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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.  ACERTO  DA
DECISÃO  RECORRIDA.  TROCA  DO
HIDRÔMETRO  E  REFATURAMENTO  DAS
FATURAS.  ALEGAÇÃO  DE DEFEITO  NO NOVO
MEDIDOR.  FALTA  DE  PROVAS.  ÔNUS  DA
AUTORA.  DESATENDIMENTO  À  REGRA
DISPOSTA DO ENTÃO VIGENTE ART. 333, I, DO
CPC/1973.  AUSÊNCIA  DE  DANO  MORAL.
DESPROVIMENTO. 

-  Apesar de a responsabilidade da Concessionária
ser objetiva, a Autora/Apelante firmou sua pretensão
indenizatória, tão somente, na falha do hidrômetro,
que  como  restou  provado,  foi  trocado  uma  vez  e
revisado em uma segunda vistoria, de modo que a
Promovida  não  se  mostrou  desidiosa  com  o
Consumidor,  havendo  prestado  o  serviço  naquilo
que lhe competia.

-  Cabia à Autora, nos termos  do  então vigente art.
333, inciso I, do CPC/1973, o ônus da prova quanto
à existência de constitutivo do seu direito, de forma
que  não  se  pode  obrigar,  pela  narrativa  fática
apresentada  nos  presentes  autos,  que  haja  uma
nova  troca do hidrômetro  se  já  ficou provado  que
não é  essa a  causa do alegado consumo alto  de
água na residência da Autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível,  nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 146.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Adriana Lopes da

Silva, inconformada com a Sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação

de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais movida em

face da Cagepa – Cia de Água e Esgotos da Paraíba -, na qual a Magistrada

da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões  recursais,  a  Apelante  pugnou pela  reforma

integral da Sentença, renovando, em suma, os mesmos argumentos postos na

petição  inicial  de  que  a  responsabilidade  pelo  funcionamento  normal  do

hidrômetro  seria  da  Concessionária.  Disse  que  não  pode  arcar  com  as

despesas  decorrentes  de  faturas  fora  do  padrão  de  consumo  de  sua

residência. Por fim, afirmou estarem caracterizados os requisitos legais para a

imposição da indenização moral pleiteada (fls. 92/155).

Devidamente  intimada,  a  Promovida  apresentou  as

Contrarrazões de fls. 105/119.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 140/141).

É o relatório.

VOTO

Pelo que se depreende dos autos, a Autora/Apelante ingressou

em Juízo com a intenção de obter um refaturamento do consumo de água de

sua residência a partir de março de 2013, anular a cobrança de março e abril

do  aludido  ano,  bem  como  obrigar  a  Promovida  a  substituir  novamente  o

hidrômetro, além do pagamento de indenização reparatória por danos morais.

Pois bem. É inegável que é dever da Concessionária/Apelada a

boa  consecução  de  suas  atividades,  sob  pena  de  sofrer  não  apenas  as
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sanções administrativas impostas pelas Agências Reguladoras, como também

de ser responsabilizada judicialmente pelos danos que venha a causar aos

seus usuários.

Na presente hipótese,  como pontificou a Juíza sentenciante,

muito embora a Autora/Recorrente tenha feito referências às reiteradas faturas

em valores não condizentes com o seu histórico de consumo de água, o certo é

que houve a troca do medidor e o refaturamento das contas dos meses de

outubro de 2012 a março de 2013 (fls. 46/50).

Nessa mesma senda, houve uma nova vistoria (fl. 54) na qual

não foi constatado a existência de vazamento ou outra irregularidade. Assim,

inexistindo provas de defeito  do hidrômetro,  não há como responsabilizar a

Concessionária,  haja  vista  que o alegado alto  consumo de água registrado

pode ser fruto de problema na tubulação interna da casa da Promovente ou

outro motivo qualquer que não ficou caracterizado como sendo atribuição da

Cagepa.

Ora, apesar de a responsabilidade da CAGEPA ser objetiva, a

Autora/Apelante firmou sua pretensão indenizatória, tão somente, na falha do

hidrômetro, que como dito, foi trocado uma vez e revisado em uma segunda

vistoria,  de  modo  que  a  Concessionária  não  se  mostrou  desidiosa  com  o

Consumidor, havendo prestado o serviço naquilo que lhe competia. 

Assim, cabia à Autora, nos termos então do vigente art. 333,

inciso I, do CPC/1973, o ônus da prova quanto à existência de constitutivo do

seu direito, de forma que não se pode obrigar, pela narrativa fática apresentada

nos  presentes  autos,  que  haja  uma  nova  troca  do  hidrômetro  se  já  ficou

provado  que  não  é  essa  a  causa  do  alegado  consumo  alto  de  água  na

residência da Autora.

Por esses mesmos motivos,  não vislumbro no caso em lide,

dano extrapatrimonial a ser indenizado. Em que pese os alegados transtornos

sofridos em decorrência de uma suposta cobrança indevida, a Autora não foi

submetida a constrangimento que atentasse contra a sua imagem ou honra

pessoal, situação que possibilitaria a reparação indenizatória. 
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APELAÇÃO  CÍVEL.  RITO  SUMÁRIO.
CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO.
FORNECIMENTO  DE  ÁGUA.  QUESTIONAMENTO
ACERCA  DAS  COBRANÇAS  REALIZADAS  APÓS
SUBSTITUIÇÃO  DE  HIDRÔMETRO.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  ALEGAÇÃO  DE  JULGAMENTO
DISSOCIADO DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS
QUE NÃO PROSPERA. 1 - Aferição externa, a pedido do
consumidor,  do  hidrômetro  instalado  na  unidade,  não
constata  haver  qualquer  irregularidade  no  aparelho.
Laudo  pericial  assevera  estar  correta  a  medição  de
consumo de água na residência da parte. 2 - Autora não
comprova  falha  na  prestação  do  serviço  a  justificar  o
acolhimento  dos  pedidos  constantes  na  exordial.  3
Sentença  mantida  por  seus  próprios  fundamentos.
NEGADO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO.APL
00101148120118190042 RJ 0010114-81.2011.8.19.0042
VIGÉSIMA  SÉTIMA  CAMARA  CIVEL/  CONSUMIDOR
Autor:  MARIA IMACULADA DE LIMA FERREIRA,  Reu:
ÁGUAS  DO  IMPERADOR  S.A.  26  de  Março  de  2015
DES. MÔNICA FELDMAN DE MATTOS 

Na verdade, a Apelada não agiu com nenhuma modalidade de

culpa,  não havendo,  portanto,  o que se pleitear a título  de indenização por

danos morais. 

Por tais razões, DESPROVEJO a presenta Apelação Cível.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.  Leandro dos Santos), o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator

4


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

