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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
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DE  ENTIDADE  PÚBLICA.  RELAÇÃO  DE  TRATO
SUCESSIVO.  PREJUDICIAL  DA  PRESCRIÇÃO.  PRAZO
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20.910/1932.  PRESCRIÇÃO  DE  PARTE  DE  FATURAS.
MÉRITO.  EVENTUAL  INEXISTÊNCIA  DE  LEITURA  DE
CONSUMO.  COBRANÇA  PELA  ESTIMATIVA  MÉDIA.
IMPOSSIBILIDADE.  VIABILIDADE DA TARIFA MÍNIMA.
PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA E PROVIMENTO DO APELO.

- Em sede de prejudicial da prescrição, cognoscível ex officio, o
STJ consolidou, no REsp. n. 1.251.993/PR, pelo rito dos recursos
repetitivos, a concepção de que, em ações de cobrança em face
da Fazenda Pública, o prazo prescricional é o quinquenal, do
Dec. n. 20.910/32, afastada a aplicação do CC/02. Corrobora que
“O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da
natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição,
seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra
a  Fazenda  Pública,  ao  contrário  da  disposição  prevista  no
Código  Civil,  norma  geral  que  regula  o  tema  de  maneira
genérica,  a  qual  não  altera  o  caráter  especial  da  legislação,
muito menos é capaz de determinar a sua revogação”1.

- No mérito, é assente que, ante a impossibilidade de leitura de
hidrômetro, não poderia o ente prestador do respectivo serviço
público lançar fatura baseada na média de consumo, dado que
configurar-se-ia enriquecimento ilícito. Seria viável a tal parte,
todavia,  a  cobrança  da  fatura  mínima,  com  o  consequente

1 STJ, REsp 1251993/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, S1, 12/12/2012, DJe 19/12/2012.



lançamento  da  diferença  de  consumo,  quando  efetivada  a
posterior leitura do medidor. Nesse viés, “a jurisprudência do
C.  Superior  Tribunal  de  Justiça  adotou  o  entendimento
segundo o qual é lícita a cobrança de tarifa de água, em valor
correspondente  ao  consumo  mínimo  presumido  mensal"
(AgRg REsp 663.122, Rel. Min. Humberto Martins, 27/05/2008).

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, dar provimento parcial à remessa necessária e dar provimento ao
apelo  da  entidade  autora,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando a  decisão  a
certidão de julgamento de fl. 133.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelo interposto pelo DAESA
– Departamento de Água, Esgotos e Saneamento Ambiental contra sentença proferida
pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa, nos autos da ação de cobrança pelo
rito sumário, proposta pelo ora insurgente em face da PBPREV – Paraíba Previdência.

Na sentença,  o  douto  magistrado  a  quo,  Renan do Valle  Melo
Marques, julgou parcialmente procedente a pretensão, para o fim de condenar a parte
promovida ao pagamento, ao autor, dos débitos relativos a consumo de água e esgoto
no período entre setembro de 2007 e janeiro de 2015, excluídas as faturas calculadas
pela média, tudo, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%
a.m., a contarem, respectivamente, do inadimplemento de cada fatura e da citação.

Irresignado  com parcela  do  provimento  a  quo,  a  parte  autora
ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma do  decisum, tão somente para
que seja admitida, nos meses em que não houvera a efetiva leitura de consumo, a
cobrança pela tarifação mínima, nos termos da Jurisprudência da Corte Superior.

Ante a revelia da ré, não houve intimação para contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §
1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO EM CONJUNTO A REMESSA E O RECURSO

De início,  assevere-se que,  em se tratando de litígio em que a



Fazenda Pública foi vencida, mostra-se necessário o cumprimento do rito previsto no
artigo 496, inciso I, e seu § 1º, do Código de Processo Civil, ainda que os autos não
tenham, prima facie, subido a esta instância expressamente para esse fim.

Nesse diapasão, essencial anotar que é inaplicável o disposto no
§ 2º do artigo citado, pois, conforme jurisprudência emanada do STJ,  “as sentenças
ilíquidas desfavoráveis à União, ao Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às
respectivas  autarquias  e  fundações  de  direito  público  estão sujeitas  ao  reexame
necessário. A exceção contida no art. 475, § 2º, do CPC não se aplica às hipóteses de
pedido  genérico  e  ilíquido,  pois  esse  dispositivo  pressupõe  uma  sentença
condenatória 'de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos'”2.

Ex officio, examino o litígio, também, à luz da remessa oficial.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia
devolvida ao crivo desta instância jurisdicional transita em redor do suposto direito
da autarquia municipal autora, apelante, à cobrança de faturas de consumo de água
atribuídas  ao  ente  previdenciário  recorrido,  relativamente  a  leituras  realizadas  ou
lançadas pela média, relativamente ao período entre os meses de 09/2007 e 01/2015.

Sob referido prisma e antes de se adentrar, especificamente, no
exame das razões perfilhadas pelo polo insurgente, há de se asseverar que a decisão
singular em apreço deve ser reformada, inicialmente, no que tange ao período objeto
da cobrança, porquanto, sendo a lide proposta em 06/03/2015, restam prejudicadas
todas as faturas anteriores a 06/03/2010, porquanto operada a prescrição quinquenal.

Nesse diapasão, afigura-se relevante denotar que, em se tratando
da cobrança de dívida de consumo à Fazenda Pública,  consolidada em relação de
trato sucessivo, a prescrição passa a se renovar periodicamente, apenas afetando as
parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Desta feita, assevere-se que, agindo a PBPREV ré na condição de
verdadeira usuária ou beneficiária dos serviços de água e esgoto, em referência,  a
cobrança a si empreendida deve seguir o rito peculiar das ações em face do Poder
Público,  de  modo que  a  prescrição,  inclusive,  deve  observar  o  prazo  quinquenal,
conforme regra especial do artigo 1º, do Decreto n. 20.910/1932, infra:

Decreto Lei n.  20.910/1932,  Artigo 1º.  As dívidas passivas da
União,  dos  Estados  e  dos  Municípios,  bem  assim  todo  e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 

2 STJ - EREsp 699.545/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi – Corte Especial – j. 15/12/2010, - DJe 10/02/2011.



Corroborando  tal  entendimento  e  afastando  a  ocorrência  da
prescrição decenal regida pelo Código Civil, destaca-se a inteligência,  in concreto, da
súmula n. 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:

Superior Tribunal de Justiça, Súmula 85. Nas relações jurídicas
de  trato  sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como
devedora,  quando  não  tiver  sido  negado  o  próprio  direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. 

A esse respeito, é salutar a transcrição das seguintes ementas:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER
EXECUTIVO  MUNICIPAL.  CONVERSÃO  DOS
VENCIMENTOS DO CRUZEIRO REAL PARA A UNIDADE
REAL  (URV).  PEDIDO  DE  RECOMPOSIÇÃO  DE  PERDA
SALARIAL.  LIMITAÇÃO DA DISCUSSÃO À EDIÇÃO DA
LEI  N.  4.643/1995.  REAJUSTE  DOS  NÍVEIS  DE
VENCIMENTOS  EM  VALOR  FIXO.  SUPLANTAÇÃO  DE
EVENTUAIS  PERDAS  ACUMULADAS.  IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE
DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1.
O  entendimento  jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de
Justiça  está  disposto  no  sentido  de  que  não  se  opera  a
prescrição  do  fundo  de  direito,  mas  apenas  das  parcelas
vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por
configurar-se relação de trato sucessivo, conforme disposto na
Súmula 85/STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em
que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à
propositura  da  ação.  [...]  Agravo  regimental  parcialmente
provido.  (STJ, AgRg REsp 1310847, Min.  Humberto Martins,
T2, 20/08/2012).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO.  MILITAR.  VENCIMENTOS.  PRESCRIÇÃO.
OBRIGAÇÃO  DE  TRATO  SUCESSIVO.  SÚMULA  85/STJ.
REAJUSTE DE 28,86%. LEIS NºS 8.622/93 E 8.627/93. REVISÃO
GERAL DE REMUNERAÇÃO. I - Em se tratando de prestações
de trato sucessivo e de natureza eminentemente alimentar,  a
prescrição renova-se periodicamente – no caso, mês a mês – e
atinge apenas as parcelas vencidas antes do qüinqüênio que
precede o ajuizamento da ação. É aplicável ao caso, portanto, o
enunciado contido na Súmula nº 85 do STJ.  (STJ -  AgRg no



REsp 738.731, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T, DJ 01.08.2005).

Em razão dessas considerações, acolho parcialmente prejudicial
da prescrição quinquenal,  nos termos do art. 1º, do Decreto-Lei n. 20.910/32, e da
Súmula 85, do STJ, tão apenas para reconhecer a prescrição das faturas vencidas em
momento prévio ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda.

Superada tal questão prefacial e avançando-se à análise meritória
propriamente dita, cumpre asseverar a salutar condenação do Poder Público réu ao
pagamento das faturas cobradas e não prescritas, mormente porque, nos termos da
regra da distribuição do onus probandi, do art. 373, II, do CPC, a prova do pagamento
ou de qualquer outro fato desconstitutivo do direito seria da entidade promovida.

Acerca de tal ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos
ou  impeditivos  do  direito  do  autor,  é  de  se  observar  o  teor  da  regra  acima
referenciada, constante do art. 373, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[…]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.

Nestes  termos,  revela-se  essencial  reprisar  que  sequer  meras
alegações  destituídas  de  provas  são  capazes  de  autorizar  um  pronunciamento  de
conteúdo favorável  ao  réu,  quando o  autor  demonstrara  por  meio  de  documento
idôneo a existência de seu direito, ou seja, o fato constitutivo de seu direito.

Sob tal linha de raciocínio, Humberto Theodoro Júnior pontifica:

“Esse  ônus  consiste  na  conduta  processual  exigida  da  parte
para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida
pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste  o  direito  de  exigir  a  prova  do  adversário.  Há  um
simples  ônus,  de  modo  que  o  litigante  assume  o  risco  de
perder  a  causa  se  não  provar  os  fatos  alegados  e  do  qual
depende  a  existência  do  direito  subjetivo  que  pretende
resguardar  através  da  tutela  jurisdicional.  Isto  porque,
segundo  máxima  antiga,  fato  alegado  e  não  provado,  é  o
mesmo que fato inexistente” (in Curso de Direito Processual
Civil, v. I, 42ª ed., Forense, p. 387).

Não exsurge,  portanto,  justificativa plausível  e apta a concluir
pela insubsistência da cobrança objeto da pretensão e deferida pelo Juízo sentenciante.



Por sua vez, tem-se que, no mérito, apenas quanto à ressalva feita
à exclusão das faturas calculadas pela média de consumo é que a sentença merece
reforma. Tal é o que ocorre uma vez que, em não tendo havido a efetiva leitura do
consumo, ainda que o lançamento desse pela estimativa média seja descabido, sob
pena de enriquecimento ilícito do ente fornecedor dos serviços, é legítima a cobrança
da unidade consumidora com base na tarifação mínima, exatamente como pretendido
pela concessionária demandante por ocasião de suas razões insurgenciais.

Referido entendimento se alicerça na abalizada jurisprudência:

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
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  1513218/RJ,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015).

“[...]  a  jurisprudência  do  C.  Superior  Tribunal  de  Justiça
adotou o entendimento segundo o qual é lícita a cobrança de
tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo
presumido  mensal"  (STJ,  AgRg  REsp  663.122,  Rel.  Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, 27/05/2008).

Sob referido prisma, ante o reconhecimento jurisprudencial da
possibilidade de lançamento de fatura com fulcro na tarifa mínima, não subsistem
dúvidas a respeito da salutar reforma do  decisum, para, quanto às faturas referentes
aos períodos de consumo em que não houve leitura efetiva do consumo, permitir que
sua cobrança seja feita, exclusivamente, com arrimo na tarifa mínima vigente à época.

Ante o exposto,  dou provimento parcial à remessa necessária,
tão somente para, reconhecendo prejudicial de mérito da prescrição, declarar prescrita
a  cobrança  das  faturas  de  água vencidas  em momento  prévio  ao  quinquênio  que
antecedera a propositura da demanda, ao passo em que dou provimento ao apelo da



entidade autora,  para, quanto às contas lançadas sem leitura efetiva do hidrômetro,
permitir  que  suas  cobranças  sejam  feitas,  exclusivamente,  com  arrimo  na  tarifa
mínima vigente à época. Mantenho, por fim, incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade,  dar provimento parcial à
remessa necessária e dar provimento ao apelo da entidade autora, nos termos do voto
do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des.  Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


