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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0028458-98.2010.815.2001

Relatora: Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

1)Apelante: Damiana Menezes da Silva – Adv. Wilson Furtado Roberto.

2)Apelante: Cagepa – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – Adv. 
Cleanto Gomes P. Junior. 

Apelado: Os mesmos.

EMENTA: APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO NO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SERVIÇO ESSENCIAL 
- OBRIGATORIEDADE DE PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE FORMA CONTÍNUA - PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS  DO  TJPB.  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  REGULARIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO - 
NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, CAPUT 
E  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  8.987/95.  - 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - 
INTERRUPÇÃO NÃO INTENCIONAL NO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANOS NÃO 
COMPROVADOS - DIREITO À REPARAÇÃO NÃO 
CONFIGURADO - OCORRÊNCIA DE MEROS 
ABORRECIMENTOS -  DESPROVIMENTO DO 
PRIMEIRO APELO E PROVIMENTO DO SEGUNDO.

– Embora a intermitência no abastecimento de água 
não seja causa de reparação por danos morais, é  
extreme de  dúvidas  de  que o  serviço  essencial  
deve ser prestado de forma adequada e contínua,  
no termos do art. 22 da Lei 8.987/95.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em negar 
provimento ao primeiro apelo e dar provimento ao segundo, nos termos do voto 
da relatora. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interposta por Damiana 
Menezes da Silva e Cagepa –  Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, 
hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/ 
Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

Nas razões recursais (fls. 82/90), alega a primeira 
apelante, que é usuário da segunda  apelante  e que, apesar de pagar 
pontualmente pelo serviço de abastecimento de água, não tem recebido a 
contraprestação contratada, pois a Cagepa não tem assegurado o fornecimento 
de forma contínua há muitos meses, violando assim o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana, bem como os princípios da eficiência e 
continuidade de serviço público essencial.

Aduz a ocorrência de danos morais sob o argumento de que, 
com a descontinuidade no abastecimento de água, submete-se a vexatórios 
meios alternativos para a obtenção de água sem qualquer saneamento, 
dificultando sua higiene e causando riscos, inclusive, à sua saúde física e 
psicológica. Pugna pelo provimento do apelo.

Nas razões recursais (fls. 99/110), a segunda apelante 
alega a inexistência de dano moral no caso em destaque. Afirma que tanto a 
jurisprudência do STJ quando do TJPB são pacíficas em estabelecer que a 
prestação defeituosa do serviço não tem o condão de gerar dano moral, 
mormente quando a prestação defeituosa não decorre de dolo da prestadora do 
serviço. 

Ato contínuo, o segundo apelante também se insurge contra 
sentença que determinou o restabelecimento do abastecimento regular de água 
no prazo de 30 dias. Segundo o recorrente, o referido prazo seria bastante 
exíguo, não havendo dotação orçamentária para tanto. Além disso, não caberia 
ao Poder Judiciário estabelecer medidas que violem a reserva do possível. 
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No final pugna pelo provimento do recurso.

A primeira apelante apresentou contrarrazões às fls. 
115/125.

A segunda apelante apresentou contrarrazões conforme 
certidão às fls. 140/152. 

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça emitiu 
parecer opinando pelo prosseguimentos dos recursos, sem manifestação do 
mérito (fls. 133/136).

É o relatório.

V O T O

As duas apelações julgarei de forma conjunta.

Segundo a primeira  apelante, a CAGEPA não estaria 
cumprindo satisfatoriamente com o seu dever de efetivar o abastecimento de 
Água no Município de Santa Rita.

Ressalte-se que tal interrupção acarreta incômodos e 
aborrecimentos ao cidadão, todavia não acarretam a dor e o sofrimento 
caracterizadores do dano moral. 

Embora a empresa estatal prestadora de serviço público 
essencial tenha como obrigação o fornecimento regular de água, não caracteriza 
dano moral a interrupção temporária por questões técnicas.

É preciso destacar que os danos de natureza moral são 
aqueles que afetam o íntimo do indivíduo, a sua boa fama, a imagem que o 
sujeito tem de si mesmo. Neste contexto, não se insere no conceito de danos 
morais qualquer aborrecimento ou dissabor inerente à vida em sociedade. 
Vejamos os ensinamentos do eminente civilista SÍLVIO DE SALVO VENOSA, em 
sua obra Direito Civil – Responsabilidade Civil, vol. IV, ed. Atlas, 2003:

“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo 
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psíquico, moral e intelectual da vítima. (...) Não é 
também qualquer dissabor comezinho da vida que 
pode acarretar a indenização. Aqui, também é 
importante o critério objetivo do homem médio”

Portanto, no caso em tela, não vislumbramos qualquer abalo 
a direito da personalidade, nem dano à boa fama da primeira apelante, visto que 
a intermitência no fornecimento de água não acarreta, de forma direta, qualquer 
prejuízo à sua imagem ou dor moral indenizável.

Seguindo esse entendimento, este Egrégio Tribunal de 
Justiça pacificou o entendimento de que não configura dano moral a simples 
prestação descontinuada do serviço de fornecimento de água, mormente quando 
não restar comprovado o prejuízo. Vejamos a copiosa jurisprudência do TJPB:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESTADUAL. CAGEPA. FORNECIMENTO DE ÁGUA DE 
FORMA DESCONTINUADA. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO SUPORTADO COM A FALTA DE ÁGUA. 
ABORRECIMENTO. DISSABOR. INVIABILIDADE DO 
DANO MORAL PERQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. Apesar 
da responsabilidade da apelada ser objetiva, o 
recorrente não evidenciou qualquer prejuízo 
suportado com a falta de água, tampouco, fez 
provar em quais períodos e por quanto tempo 
perdurou a carência de água em sua residência, 
firmando sua pretensão reparatória tão somente 
na descontinuidade do serviço, o que inviabiliza, a 
meu ver, a reparação civil por danos morais.” 
(TJPB; AC 200.2011.012021-5/001; Tribunal 
Pleno; Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho; 
DJPB 10/07/2012; Pág. 10)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO 
ESTADUAL. CAGEPA. FORNECIMENTO DE ÁGUA DE 
FORMA DESCONTINUADA. Ausência de prejuízo 
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suportado com a falta de água. Aborrecimento. 
Dissabor. Inviabilidade do dano moral perquirido. 
Manutenção da sentença. Desprovimento do 
apelo. Apesar da responsabilidade da apelada ser 
objetiva, o recorrente não evidenciou qualquer 
prejuízo suportado com a falta de água, 
tampouco, fez provar em quais períodos e por 
quanto tempo perdurou a carência de água em 
sua residência, firmando sua pretensão reparatória 
tão somente na descontinuidade do serviço, o que 
inviabiliza, a meu ver, a reparação civil por danos 
morais.”  (TJPB; AC 200.2010.033498-2/001; 
Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio 
Bezerra Filho; DJPB 02/12/2011; Pág. 10)

Não destoa deste entendimento a jurisprudência dos demais 
tribunais pátrios:

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE ÁGUA. REQUISITOS 
ESSENCIAIS NÃO DEMONSTRADOS. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O dano moral 
importa em privação ou diminuição dos bens 
interiores que têm um valor precípuo na vida do 
homem e que são a paz, a tranqüilidade de 
espírito, a liberdade individual, a integridade física, 
a honra e os demais sagrados afetos. Para a 
existência do dever de indenizar, não basta a 
simples alegação de que tais houve lesão a tais 
bens; é necessária a demonstração da culpa, o 
dano e o nexo de causalidade. Ausentes tais 
requisitos, não há que se falar indenização por 
dano moral.”  (TJMG, APELAÇÃO CÍVEL N° 
1.0073.07.029083-5/001, Rel. Des. José Francisco 
Bueno, Julgado em 29/01/2009)

No tocante à pretensão relativa à reforma da sentença que 
determinou o restabelecimento do abastecimento regular de água, entende-se 
que deve ser mantida.
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Realmente o nosso ordenamento jurídico determina que os 
prestadores de serviços públicos, sejam pessoas jurídicas da administração direta 
ou indireta, concessionárias ou permissionárias de serviço público, têm o dever 
de prestar os respectivos serviços de forma adequada, eficiente, segura e, no 
tocante aos serviços essenciais, de forma contínua. No caso de descumprimento 
de suas obrigações, os prestadores de serviço deverão ser compelidos a cumpri-
las. Nestes termos, transcrevemos a redação do art. 22, caput e parágrafo único, 
do CDC:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 
empresas, concessionárias, permissionárias ou 
sob qualquer outra forma de empreendimento, 
são obrigados a fornecer serviços adequados, 
eficientes, seguros e,     quanto     aos     essenciais,   
contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, 
total ou parcial, das obrigações referidas neste 
artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 
cumpri-las e a reparar os danos causados, na 
forma prevista neste código.”

Não resta dúvida de que o fornecimento domiciliar de água é 
serviço de natureza essencial à vida humana, razão pela qual deveria ser 
fornecido com um mínimo de continuidade pela empresa.

Além disso, a primeira  apelante  demonstra, através dos 
documentos de fls. 13, que o serviço de fornecimento de água está sendo 
cobrado pela CAGEPA. Portanto, se há cobrança pela prestação do serviço, a 
empresa deveria realizar a sua contraprestação, qual seja, o fornecimento com 
um mínimo de continuidade do serviço de abastecimento de água.

Não nos parece desarrazoado, nem violador do princípio da 
reserva do possível, o pedido da primeira apelante consistente no abastecimento 
de água em sua residência. Isto seria o mínimo que a segunda apelante poderia 
fazer para que seja respeitado o princípio norteador do Estado Brasileiro: o 
princípio da dignidade da pessoa humana. 

É certo que a interrupção do abastecimento de água poderá 
comprometer severamente a saúde da primeira apelante e de sua família. Como 
não há vida sem água, a primeira apelante terá de se submeter ao 
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abastecimento alternativo de água, que muitas vezes não possui o mesmo 
tratamento que se espera de uma empresa pública que detém monopólio do 
respectivo serviço em nosso Estado, como é o caso da segunda apelante.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO E DOU 
PROVIMENTO AO SEGUNDO recurso apelatório, mantendo incólume a sentença 
vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
José  Ricardo  Porto. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para substituir o 
Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque), José Ricardo Porto e Leandro dos 
Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de outubro 
de 2014.

Vanda Elizabeth Marinho

 R e l a t o r a
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