exposta na inicial,  determinando o adimplemento dos valores 
cobrados,  no período de março de 2006 a janeiro de 2015, excluídas as faturas pagas 
e as calculadas pela média de mercado, o promovido forcejou este apelo, aduzindo 
ser  isento  no  pagamento  das  faturas,  por  ser  servidor  municipal,  ou  ainda  a 
necessidade de compensar a dívida com o aluguel devido pela recorrida no imóvel 
pertencente ao espólio de Augusto Gonçalves de Abrantes, pai do recorrente.

Não merece guarida a pretensão recursal. 

Em primeiro lugar, a juntada do contracheque de fl. 
29,  constando  o  recorrente  como  assessor  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  e 
Agropecuária e Pesca do Município de Sousa não autoriza a isenção automática ao 
benefício.

É  que,  nos  moldes  das  assertivas  de  fls.  32/35,  a 
isenção foi  criada  para ajudar  os  servidores  de baixa renda,  situação que não se 
amolda ao requerente.

De  fato,  ao  compulsar  os  autos,  não  se  evidencia 
insuficiência financeira do recorrente, que, além de ser proprietário do imóvel acima 
discriminado, subscreveu o documento de fl.  68,  na condição de inventariante do 
espólio  de  seu  pai,  Augusto  Gonçalves  de  Abrantes,  qualificando-se,  na 
oportunidade, na profissão de Advogado. 

Destarte,  tem  plena  condição  de  arcar  com  o 
fornecimento do serviço prestado pela autarquia.

De  outra  banda,  o  pedido  limita-se  a  cobrança  de 
faturas  inadimplidas  quanto  ao  fornecimento  dos  serviços  de  água  e  esgoto, 
competindo ao Juiz de Direito, de acordo com o princípio da congruência, observar 
ou  não  respectivo  pagamento,  conjuntura  que  inviabiliza  a  compensação  dos 
aluguéis,  pela autarquia,  do imóvel  pertencente a terceira pessoa. É dizer,  deve o 
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recorrente  buscar,  através  dos  meios  cabíveis,  sobretudo  os  judiciais,  o  devido 
adimplemento, mas não esta ação.

Nesse  caminhar,  atuou  com  costumeiro  acerto  o 
sentenciante, ao assim proferir à fl. 213:

Ocorre  que,  como  é  sabido,  a  dívida  oriunda  do 
fornecimento de água e esgoto é de cunho pessoal.
Assim,  não  há  de  se  falar  na  possibilidade  de 
compensação do débito,  uma vez que,  em tese,  os 
valores a serem recebidos a título do pagamento de 
aluguéis  beneficiaria  o  espólio  do  falecido  e, 
consequentemente,  a  todos  os  herdeiros,  e  não 
apenas o promovente.
Ademais,  inexiste prova cabal  da dívida da autora 
em relação ao pai do demandado. 

Desse modo, ao contestar a ação,  ao invés de  juntar 
elementos, demonstrando que pagou integralmente pelo serviço requerido, apenas 
rebateu  as  alegações  trazidas  na  inicial,  não  apresentando,  em  momento  algum, 
provas  robustas  que modificasse  ou extinguisse  o  direito  da  autora  de  receber  a 
quantia pleiteada na inicial, consoante preceitua o art. 373, II, do Código de Processo 
Civil vigente, cuja transcrição não se dispensa:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu 
direito;
II –  ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor.  - 
destaquei.

A respeito,  Nelson Nery Júnior  é incisivo ao dispor 
que  o  réu  não  deve  apenas  formular  meras  alegações  em  sua  defesa,  mas,  sim, 
comprovar suas assertivas, pois quando excepciona o Juízo, nasce para o mesmo o 
ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse, vejamos:
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II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se 
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar 
em juízo, demonstrando que das alegações do autor 
não  decorrem  as  conseqüências  que  pretende. 
Ademais,  quando  o  réu  excepciona  o  juízo,  nasce 
para  ele  o  ônus  da  prova  dos  fatos  que alegar  na 
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor  
est).  (In. CPC e Legislação Extravagante, RT, 7. ed., 
São Paulo, 2003, p. 724).

Por fim, não tendo o recorrente se desincumbido do 
encargo de desconstituir o alegado pela autora, resta demonstrada, a obrigação da 
em adimplir sua dívida, com as ressalvas ordenadas na sentença.

Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO DO  AGRAVO 
RETIDO, REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO E AS PRELIMINARES E, NO 
MÉRITO  PROPRIAMENTE  DITO,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO.

É o VOTO. 

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

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador 
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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