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REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO  CIVIL PÚBLICA.  ABSTENÇÃO
DE COBRANÇAS DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FA-
TOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. EXERCÍCIO RE-
GULAR DO DIREITO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. SENTENÇA
DE  IMPROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

– “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. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00001821520128150311, 1ª  Câmara Especializada Cível,  Relator
DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 29-03-2016)” 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  oriunda  da  sentença  de  fls.  201/204,
proferida pelo  Juízo da  Vara Única de Cabaceiras que, nos autos da  Ação Civil Pública ajuizada
pelo Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça Cumulativa da Comarca de Cabaceiras,
(retirar)  julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, na
forma do art. 487, I, do CPC/15. 

Sem interposição de recursos voluntários. (fls. 207)

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
conhecimento e desprovimento da remessa (fls. 214/220).



É o relatório. VOTO.

Buscou  o  representante  do  Ministério  Público  em  impedir  que  promovida
realizasse cobranças de débitos referentes às contas de água do ano de 2012 dos moradores do Bairro
Novo Horizonte, Município de Cabaceiras, devido à irregularidade de abastecimento.

O autor,  na inicial,  afirma que os consumidores  do referido  bairro  estavam
sendo cobrados por serviços não prestados adequadamente, não correspondendo, por conseguinte, ao
consumo mensal. 

Em contestação, a promovida alegou que os serviços vêm sendo prestados de
forma adequada, ocorrendo apenas a suspensão do fornecimento por períodos esporádicos, decorrentes
da necessidade de manutenção de equipamentos (fls. 56/95).

O juízo  a quo  julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o feito
com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. 

Pois bem.

Em que  pese  que  os  serviços  de  fornecimento  de  água  não  venham sendo
prestados de forma regular, as cobranças dos serviços prestados e usufruídos pelos consumidores devem
ser devidamente quitados, devendo apenas haver a suspensão integral das cobranças quando estiver
efetivamente demonstrado que nenhum serviço foi posto à disposição e usufruído pelos consumidores. 

Como  bem  mencionou  o  juiz  a  quo,  “Não  há  de  se  falar,  por  tanto,  em
abstenção do usuário da obrigação de pagar as tarifas cobradas, mesmo em virtude de irregularidade
no fornecimento do serviço. Sequer a concessionária poderia fazê-lo sem respaldo legal” (fl. 203).

Logo, provada a regularidade da cobrança, agiu a concessionária no exercício
regular do seu direito, não havendo que se falar em abstenção da obrigação de pagar as tarifas cobradas
das contas de água dos moradores do respectivo bairro.

Nesse sentido:

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) 



PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL-  Agravo  de  Instrumento  -  Ação  civil  pública  - 
Abastecimento de água precário - Município - Tutela antecipada - Deferimento - Suspensão
do pagamento da tarifa de água - Restrição aos consumidores diretamente prejudicados -
Prazo para regularização do abastecimento - Afronta ao princípio da separação dos poderes
- Provimento parcial. 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 esta  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 dos órgão executivos, violando o princípio de separação e independência
dos poderes. V I S T O S,  relatados e discutidos estes autos acima identificados,(TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01000054820128150541, 2ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 10-02-2015) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  MANUTENÇÃO  DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESTAÇÃO DE FATO. REQUISITOS. ART. 273. CPC.
AUSÊNCIA. RATEIO DOS CUSTOS DO SERVIÇO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. I. São pressupostos para o deferimento de antecipação de
tutela o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a verossimilhança da
alegação. II. Ausentes os requisitos legais, deve ser revogada a antecipação dos efeitos da
tutela concedida, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada. III. O tratamento
e o abastecimento de água estão entre os serviços públicos essenciais, de modo que devem
ser  prestados de forma contínua,  salvo em casos  excepcionais.  IV .  Os moradores  de
imóveis que se beneficiam dos serviços de abastecimento e de fornecimento de água e
que se propuseram, ainda que de forma irregular, ao pagamento de contraprestação
para rateio dos custos do serviço, devem pagar o valor correspondente, sob pena de
enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil . V. Não se revela viável
impor  à  prestadora  de  serviços  o  fornecimento  de  água  integral  e  ininterrupta  a  uma
coletividade sem o pagamento da contraprestação correspondente ao seu custeio. (TJMG;
AI 1.0411.14.004885-0/001; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 13/11/2014; DJEMG 25/11/2014)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Presidiu o julgamento  com voto,  o  Exmo.  Des.  Saulo Henrique  de Sá e
Benevides (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), o Exmo. Dr. Eduardo
José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento, também, a Exmº. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 03 de Abril de 2018.

 João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  oriunda  da  sentença  de  fls.
201/204, proferida pelo Juízo da Vara Única de Cabaceiras que, nos autos da Ação Civil
Pública ajuizada  pelo  Ministério  Público,  por  meio  da  Promotoria  de  Justiça
Cumulativa  da  Comarca  de  Cabaceiras,  julgou  improcedente  o  pedido  do  autor,
extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. 

Sem interposição de recursos voluntários. (fls. 207)

Instada a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou
pelo conhecimento e desprovimento da remessa (fls. 214/220).

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de março de 2018.

 João Batista Barbosa
      Juiz Convocado
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