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ACÓRDÃO
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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA - Advs.: Allison
Carlos Vitalino (OAB/PB 11.215).

Apelado: Ministério Público Estadual

EMENTA: AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO  DE
ÁGUA  POTÁVEL.  COMPANHIA  DE  ÁGUA  E
ESGOTO  DA  PARAÍBA.  RESPONSABILIDADE
PELA  INSTALAÇÃO  E  CUSTEIO  DOS
EQUIPAMENTOS  NECESSÁRIOS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
RECURSO.  PROMOÇÃO  DE  MEDIDAS
NECESSÁRIAS  À  PRESTAÇÃO  EFETIVA  DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS. DIREITO DO CIDADÃO
À SAÚDE E À HIGIENE. RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
IMPOSSIBILIDADE DE OS CUSTOS PELA OBRA
SEJAM SUPORTADOS PELOS CONSUMIDORES
BENEFICIADOS.  COBRANÇAS  DE  VALORES
RELATIVOS AOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

O ordenamento jurídico impõe a conclusão de
que as disposições legais que determinam a
preservação efetiva dos serviços públicos de
fornecimento de água são normas cogentes,
de  cumprimento  obrigatório  pela
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Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

Relatório

A  Companhia  de  Água  e  Esgotos  da  Paraíba  –
CAGEPA interpôs  apelação  contra  o  Ministério  Público  Estadual
hostilizando  sentença  proferida  pelo  juízo  de  Direito  da  Comarca  de
Gurinhém,  nos  autos  da  Ação  Civil  Pública,  que  julgou  parcialmente
procedente o pedido.

Do histórico dos fatos narrados na inicial, constata-se
que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública buscando
impor à Companhia de Água da Paraíba o fornecimento regular de água
potável  para  os  moradores  do  Distrito  de  Boqueirão,  do  Município  de
Gurinhém-PB.

Na  sentença  (fls.  272/275),  o  Magistrado,  ao
fundamento  de  que  nos  autos  restou  comprovado,  no  momento  da
propositura da demanda,  que o abastecimento de água no Distrito  de
Boqueirão era deficitário; após o deferimento da antecipação da tutela a
Empresa tomou providências a minimizar a deficiência da prestação de
serviços, conforme relatório emitido pela Agência Reguladora do Estado da
Paraíba; é obrigação da concessionária de serviço público o fornecimento
de água de forma permanente e regular; a cláusula da reserva do possível
não pode ser invocada como recusa a cumprir preceito constitucional, para
garantir ao cidadão o mínimo de condições para uma vida digna, julgou
parcialmente procedente o pedido confirmando a antecipação de tutela
anteriormente concedida e condenou a CAGEPA a continuar prestando o
serviço de abastecimento de água potável com eficiência e regularidade,
para a população do Distrito de Boqueirão, sob pena de multa diária de R$
5.000,00  em  caso  de  interrupção,  se  abstendo  de  efetuar  cortes  do
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fornecimento por falta de pagamento no período anterior à regularização
do serviço, bem assim ao pagamento das custas processuais.

Nas  razões  recusais  (fls.  282/295),  a  Companhia  de
Água  e  Esgoto  da  Paraíba  arguiu  que  o  problema  de  abastecimento
envolve fatores não considerados na sentença, como estiagem na região,
ligações clandestina por usuários infratores e uso irregular do solo, não
tendo o Município fiscalizado adequadamente o crescimento desenfreado
na localidade  e  que  ela  Recorrente  não  teria  como arcar  com o ônus
imposto na decisão, de regularizar o fornecimento de água, sem projeto
prévio,  previsão  orçamentária  e  sustentáculo  financeiro  hábil  a  cobrir
todos os gastos.

Alegou  que  já  implementou  melhoria  na  região,  as
quais  foram comprovadas  nos  autos,  com instalação  e  substituição  de
ventosas  na  adutora  de  água  tratada;  válvula  controladora  de  nível
máximo no TAU da adutora e no poço de sucção da estação elevatória de
Boqueirão de Gurinhém e instalação de bomba na Estação Elevatória, bem
assim automação do sistema integrado de abastecimento, garantindo o
fornecimento  ininterrupto  da  cidade  de  Gurinhém  e  o  Distrito  de
Boqueirão.

Asseverou que a decisão feriu o princípio da separação
do  poderes,  disposto  no  art.  2º  da  Constituição  Federal;  ao  Poder
Judiciário compete impor a execução das leis elaboradas pelo Legislativo,
respeitando a tripartição de funções; e que a multa de R$ 5.000,00 figura-
se desproporcional e não considera a natureza pública do dinheiro que é
resultado  do  pagamento  de  fatura  pelos  consumidores  e  aplicado
diretamente no desenvolvimento do sistema de tratamento e distribuição
de água e esgoto.

Pugnou  pelo  provimento  do  recurso  para  que  fosse
julgado improcedente o pedido.

Contrarrazões  oferecias  (fls.  299/308,  pugnando pelo
desprovimento do recurso.
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A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 317/330,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço  do  recurso  porquanto  presentes  os
pressupostos de admissibilidade.

Como  a  CAGEPA  informou  nos  autos  que  já  tomou
providências  no  sentido  de  regularizar  a  situação  de  falta  de
abastecimento de água, o cerne da questão restou resumido à obrigação
da Companhia de Água da Paraíba, continuar fornecendo água ao Distrito
de Boqueirão de forma contínua e eficiente.

A  obrigação  de  fornecimento  de  água  potável  à
população decorrente de preceitos constitucionais que asseguram o direito
à saúde, à higiene e ambiente equilibrado, insculpidos nos arts. 196 e 225
da Constituição Federal.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem  à  redução  do  risco  de  doença  e  de  outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente
ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§  1º.  Para  assegurar  a  efetividade  desse  direito,
incumbe ao Poder Público:

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou
atividade  potencialmente  causadora  de  significativa
degradação  do  meio  ambiente,  estudo  prévio  de
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impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V  –  controlar  a  produção,  a  comercialização  e  o
emprego  de  técnicas,  métodos  e  substâncias  que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente; 

A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal já enfrentou a
matéria em várias oportunidade, sendo firme no entendimento de que, em
sede de ação civil pública, é possível impor obrigação de fazer, no sentido
de implementar serviços com vista à melhoria da prestação de serviço
público essencial à saúde da população local.

Nesse sentido:

EMENTA:  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. EXTENSÃO DA REDE COLETORA
DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  RESPONSABILIDADE  PELA
INSTALAÇÃO E CUSTEIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO.  APELAÇÕES  DOS  AUTORES  E  DO  RÉU.
SISTEMA  DE  ESGOTAMENTO  SANITÁRIO.  PROMOÇÃO
DE  MEDIDAS  NECESSÁRIAS  À  PRESTAÇÃO  EFETIVA
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.  DIREITO DO CIDADÃO A
UM MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO,
À  SAÚDE  E  À  HIGIENE.  CONSTRUÇÃO DE  REDE  DE
COLETA  EM  ÁREA  URBANA  POVOADA.
RESPONSABILIDADE  DA  CONCESSIONÁRIA  DE
SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE OS CUSTOS
PELA  OBRA  SEJAM  SUPORTADOS  PELOS
CONSUMIDORES  BENEFICIADOS.  COBRANÇAS  DE
VALORES  RELATIVOS  AOS  SERVIÇOS.  AUSÊNCIA  DE
SUSPENSÃO  DO  FORNECIMENTO  DE  ÁGUA  OU  DE
IMPUTAÇÃO  DOS  DÉBITOS  DE  FORMA  VEXATÓRIA.
INOCORRÊNCIA  DE  DANOS  DE  ORDEM
EXTRAPATRIMONIAL.  NEGADO  PROVIMENTO  AOS
APELOS. SENTENÇA MANTIDA. 
1. A análise sistemática do ordenamento jurídico impõe
a  conclusão  de  que  as  disposições  legais  que
determinam  a  preservação  do  meio  ambiente  e  a
prestação efetiva dos serviços públicos de saneamento
sanitário  são  normas  cogentes,  de  cumprimento
obrigatório pela Administração Pública. 
2. É direito fundamental de todo cidadão habitar em um

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque



Apelação Cível nº. 0000466-31.2012.815.0761

ambiente  ecologicamente  equilibrado,  saudável  e
higiênico,  devendo  a  Administração  Pública
disponibilizar,  em  tempo  razoável,  serviços  de
esgotamento sanitário para fins de garantir o bem-estar
e  a  qualidade  de  vida  da  população,  enquanto
finalidades precípuas da atividade do Estado.
3. Não procede a pretensão da Concessionária de que
os  custos  da  obra  sejam  suportados  pelos
consumidores  beneficiados  por  sua  execução,
porquanto não se trata de mera extensão de rede para
atender imóvel particular, mas sim de toda uma área
urbana  que  se  encontra  desprovida  de  rede  pública
para  coleta  de  esgoto  por  omissão  ilegal  do  Poder
Público.
4.  Conquanto  se  reconheça  a  obrigação  da
Concessionária  em  custear  e  promover  as  obras  de
extensão  da  rede  pública  coletora  de  esgotos,  a
negativa  inicial,  mesmo que  aliada  às  cobranças  dos
valores  do  serviço,  é  insuficiente  para  configurar  a
ocorrência  de  danos  de  ordem  extrapatrimonial  nos
Autores,  eis  que  não  houve  interrupção  do
fornecimento de água, tampouco imputação dos débitos
mediante meios vexatórios.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00039933920148150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO MARCELO DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 19-09-2017) 

Desta forma, considerando que os serviços de melhoria
foram  efetivados  antes  da  sentença,  a  decisão  impôs  à  Apelante  a
obrigação de permanecer fornecendo água à população da localidade, que
é  um  serviço  essencial,  não  podendo  efetuar  cortes  quando  a
inadimplência decorrer de interrupção do fornecimento no período anterior
à regularização, sob pena de multa de R$ 5.000,00, não vislumbro razão
plausível para reforma da sentença.

ISTO  POSTO,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO, para manter a sentença vergastada incólume em todos os
seus termos, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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