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APELAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  E  DANO
MORAL.  FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.  MUNUCÍPIO  DE
ÁGUA  BRANCA.  PROBLEMA  DE  ABASTECIMENTO.
DETERMINAÇÃO EM OUTRA AÇÃO DE SUSPENSÃO DE
COBRANÇA DE FATURA ATÉ REALIZAÇÃO DE OBRA DE
AMPLIAÇÃO  E  MELHORAMENTO  DO  SISTEMA.
COBRANÇAS  SUSPENSAS  ANTERIORES  AO  MÊS  DE
MAIO DE 2012. DÉBITOS RELACIONADOS AO PERÍODO
DE  2013.  DANO  MORAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUTOR QUE DECAI
DE  PARTE  DO  PLEITO  INICIAL.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- In casu, deve-se ser afastado o pedido de indenização a título
de dano moral, em decorrência de o autor estar inadimplente
com alguns meses relacionados ao ano de 2013, conforme se
observa do conjunto probatório colacionado no feito. 

-  Decaindo  a  parte  autora  de  parte  dos  pedidos  inicias,  as
verbas  honorárias  devem  ser  distribuídas  entre  os  polos
litigantes, suspensa a exigibilidade em favor do promovente,
em razão do benefício da gratuidade judiciária.



VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de fl. 67.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Francisco  de  Assis  de
Oliveira contra sentença proferida pelo MM. Juízo  da Vara Única da Comarca de
Água Branca nos autos da ação de declaratória de nulidade de débito c/c obrigação
de  não  fazer  e  dano  moral,  ajuizada  pelo  ora  recorrente  em  face  da  Cagepa  -
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba.

Na decisão  recorrida  (fls.  42/46v),  a  douta  magistrada  a  quo,
Andreia Matos Texeira,  julgou procedente em parte o pleito inicial,  para declarar
inexigível o débito anterior a maio de 2012, bem como determinar que a sociedade
promovida se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de água. Em seguida,
condenou a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios no importe de
20% sobre o valor da condenação. 

Em  suas  razões  recursais,  o  promovente  sustenta  que  a
suspensão do fornecimento de água viola o princípio da continuidade de serviço
público  essencial  e  que  o  corte  indevido  em  seu  imóvel  configura  dano  moral,
devendo a parte prejudicada ser indenizada, em razão do transtorno decorrente de
tal privação injustificada.

Outrossim, afirma que o dano moral é  in re ipsa,  dispensando,
assim,  qualquer  comprovação  do  abalo  suportado.  No  mais,  demonstra
inconformismo  quanto  à  fixação  dos  honorários  advocatícios,  pugnando  pela
condenação da apelada, nos termos do art. 85 do CPC. 

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 60v.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Exsurge-se  dos  autos  que  o  promovente  manejou  a  presente
ação visando à anulação do débito imputado pela concessionária de serviço público e



à condenação da parte ré em indenização por danos morais decorrente da suspensão
indevida do fornecimento de água.

O feito tomou seu trâmite regular,  sobrevindo a sentença ora
guerreada  que,  conforme relatado,  julgou  parcialmente  procedente  o  pleito,  para
declarar inexigível o débito anterior a maio de 2012 e determinar que a demandada
não realize corte no fornecimento do serviço essencial em questão. 

A  esse  respeito,  oportuno  proceder  alguns  esclarecimentos
sobre o fornecimento de água naquela região, pois, consoante decisão proferida na
Ação Civil Pública n. 094.2011.001.083-5, a cobrança da fatura de consumo de água
estaria  suspensa  até  realização  dos  serviços  de  melhoramentos  da  rede  de
abastecimento de água, o que ocorreu em maio de 2012.

Outrossim,  convém  reforçar  que  a  decisão  de  suspensão  de
cobrança da fatura, abrange, sobretudo, os consumidores dos bairros da Gualterina
Alencar Vidal e José Benone, estando o autor domiciliado neste último, conforme se
observa do endereço registrado na fatura de fl. 17. Ou seja, enquanto a concessionária
promovida  não  procedesse  o  melhoramento  no  fornecimento  do  serviço,  estaria
impedida de exigir o pagamento de fatura daqueles usuários.

Analisando detidamente os autos e as provas nele colaciondas
(fls. 16/17), verifica-se que a sociedade ré emitiu notificação de débito endereçada ao
recorrente,  relacionando  os  meses  dependentes  de  pagamento  e  informando  da
possibilidade de suspensão do serviço.

Ocorre  que,  conquanto  a  recorrente  alegue  estar  adimplente
com o pagamento das faturas, apresentando a quitação referente ao mês de outubro
de 2013 (fl. 17), verifica-se a pendência de débitos relacionados aos meses de agosto e
setembro de 2013 (fl. 16).

Nesses termos, é de fácil elucidação que o período dos débitos
registrados  (Ago/Set  de  2013)  não  se  comunicam  com  o  período  em  que  a
concessionária estava realizando serviços a fim de melhorar o abstecimento de água,
tendo em vista que a partir de maio de 2012 o fornecimento estava normalizado,
conforme destacado pela recorrida. É dizer, os débitos existentes são posteriores à
determinação de suspensão das cobranças.

Assim,  penso  pelo  acerto  da  decisão  recorrida  quando
determinou  a  inexigibilidade  do  débito  anterior  a  maio  de  2012  e  decidiu  pela
improcedência do dano moral,  até porquanto restou demonstrado a existência de
débitos acima mencionados, o que afasta a pretensão indenizatória.

Nessa  toada,  destaco  precedentes  que,  mutatis  mutandis,
aplicam-se ao caso em análise, vejamos:



APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  SUSPENSÃO  DO
FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.  INADIMPLÊNCIA
CONFIGURADA.  RELIGAÇÃO  CLANDESTINA.
AUTUAÇÃO.  NOVO  CORTE.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE
UM  DIREITO.  INEXISTÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.
DESPROVIMENTO.  A  Lei  nº  8.078/90  foi  criada  para  a
proteção  do  consumidor  diante  da  sua  vulnerabilidade  no
mercado  de  consumo,  não  legitimando,  todavia,  a
inadimplência.  Demonstrando-se  absolutamente  lícita  a
conduta do credor em suspender o fornecimento de água, por
força de dívida não paga, configurado está o exercício regular
de direito. Logo, não há que se falar em reparação por danos
morais  e  materiais.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00344521020108152001,  3ª  Câmara  cível,  Relator
Desa. Maria das Graças Morais Guedes , j. em 29-04-2014) 

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CONCESSIONÁRIA  DE
SERVIÇO  PÚBLICO.  CORTE  NO  FORNECIMENTO  DE
ÁGUA.  DEVEDOR  INADIMPLENTE.  LICITUDE   DA
CONDUTA  DA  RÉ.  MERO  EXERCÍCIO   REGULAR  DE
DIREITO.  DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. RECURSO
DESPROVIDO.  Não   tendo  a  recorrente   efetuado  o
pagamento   das  competentes   faturas,  a  suspensão  do
fornecimento  de  água  nada  tem  de  ilícita,  sendo  mero
exercício  regular  de  direito  da  concessionária  de  serviço
público. (TJSC; AC 2008.070180-7; Capital / Estreito; Terceira
Câmara  de  Direito  Público;  ReI.  Des.  Subst.  Francisco
Oliveira Neto; Julg. 07/06/2011; DJSC 06/07/2011; Pág. 240)

Com relação aos honorários advocatícios, tendo o polo autoral
decaído de parte do pleito inicial, diante da improcedência do pleito indenizatório,
entendo pela sucumbência recíproca, razão pela qual fixo, de ofício, os honorários
advocatícios  em R$ 2.000,00 (dois  mil  reais),  a  serem distribuídas entre as  partes
litigantes, respeitada a suspensão da exigibilidade em favor do autor, em razão de ser
beneficiário da gratuidade judiciária. 

Em  razão  das  considerações  tecidas,  nego  provimento  ao
recurso e,  de ofício, fixo as verbas honorárias em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a
serem distribuídas entre as partes litigantes (art. 86,  caput,  do CPC), suspensa a
exigibilidade em face do autor apelante,  mantendo nos demais termos a sentença
recorrida. É como voto.



DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena
para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público, na pessoa da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


