
AI n. 0002297-64.2015.815.0000                                                                                                                                                                             1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS  NEVES  DO EGITO  DE  A. D. FERREIRA 

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0002297-64.2015.815.0000 
ORIGEM: 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado, em substituição à Desª Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Maria da Penha Tavares
ADVOGADA: Patrícia Araújo Nunes
AGRAVADA: CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSUMO. MATÉRIA QUE NECESSITA DE
DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO  CONTRA  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA  QUE  INDEFERIU  PEDIDO  LIMINAR  PARA
RELIGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

- Não existindo nos autos prova suficiente que viabilize o deferimento da liminar, é
mister manter-se a decisão que indeferiu tal arguição, ante a comprovada ausência
das  duas  diretrizes  que  regem  a  liminar,  quais  sejam,  o  fumus  boni  iuris e  o
periculum in mora.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao agravo.

MARIA DA PENHA TAVARES  interpôs  agravo  de  instrumento contra  decisão
interlocutória (f. 38/38v) do Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande,
proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais  (Proc.  n.  0800082-79.2015.8.15.0001-  PJe)  ajuizada  em  desfavor  da  CAGEPA  -
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação de tutela que buscava o
religamento dos serviços de água e esgotos na casa da agravante,  que alega que seu imóvel
passou muito tempo fechado, voltando a residir nele em junho de 2014, quando foi surpreendida
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com um débito de R$ 649,07, não sabendo os motivos de tal cobrança.

 Decisão do então relator indeferindo o pedido liminar (f. 42/43v).

Ausência de contrarrazões, mesmo sendo concretizada a intimação (f. 50/51).

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  sem adentrar  no  mérito  da  causa,  por
entender ausente interesse público que torne necessária sua intervenção (f. 52).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                            Relator

No seu recurso a agravante assevera que o imóvel onde atualmente reside passou
muito tempo fechado e, ao retornar em junho de 2014, foi surpreendida com um débito de R$
649,07 e com o serviço inativo.

Contudo, compulsando os autos, observo que a agravante  não informou sequer o
período em que o imóvel encontrava-se fechado, limitando-se a afirmar “que passou muito
tempo fechado” (f. 04).

Na verdade, da leitura da fatura de f. 27, referente ao débito, exsurge que o corte se
deu por  inadimplência  dos  meses  de  dezembro/2013 e  de  janeiro  a  julho  de  2014.  Ora,  se
existem débitos desde julho de 2014 e a agravante retornou ao seu imóvel em junho de 2014,
consequentemente já existiam débitos pretéritos, o que foge da esfera de concessão de tutela
antecipada, pois os requisitos para tal prestação jurisdicional não estão presentes.

Ademais, o documento de f. 31, emitido pela CAGEPA em 12 de agosto de 2014, é
bastante  conclusivo  quando  afirma  que  o  fornecimento  de  água  fora  suspenso.  Ora  se  tal
notificação  se  deu em agosto  e  a  agravante  voltou  ao  imóvel  em junho de  2014,  e,  ainda,
existindo pendência referente a julho de 2014, não há que se falar que não existia consumo de
água no imóvel.

Destarte, somente no juízo de cognição é que se deve ter mais elementos probatórios
a fim de apurar-se se, de fato, existiu consumo de água no imóvel da agravante, mediante perícia
e outros consectários que a lei prevê para proferir-se um decisum voltado à realidade dos autos,
devendo prevalecer tanto a decisão a quo, quanto a desta relatoria, que indeferiu a liminar, ante a
ausência dos requisitos para o deferimento da tutela antecipada.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS,  que  participou  do julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de
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Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA DE  FÁTIMA MAIA DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                         Relator


	AGRAVANTE: Maria da Penha Tavares

