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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 0007493-94.2013.815.2001
ORIGEM : 1ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : CAGEPA Cia de Água e Esgotos da Paraíba
ADVOGADA : Juliana Guedes da Silva (OAB/PB 11.317)
APELADA            : Lidiane Ramos da Silva
DEFENSOR : Antônio de Oliveira Alves (OAB/PB 2.651).

CIVIL E CONSUMIDOR – Apelação Cível -
Ação de obrigação de fazer, com preceito
cominatório e pedido de tutela antecipada -
Faturamento  incompatível  com o  histórico
do imóvel – Utilização de consumo médio –
Impossibilidade de cobrança exorbitante –
Leitura pela média dos meses anteriores –
Débito  inexigível  –  Emissão  de  novas
faturas  –  Dano  moral  –  Inexistência  –
Ausência de ofensa grave à personalidade
– Não configuração – Sentença reformada
em parte - Recurso parcialmente provido.

 A  cobrança  relativa  aos  meses
questionados na ação, cujas faturas foram
declaradas inexigíveis, deve ter por base o
consumo  médio  dos  meses  em  que  as
faturas permaneceram estáveis. 

- A simples cobrança indevida de serviço de
fornecimento de água e esgoto por si  só,
sem  qualquer  negativação,  não  configura
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dano moral e sim mero dissabor comum à
vida cotidiana.

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 parcial  ao recurso, nos termos do voto do relator e da súmula
retro.

R E L A T Ó R I O

LIDIANE  RAMOS  DA  SILVA,  ingressou,
perante a1ª Vara Cível da Comarca da Capital, com ação de obrigação de
fazer,  com preceito cominatório e pedido de tutela antecipada em face de
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA (CAGEPA). 

Na  inicial,  a  autora  aduziu  que  as
cobranças do serviço de fornecimento de água e esgoto efetuadas pela ré são
indevidas, eis que foram cobradas em valor exorbitante, não correspondendo
com a média de consumo de seu imóvel.

Com  essas  considerações,  requereu  a
declaração  de  inexistência  do  débito  e  a  condenação  do  promovido  ao
pagamento de indenização por danos morais.

Juntou documento às fls. 10/38.

Na  sentença  exarada  às  fls.  67/72,  o
magistrado singular julgou procedente o pedido para declarar a inexistência
do débito e condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a promovida apelou alegando,
em suma, que a o “decisum” merece reforma haja vista a ausência de dano,
afirmando, ainda, que é devida a cobrança das faturas, tendo em vista que os
valores foram efetivamente registrados pelo hidrômetro.

Contrarrazões à fl. 89.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça,  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação acerca do mérito (fls. 95).
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É o relatório.

V O T O

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

Por se tratar de suposto dano sofrido pela
autora, ora recorrida, originado de ato comissivo de pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviço público, a controvérsia deve ser examinada sob
a  ótica  da  responsabilidade  objetiva,  nos  termos  do  art.  37,  §  6º  da
Constituição da República, que assim dispõe:

Art. 37 – (omissis)
§ 6º – As pessoas jurídicas de direito privado prestadora
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.

Desse  modo,  tratando-se  de
responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, o dever
de indenizar exsurge na medida em que a vítima demonstre a existência do
dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo.

Por  outro  lado,  para  afastar  a
responsabilidade civil, cabe à prestadora de serviço demonstrar a ocorrência
das causas excludentes de responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da
vítima, inexistência de defeito na prestação do serviço, caso fortuito ou força
maior.

No  caso  dos  autos,  alega  o  promovente,
agora  apelado,  que  a  interrupção  do  abastecimento  de  água  em  sua
residência  ocorreu  de  forma  indevida,  vez  que  o  débito  apontado  pela
promovida, ora apelante, é inexistente.

A CAGEPA,  por  sua  vez,  se  restringe  a
alegar que, tendo havido de fato o consumo de água, não é razoável que o
débito seja declarado inexistente, devendo a sentença ser reformada para que
seja  determinado  a  emissão  de  novas  faturas  dos  meses  questionados,
calculadas pela média de consumo mensal. 

Assim,  verifica-se  que  a  apelante  não
conseguiu demonstrar o efetivo consumo da apelada e, uma vez evidenciada
a conduta ilícita  da insurgente em interromper o  fornecimento de água na
residência do autor, ora recorrido, sem motivos para tanto, impedindo-o da
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utilização desse serviço público essencial, inconteste a existência do dever de
indenizar.

Por outro lado, a sentença merece reforma
quanto à condenação ao pagamento dos danos morais.

Segundo afirmou a autora na exordial, teria
sofrido danos morais passíveis de reparação pecuniária por ter sido cobrada,
indevidamente pelo serviço de fornecimento de água e esgoto..

Todavia, a cobrança indevida, por si só, não
é passível de gerar danos morais. 

Isto  porque,  não  há  nos  autos  prova  de
qualquer situação de constrangimento ou humilhação sofrida em razão dos
fatos narrados.

A simples violação ao direito, a mera prática
de uma conduta antijurídica que não cause dano, quer de ordem material, que
de ordem moral, não é passível de reparação civil.

Na verdade, os fatos narrados na exordial
estão incluídos entre aqueles inerentes aos percalços da vida, tratando-se de
meros dissabores e aborrecimentos advindos da celebração de uma relação
contratual insatisfatória.

Nesse  sentido,  é  o  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça , que se colhe dos seguintes arestos:

PROCESSUAL  CIVIL.  DIREITO  DE  AUTOR
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  DANO  MORAL
INOCORRÊNCIA  EM  REGRA  SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL  NÃO  CARACTERIZADA.
PRESCRIÇÀO.  TERMO  INICIAL.  CAUTELAR  DE
ANTECIPAÇÃO DE PROVA.EFEITO INTERRUPTIVO.
MEDIDA  PREPARATÓRIA  DE  AÇÀO
INDENIZATÓRJA.  CPC,  ARTS.  219 E  846.
RECURSO  PARCIALMENYE  PROVIDO.  I  -  O
inadimplemento do contrato,  por si  só,  pode acarretar
danos materiais e indenização por perdas e danos, mas,
em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe
ofensa  anormal  à  personalidade.  Embora  a
inobservância  das  cláusulas  contratuais  por  uma  das
partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e
normalmente  o  traz  -  trata-se,  em  principio,  do
desconforto  a  que  todos  podem  estar  sujeitos,  pela
própria  vida  em  sociedade.  Com efeito,  a  dificuldade
financeira,  ou  a  quebra  da  expectativa  de  receber
valores  contratados,  não  tomam  a  dimensão  de
constranger  a  honra  ou  a  intimidade,  ressalvadas
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situações excepcionais. II -  OMISSIS...  (REsp 202.564,
Rel.  Ministro  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,  DJU
01/10/2001 - sem grifos no original).

E:

CIVIL.  DANO  MORAL.  O  inadimplemento  contratual
implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais;
não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do
que  os  dissabores  de  um  negócio  frustrado.  Recurso
especial  não  conhecido.  (REsp  nº  201.414,  3ª  Turma,
Rel.  Ministro  ARI  PARGENDLER,  DJ  05.02.2001)   

Assim,  a  sentença  questionada  deve  ser
reformada em parte, eis que a cobrança indevida, por si só, constitui mero
dissabor.

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados,  DOU PROVIMENTO PARCIAL  à apelação
cível para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização
por danos morais.

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.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator
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