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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000324-62.2014.815.0371
ORIGEM : 5ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : DAESA – Departamento de Água, Esgotos e Saneamento
Ambiental
ADVOGADO : Stanley Figueiredo de Lima Holdrado (OAB/PB 16.389-B)
APELADA            : Maria Creuza de Sousa
ADVOGADO : Egberto Guedes de Oliveira (OAB/PB 8.272).

CIVIL E CONSUMIDOR – Apelação Cível
-Ação  de  cobrança  -   Fornecimento  de
água,  esgoto  e  saneamento  ambiental  –
Departamento municipal de água e esgoto
do  Município  de  Sousa  –  Pedido  julgado
parcialmente  procedente  –  Exclusão  das
faturas  calculadas  por  estimativa  de
consumo  –  Irresignação  -  Pedido  de
refaturamento  pela  tarifa  mínima  –
Possibilidade – Recurso provido.

 A tarifa de água deve ser calculada com
base no consumo efetivamente medido no
hidrômetro,  sendo  ilegal  a  tarifa  por
estimativa  de  consumo,  por  ensejar
enriquecimento ilícito da Concessionária.

- No caso de suposto defeito no hidrômetro,
a  cobrança deve  ser  efetivada pela  tarifa
mínima, não sendo razoável a exclusão da
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fatura  quando  o  serviço  foi  efetivamente
prestado.

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  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  dar
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  do
julgamento de fl. 98.

R E L A T Ó R I O

DAESA  –  DEPARTAMENTO  DE  ÁGUA,
ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, ingressou, perante a 5ª Vara da
Comarca de Sousa, com ação de cobrança em face de MARIA CREUZA DE
SOUSA. 

Na inicial,  a parte autora sustentou que é
credora da ré no valor total de R$ 13.874,74 (treze mil, oitocentos e setenta e
quatro  reais  e  setenta  e  quatro  centavos),  referente  ao  fornecimento  do
serviço de água e esgoto em seu domicílio.

Diante disso, requereu a condenação da ré
ao pagamento total da dívida.

Juntou documentos às fls. 04/07.

Contestação às fls. 40/41. 

Na sentença de fls. 99/101-v, o juiz singular
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar os débitos
compreendidos no período de março de 2006 a novembro de 2013, excluindo,
todavia as faturas que foram calculadas pela estimativa média de consumo.

Irresignada, a DAESA apelou alegando, em
suma, que embora reconheça a possibilidade de erro na medição de algumas
faturas, haja vista o imperfeito funcionamento do hidrômetro, não há que falar
em exclusão das cobranças feitas por estimativa média de consumo, devendo
a sentença ser alterada, neste ponto, para que seja determinada a cobrança
das referidas faturas pela tarifa mínima.

Com  essas  considerações,  requereu  o
provimento do recurso.

Devidamente intimada (fl.  113),  a apelada
não apresentou contrarrazões, conforme certidão à fl. 114.
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Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça, alegando inexistir interesse do  “parquet”, deixou de
opinar sobre a demanda   (fl. 120).

É o relatório.

V O T O

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

O apelo deve ser provido.

É  que,  embora  a  cobrança  dirigida  ao
consumidor deva refletir a exata medida do consumo por ele gerado, o que se
obtém por  meio  de  equipamento  capaz  de  efetuar  medição  eficiente,  não
sendo possível auferir o consumo real, deve a cobrança ser efetivada pela
tarifa mínima de consumo.

No  caso  dos  autos,  restou  incontroverso
que o serviço de fornecimento de água e de esgoto vem sendo prestado à ré,
ora apelada, não havendo que falar, desse modo, em exclusão das faturas
cobradas com base na estimativa do consumo.

Com efeito, ainda que o consumidor tenha
o direito de ser cobrado somente pelo consumo que deu causa, a ausência ou
mau  funcionamento  de  aparelho  medidor  do  consumo  não  inviabiliza  a
cobrança pela prestação do serviço quando o fornecimento não foi  negado
pela concessionária.

É que,  esta  situação de excepcionalidade
confere à apelante a possibilidade de adotar a cobrança pela tarifa mínima,
uma vez que o serviço foi efetivamente prestado. 

 Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  ÁGUA  E
ESGOTO.  Alegação  genérica  DE  OMISSÃO  NO
ACÓRDÃO. TARIFA. COBRANÇA POR ESTIMATIVA
DE  CONSUMO.  ILEGALIDADE.  NO  CASO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  HIDRÔMETRO.  COBRANÇA
PELA TARIFA MÍNIMA.  1.  A alegação  genérica  de
violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem
explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão
recorrido,  atrai  a  aplicação  do  disposto  na  Súmula
284/STF.  2.  Considerando  que  a  tarifa  de  água  deve
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calculada com base no consumo efetivamente medido no
hidrômetro, a tarifa por estimativa de consumo é ilegal,
por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária. 3.
É  da  Concessionária  a  obrigação  pela  instalação  do
hidrômetro,  a  cobrança,  no  caso  de  inexistência  do
referido aparelho, deve ser cobrada pela tarifa mínima.
Recurso especial improvido (REsp nº 1.513.218/RJ, Rel.
Min.  Humberto  Martins,  Segunda  Turma,  julgado  em
10/03/2015). Sem grifos no original.

Do mesmo modo,  em caso análogo,  esta
Corte de Justiça, conforme observa-se na ementa seguinte, entendeu que a
cobrança deve ser feita pela tarifa mínima quando não for possível realizar a
medição do consumo real. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FALTA DE
ÁGUA.  ALEGAÇÃO  DE  DESCONTINUIDADE  DO
SERVIÇO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA
DAS  FATURAS  E  REALIZAÇÃO  DAS  OBRAS
NECESSÁRIAS  A  ADEQUAÇÃO  DA  REDE  DE
DISTRIBUIÇÃO/FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.
PROCEDÊNCIA  DOS  PLEITOS.  IRRESIGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DA  INTERRUPÇÃO  DO
PAGAMENTO  DAS  TARIFAS.  RESTRIÇÃO  AOS
CONSUMIDORES  DIRETAMENTE  PREJUDICADOS.
AFRONTA  AO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS
PODERES.  CONTINUIDADE  DO  PAGAMENTO  DAS
FATURAS  PELA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS
TOMANDO  POR  BASE  À  MEDIÇÃO  MÍNIMA
CORRESPONDENTE  A  TAXA  BÁSICA  DA  REGIÃO
ATÉ  A  COMPROVAÇÃO  DA  NORMALIZAÇÃO  DA
SITUAÇÃO.  BENESSE  APENAS  PARA  OS
CONSUMIDORES  RESIDENCIAIS.  MODIFICAÇÃO
DA SENTENÇA NESSE PONTO. MANUTENÇÃO DOS
DEMAIS  TERMOS  DO  DECISÓRIO.  PROVIMENTO
PARCIAL  DA  SÚPLICA  APELATÓRIA.  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 está 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  e  incursionar  indevidamente  pela
gestão  política  própria  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00001821520128150311,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  JOSE  RICARDO
PORTO , j. em 29-03-2016). Destaquei.  
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Assim,  verifica-se  que  a  apelante
demonstrou a efetiva prestação do serviço consumo do apelado e, uma vez
evidenciado  o  inadimplemento  das  faturas,  inconteste  a  possibilidade  de
cobrança pela tarifa mínima. 

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados,  DOU PROVIMENTO à apelação cível  para
reformar a sentença,  determinando o refaturamento das faturas que foram
calculadas pela estimativa de consumo de acordo com a tarifa mínima.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 08 de agosto de 2017.

 Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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