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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. CORTE 
NO  FORNECIMENTO.  INADIMPLÊNCIA  DO 
CONSUMIDOR.  AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA 
DO  DANO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO. 
RAZOABILIDADE.  REFORMA  DA  SENTENÇA. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO.

− A  suspensão  do  fornecimento  de  água  por 
inadimplência  do  consumidor  só  pode  ocorrer  mediante 
regular e anterior notificação feita pelo prestador de serviços.

− A  indenização  por  dano  moral  deve  estabelecer 
reparação  equivalente  tanto  à  culpa  do  agente  quanto  à 
extensão do dano causado ao autor.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  DAR PROVIMENTO À 
APELAÇÃO.

  
R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  combatendo  a  sentença  de  fls. 
39/39v, que julgou improcedente o pedido exordial formulado por MARLENE DA 
SILVA PEREIRA em face da CAGEPA – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA 
PARAÍBA.

MARLENE DA SILVA PEREIRA ingressou com AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra a CAGEPA – COMPANHIA DE 
ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA, narrando que teve seu fornecimento de água 
suspenso,  de  forma  irregular,  porquanto  sempre  esteve  adimplente  com  suas 
obrigações.

Na sua defesa, a CAGEPA argumenta que a suspensão se deu 
com a prévia notificação, e por inadimplemento, e que agiu no exercício regular do 
seu direito. (fls. 20/24).

Na sentença guerreada, fls. 39/39v, a magistrada considerou 
legítimo o corte no fornecimento de água, por entender que o consumidor não 
comprovou o pagamento da conta.

Nas  razões  do  apelo  (fls.  42/45),  a  recorrente  alega  que  a 
magistrada se equivocou na apreciação da prova, uma vez que juntou aos autos a 
quitação  do  débito  alegado  em  aberto,  quando  a  juíza  afirma  que  as  contas 
apresentadas pela autora dizem respeito a meses diversos.

Contrarrazões, fls. 48/50.

Parecer Ministerial pelo provimento. (fls. 55/58).

É o relatório. 

V O T O
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora.

Trata-se  de  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS  na  qual  MARLENE  DA  SILVA  PEREIRA  alega  que  a  CAGEPA  – 
COMPANHIA  DE  ÁGUA  E  ESGOTO  DA  PARAÍBA,  interrompeu  o  seu 
fornecimento de água, de forma irregular, porquanto sempre esteve adimplente 
com suas obrigações.

Pois bem. Relativamente à possibilidade de a concessionária 
suspender  o  fornecimento  de  água,  se  confrontada  com  a  inadimplência  do 
consumidor, sabe-se que, de acordo com a Lei nº. 8.987/95, pode ela interromper o 
fornecimento de serviço público por ausência de pagamento do débito por serviço 
já prestado, em nome da viabilidade do fornecimento a toda a sociedade, que, esta 
sim, tem a continuidade garantida. Vejamos:

“Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 
adequado  ao  pleno  atendimento  dos  usuários,  conforme  estabelecido 
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
(…)
§  3o  Não  se  caracteriza  como  descontinuidade  do  serviço  a  sua 
interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
(…)
II  -  por  inadimplemento  do  usuário,  considerado  o  interesse  da 
coletividade.”

A  este  respeito,  o  Decreto  32.809/91,  que  aprova  o 
regulamento dos serviços públicos, determina que:

“Art. 87 - A falta de pagamento da conta até a data de vencimento nela 
estipulada  sujeita  o  usuário  ou  titular  do  imóvel  a  acréscimo  por 
impontualidade, conforme norma específica.
§ 1º. A falta de pagamento da conta sujeita o usuário ou titular do imóvel 
após  decorridos  15  (quinze)  dias  após  o  vencimento  dela, 
independentemente de outras sanções, a interrupção do fornecimento de 
água.”

Fica evidente, portanto, a previsão legal para a suspensão no 
fornecimento de água, caso o consumidor torne-se inadimplente.
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Resta verificar se, no caso, ao realizar o corte do serviço na 
residência da autora, a concessionária o fez dentro da legalidade.

A autora,  na  inicial,  alegou  que,  desde  maio  de  2012,  a 
empresa ré gera cobranças de uma fatura no valor de R$41,86 (quarenta e um reais 
e oitenta e seis centavos), já devidamente quitada. Ocorre que no final de abril 
para o início de maio de 2013, funcionários da empresa “cortaram” o fornecimento 
de água, por inadimplência. 

A CAGEPA,  em sua  defesa,  confirma ter  efetuado o  corte, 
após comunicação prévia do fato à consumidora.

Entretanto,  não  apresentou  uma  prova  sequer  de  que, 
realmente, tenha notificado a autora, nem mesmo das contas referentes aos meses 
posteriores com aviso de inadimplemento e advertência quanto à suspensão do 
fornecimento.

É  evidente  a  falha  da  concessionária  em  comprovar  que 
efetuou qualquer tipo de aviso de débito anteriormente à suspensão.

Por outro lado, há prova de pagamento (fls. 10), do mês de 
referência 05/2012, exatamente o mesmo das cobranças (conforme as três faturas 
acostadas às fls.10).

Desta maneira, fica provado que houve ilegalidade por parte 
do  concessionária  na  realização  do  corte  de  água,  uma  vez  que  não  houve 
comunicação prévia acerca da suspensão.

Ora,  não se  pode suspender  a  disponibilidade de  bem tão 
precioso  e  necessário  à  sobrevivência  humana  sem  que  haja,  ao  menos, 
comunicação explícita quanto à intenção de fazê-lo:

“Para que haja ato ilícito,  necessária se faz a conjugação dos seguintes 
fatores:  a  existência  de  uma  ação;  a  violação  da  ordem  jurídica;  a 
imputabilidade;  a  penetração  na  esfera  de  outrem.  Desse  modo,  deve 
haver  um  comportamento  do  agente  positivo  (ação)  ou  negativo 
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(omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, 
pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou 
omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) 
ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um 
dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em 
concreto  (inexecução  da  obrigação  ou  de  contrato).”  (BITTAR,  Carlos 
Alberto, in Responsabilidade civil - doutrina e jurisprudência, Saraiva, 2ª 
ed.p. 93-95).

É evidente  que,  uma vez  interrompido  o  fornecimento  de 
água da autora sem a devida notificação prévia, tendo a interrupção sido mantida, 
causou-se  constrangimento  à  autora  e  sua  família,  que  se  viram  sem  a 
disponibilidade de produto absolutamente essencial.

Desse modo, uma vez comprovada a existência de dano e a 
prática da ação comissiva que tenha gerado lesão ao direito de outrem e o nexo 
causal entre eles, surge o dever de reparação.

No  que  se  refere   ao  quantum indenizatório,  sempre  que 
aplicável indenização por danos morais, esta deve ter caráter tanto de reprimir o 
agente do dano, quanto compensar a vítima pelo mal sofrido. 

Na lição de Maria Helena Diniz:

“A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do magistrado de 
acordo  com  o  estabelecido  em  lei,  e  nos  casos  de  dano  moral  não 
contemplado  legalmente,  a  reparação  correspondente  será  fixada  por 
arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame 
pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele 
ligado,  muito  comum  na  indenização  dos  danos.  É  de  competência 
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o 
dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do 
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos 
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da 
ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer 
uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do 
prejuízo  causado  e  na  capacidade  econômica  do  responsável.  Na 
reparação do dano moral,  o juiz determina, por eqüidade, levando em 
contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, 
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que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível 
tal equivalência (in Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 
1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5ª edição, p. 78/79):”

O dano moral tem, portanto, a função de tentar compensar a 
dor, o vexame, o abalo psicológico, a tristeza e outros fatores anímicos, devendo 
constituir valor único e fixo. 

O  montante  de  R$5.000,00  (cinco  mil  reais)  atende  a  tais 
diretrizes e às finalidades legais, inclusive a de não ser causa de enriquecimento.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO APELO, 
para reformar a sentença guerreada e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTE 
O PEDIDO INICIAL, condenando a CAGEPA a pagar à autora, a título de danos 
morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% 
(um  por  cento)  ao  mês  a  contar  do  evento  danoso  (corte  no  fornecimento)  e 
correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta decisão.

Custas e honorários pela parte vencida, fixados em 20% (vinte 
por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Presidiu a Sessão a  Exma. Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes.  Participaram do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes – Relatora, o Exmo. dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. Presente ao julgamento a Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, 
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora 
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