
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020619-46.2008.815.0011 — 1ª Vara Cível de Campina 
Grande
RELATOR   :   Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Severino Vitorino Barreto.
ADVOGADO    : Tanio Abilio de Albuquerque Viana.
APELADA   : CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba
ADVOGADA     : Sergio Marino de Melo Dantas.

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS  —  DANO  NO  IMÓVEL  —  CANO  DE 
DISTRIBUIÇÃO  DE  ÁGUA  —  INUTILIZAÇÃO  DE 
PARTE  DO  TERRENO  —  CONSTRUÇÃO 
PREEXISTENTE  —  INEXISTÊNCIA  DE  DANOS 
MATERIAIS  —  ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  — 
IMÓVEL  NÃO  ABRANGIDO  PELA  REDE 
DISTRIBUIDORA DE  ÁGUA —  RESPONSABILIDADE 
DO PROPRIETÁRIO PELA  LIGAÇÃO DA RESIDÊNCIA 
— INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO — PREVISÃO NO 
REGULAMENTO DA CAGEPA — DANO MORAL NÃO 
CONFIGURADO — DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

— Art. 7º - Os custos do material e mão de obra para extensões de  
rede distribuidora  d'água e  coletora de esgotos,  não  programadas  
pela CAGEPA,  desde que tenham viabilidade técnica correrão por  
conta do interessado. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Colendo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Severino Vitorino 
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Barreto, contra sentença de fls. 99/102, proferida nos autos da Ação de Indenização por 
Danos Morais e Materiais  ajuizada em face da  CAGEPA - Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba, que julgou improcedente o pedido inicial. 

Nas razões recursais (fls. 136/144), o apelante  alega que deve 
ser indenizado pelo cano de abastecimento de água, que passa pelo seu terreno sem sua 
autorização.  Afirma,  ainda,  que  a  promovida  não  fez  ligação  de  água  para  a  sua 
residência sob o argumento de que é responsabilidade do proprietário. Ao final pleiteia a 
reforma da sentença, garantindo-lhe a indenização por danos morais e materiais.

 Sem contrarrazões (fl.160).

A Procuradora  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.  152/155, 
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

VOTO

No caso dos autos, o autor afirma que em abril de 2008 comprou 
um terreno no qual reside atualmente (fl.15/16). No início da construção, percebeu que 
um cano passa ao lado da sua casa. Segundo autor, a ré agiu irregularmente por não 
pedir  autorização,  nem  ofereceu  indenização  para  ocupar  parte  do  terreno  de  sua 
propriedade.  Alega,  ainda,  que  a  promovida  não  fez  a  ligação  de  água  para  a  sua 
residência. Ao final, aduz a existência da danos morais e materiais a serem indenizados 
pela promovida.

A CAGEPA, por sua vez, alega a impossibilidade de proceder à 
ligação no cano que se encontra no terreno do promovente, pois se trata de cano ligado à 
adutora,  e, segundo regulamento da CAGEPA, não é possível fazer ligação de aguá 
direto  da  adutora.  Afirma,  ademais,  que  o  promovente  deve  fazer  uma  pedido  de 
extensão da rede destinada ao abastecimento de consumidores, que fica a 110 metros de 
distância do imóvel e que é de sua responsabilidade essa ligação.

O  magistrado  a  quo  entendeu  pela  improcedência  do  pedido 
reconhecendo que o proprietário deve arcar com os custos da extensão do fornecimento 
de  água,  já  que  edificou  em  local  não  abrangido  pela  rede  distribuidora.  Não 
vislumbrando, portanto, ato ilícito por parte da CAGEPA. 

Pois bem.

Não assiste razão ao recorrente, vejamos:

Ao contrário  do  que  afirma  o  apelante,  a  sua  narrativa,  bem 
como as fotografias dos autos evidenciam que o cano de propriedade da CAGEPA já 
estava instalado no local do terreno do promovente, antes da compra do imóvel. Ora, 
conforme escritura de compra e venda de fls.15/16, a compra do imóvel foi feita em 
junho de 2008 e, pelas fotografias de fls.22/24, o promovente precisou cavar o local 
para encontrar o cano e tentar fazer a ligação de água. 

2



Além disso, na própria inicial, a narrativa do autor não condiz 
com as suas alegações posteriores, pois afirma que “ao começar a construir sua casa, 
percebeu um cano que passa bem ao lado de sua casa” (fl.02). 

Desta feita, não caberia à CAGEPA pedir qualquer autorização 
ou pagar indenização ao autor em decorrência desse cano que passa no seu terreno, 
porquanto, é evidente que já havia o cano quando da compra do imóvel. Ressalte-se que 
o fato do promovente ter comprado o imóvel, sem conhecimento da existência do cano, 
não o autoriza a cobrar indenização por parte da empresa. 

Ademais,  a  promovida/apelante  foi  bastante  esclarecedora  na 
explanação a respeito do cano que passa no imóvel do autor. Segundo a apelante, esse 
cano “não é uma rede de fornecimento de água comum, na qual poder-se-ia proceder a 
uma ligação para consumo, e sim uma adutora da Cagepa que leva água para a cidade 
de Gado Bravo – PB” (fls.32). 

Sendo assim, a CAGEPA não poderia abastecer a residência do 
promovente com a água desse cano, pois o regulamento proíbe expressamente qualquer 
ligação de água direto da adutora. É o que observamos da leitura do seguinte dispositivo 
extraído do regulamento se serviços públicos de água e esgoto (fls.47/70):

Art. 50º - É vedada a ligação de água em adutoras ou sub-adutoras de 
água bruta ou tratada.  

Ou seja, o abastecimento do promovente deve ser feito a partir 
da rede específica para o abastecimento dos consumidores, que, no seu caso, encontra-
se a 110 metros de distância.

Com efeito,  após  a  colocação do serviço de água  e  esgoto à 
disposição para aquela localidade, cabe aos proprietários realizarem as obras necessárias 
para procederem à ligação das suas casas à rede de água e esgoto disponibilizada pela 
CAGEPA, notadamente em se tratando do imóvel em comento que, conforme alegado 
pela CAGEPA, e não impugnado pelo autor,  encontra-se a 110 metros da rede mais 
próxima de abastecimento.

 
As alegações da promovida estão amparadas pelo regulamento 

supracitado, o qual dispõe o seguinte:    

Art. 7º - Os  custos do material e mão de obra para extensões de 
rede distribuidora d'água e coletora de esgotos, não programadas 
pela CAGEPA, desde que tenham viabilidade técnica correrão por 
conta do interessado. 

Art. 18º - Todas as instalações prediais de água e/ou esgotos serão 
executadas e conservadas as expensas do proprietário podendo a 
CAGEPA fiscalizar quando julgar conveniente. 

Art.  20º  -  Serão  de  responsabilidade  do  interessado  as  obras  e 
instalações necessárias ao serviço de esgotos dos prédios ou parte de 
prédios situados abaixo do nível do logradouro público,  bem como 
daqueles  que  não  puderam  ser  ligados  à  rede  coletora  da 
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CAGEPA. 

Assim,  a  extensão  de  abastecimento  de  água  até  a  casa  do 
promovente deve ser custeada por ele, com acompanhamento da promovida, e não de 
responsabilidade  exclusiva  da  CAGEPA,  de  modo  que  não  há  razão  para  o  pleito 
indenizatório.

Em sentido semelhante, cite-se caso da companhia responsável 
pelo abastecimento no Rio Grande do Sul:

83097465 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 
NÃO  ESPECIFICADO.  FORNECIMENTO  DE ÁGUA. 
SERVIÇO  PÚBLICO  DE  INTERESSE  LOCAL.  TUTELA 
ANTECIPADA.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA 
CÂMARA. A prestação de serviços de água e esgoto à população, por 
tratar-se  de  serviço  público  de  interesse  local,  é  obrigação  do 
município,  nos  termos  do  que  dispõe  a  legislação  e  atos 
administrativos aplicáveis à espécie, com escopo no art. 30, inciso V, 
da  Constituição  Federal  de  1988;  devendo,  portanto,  ser 
responsabilizado  pelos  gastos  decorrentes  de  nova  instalação.  A 
CORSAN, por sua vez, poderá cobrar pelo serviço de ligação da 
residência da agravante à rede de água. Precedentes desta colenda 
câmara.  Agravo  de  instrumento  provido.  Decisão 
monocrática. (TJRS;  AI  257075-18.2014.8.21.7000;  Cerro  Largo;  
Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Denise Oliveira Cezar;  
Julg. 16/07/2014; DJERS 22/07/2014) 

Neste  sentido,  não  há  ato  ilícito  praticado  pela  promovida  a 
ensejar uma reparação de ordem moral ou material.

Ante o exposto, nos moldes do art. 557, caput, do CPC, NEGO 
PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão   o  Exmo.Des. José  Aurélio  da  Cruz. 
Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (relator),  juiz 
convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  o 
Exmo.Des. José Aurélio da Cruz, e o Exmo. Dr. Marcos Coelho Salles, juiz convocado 
pra substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida 
Juiz convocado/Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020619-46.2008.815.0011 — 1ª Vara Cível de Campina 
Grande

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Severino Vitorino 
Barreto, contra sentença de fls. 99/102, proferida nos autos da Ação de Indenização por 
Danos Morais e Materiais  ajuizada em face da  CAGEPA - Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba, que julgou improcedente o pedido inicial. 

Nas razões recursais (fls. 136/144), o apelante  alega que deve 
ser indenizado pelo cano de abastecimento de água, que passa pelo seu terreno sem sua 
autorização.  Afirma,  ainda,  que  a  promovida  não  fez  ligação  de  água  para  a  sua 
residência sob o argumento de que é responsabilidade do proprietário. Ao final pleiteia a 
reforma da sentença, garantindo-lhe a indenização por danos morais e materiais.

 Sem contrarrazões (fl.160).

A Procuradora  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.  152/155, 
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

À revisão.

João Pessoa, 29 de setembro de 2014 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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