
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002590-35.2014.815.0011.
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Felinto Indústria e Comércio Ltda.
Advogado : Rodrigo Araújo Reul – OAB/PB 13.864.
Apelado : CAGEPA – Companhia de Água e Esgoto da Paraíba.
Advogado : Cleanto Gomes Pereira Júnior – OAB/PB 15.441.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  OFÍCIO.
PRECLUSÃO.  MATÉRIA  NÃO  IMPUGNADA
NO  MOMENTO  OPORTUNO.   MÉRITO.
TARIFA DE  ESGOTO.  SERVIÇO  PRESTADO
NO  ENDEREÇO  DA EMPRESA.  COBRANÇA
DEVIDA.  CONHECIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO  E,  NESTA  PARTE,  NEGADO
PROVIMENTO.

- Com efeito, o art. 507 do CPC dispõe: “É vedado à
parte discutir  no curso do processo as questões já
decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

-  Além do mais, de acordo com o art. 278, do novo
Código de Processo Civil, a nulidade do ato deve ser
alegada na  primeira  oportunidade  em que couber  à
parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

- Considerando que caberia ao recorrente apresentar o
argumento  de  nulidade  da  decisão  dentro  do  prazo
recursal  previsto  para  o  agravo  de  instrumento,
entendo que a matéria está acobertada pela preclusão,
não  podendo  mais  ser  analisada  pela  Instância  ad
quem  por ocasião do  julgamento  desta  irresignação
apelatória.
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- Em se tratando de serviço público de tratamento de
esgoto, o usuário deve pagar a tarifa ou preço público
como contraprestação, de modo que é devida quando
efetivamente prestado o serviço.

-  Ressalte-se  que,  de  acordo  com entendimento  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  serviço  de
esgotamento sanitário é composto por várias etapas,
dentre  elas  a  coleta,  o  transporte,  o  tratamento  e  a
disposição  final  dos  dejetos  no  meio  ambiente,  de
modo que basta a prestação de qualquer umas delas
para ser devida a cobrança da respectiva tarifa.

- Evidenciado nos autos que o serviço de esgoto está
sendo prestado no endereço da empresa, reveste-se de
legalidade a cobrança da tarifa  de esgoto,  pelo que
não há que se falar em repetição do indébito.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso e,  nesta parte,  negar-lhe provimento,  nos
termos do voto do Relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Felinto Indústria e
Comércio Ltda, hostilizando sentença do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de Repetição de Indébito em
face da CAGEPA – Companhia de Água e Esgoto da Paraíba.

Na  peça  de  ingresso,  aduz  a  parte  autora  que  vem  sendo
cobrada a taxa de esgoto nas faturas de água, contudo não há rede de esgotos
na  Avenida Assis  Chateaubriand.  Ainda,  destaca  que  as  fossas  da  empresa
promovente voltam-se para a rua Vinte e Quatro de Maio, cuja rede de esgoto
foi instalada ou ampliada recentemente. Ao final, requerer a restituição em
dobro dos valores pagos à título de taxa de esgoto dos últimos 10 anos. 

Embora  devidamente  citada,  a  parte  promovida  deixou
transcorrer o prazo in albis sem manifestação (fls. 111v), oportunidade na qual
o magistrado decretou a revelia (fls. 112) e determinou a expedição de ofício à
CAGEPA para informar sobre a existência de ligação de esgotos na Avenida
Assis  Chateaubriand,  Liberdade,  Campina  Grande,  posta  à  disposição  ou
efetivamente utilizada pela empresa promovente.

Expediente  encaminhado  pela  CAGEPA  esclarecendo  a
informação requisitada pelo Juízo (fls. 116).

Decisão  do  juiz  de  primeiro  grau  declarando  a  nulidade  da
citação,  com a determinação de expedição de novo mandado citatório (fls.
121).

Peça  contestatória  apresentada  pela  parte  demandada  (fls.
22/127), defendendo a existência de rede de esgoto com ramal ligada na Rua
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Vinte e Quatro de Maio, localizada nos fundos da empresa. Discorre sobre a
ausência de responsabilidade, destacando que atuou no exercício regular de
direito ao cobrar a taxa de esgoto pelos serviços prestados. Por fim, requer a
improcedência do pedido.

Réplica impugnatória (fls. 139/140).

Os  litigantes  foram  intimados  para  especificação  de  provas,
oportunidade  na  qual  pugnaram pelo  julgamento  antecipado da  lide  147 e
150).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral (fls. 152/154).

Inconformado, o promovente interpôs Recurso Apelatório (fls.
156/158), aduzindo que inexiste serviço de coleta de esgoto na Avenida Assis
Chateaubriand, local de instalação da empresa. Ainda destaca que a existência
de coleta na rua transversal da sede da recorrente não é justificativa para a
cobrança de taxa de esgoto, já que a empresa não funciona naquele endereço. 

Enfatiza que, de acordo com informação do gerente da empresa
recorrida,  a  rede  de  coleta  de  esgoto  somente  foi  disponibilizada  para  a
recorrente em 2013, razão pela qual resta evidenciada a cobrança indevida da
referida taxa nos últimos 10 anos.

Defende que a decisão de nulidade da citação deve ser anulada,
com o consequente reconhecimento da revelia e desconsideração da defesa
apresentada  nos  autos  e  os  documentos  juntados.  Ao  final,  requer  o
provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (fls. 160/163).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça apresentou
manifestação  (fls.  168/169)  pugnado  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação quanto ao mérito da causa ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

- Da preliminar de ofício: preclusão:

Em sede de razões recursais, sustenta o recorrente a nulidade da
decisão interlocutória que anulou a citação e afastou a decretação da revelia.
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Com efeito, o art. 507 do CPC dispõe:

Art.  507.  É  vedado  à  parte  discutir  no  curso  do
processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.

No caso  dos  autos,  infere-se  que  o  juiz  de  base  decretou  a
revelia, ante a ausência de apresentação de defesa no prazo legal (fls. 112), e,
posteriormente, proferiu nova decisão, declarando a nulidade da citação, com
a determinação de expedição de novo mandado citatório (fls. 121). Contudo,
contra tal  decisum o recorrente  não apresentou qualquer insurgência recursal
no momento processual adequado.

Ora, caberia ao apelante apresentar o argumento de nulidade da
decisão dentro do prazo recursal previsto para o agravo de instrumento, porém
não o fez, estando, pois, a matéria acobertada pela preclusão, não podendo
mais ser analisada pela Instância  ad quem  por ocasião do julgamento desta
irresignação apelatória.

A respeito  do referido instituto,  ensina  a  doutrina processual
que: 

"(...) O artigo que se examina aplica o princípio da
preclusão  às  questões  decididas  no  curso  do
processo. Uma vez decididas, não usando a parte do
direito de recorrer (art. 522), ou tendo o recurso sido
rejeitado, a seu respeito se opera a preclusão, sendo-
se defeso, no curso do processo, discutir as mesmas
questões,  sejam elas de natureza processual,  sejam
elas de caráter prejudicial, decididas incidentemente
no processo (art. 469, nº III). Poder-se-á dizer que,
em relação às questões já decididas, a cujo respeito
se  operou  a  preclusão,  as  decisões  fazem  coisa
julgada  formal,  no  sentido  de  que,  no  mesmo
processo,  não  mais  poderão  ser  discutidas  ou
reexaminadas..."(Moacyr  Amaral  Santos,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
IV Volume, p. 496). 

Abaixo, colaciono o seguinte julgado sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CANCELAMENTO DE MULTA – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE  ATIVA  –  PRECLUSÃO
TEMPORAL – MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVADA ENQUANTO
VIGENTE O CPC/73.  A preclusão exprime a ideia
de extinção de um poder para o juiz ou tribunal e a
perda  de  uma  faculdade  processual  da  parte,
independentemente,  vale  dizer,  de  se  tratar  de
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questão de ordem pública. Assim, se há trânsito em
julgado  da  decisão  que  afastou  a  preliminar  de
ilegitimidade ativa, ocorre a preclusão, seja para as
partes,  seja  para  o  juiz  novamente  analisá-las.
Recurso não conhecido nessa parte. PRELIMINAR
DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  REJEITADA.  Não
ocorre cerceamento de defesa se o juiz  dispensa a
produção  de  prova  inútil  à  solução  da  lide.
Preliminar  rejeitada. PRETENSÃO  DE
CANCELAMENTO  DE  MULTA  DE  TRÂNSITO
PENALIDADE IMPOSTA EM RAZÃO DE OMISSÃO
DE SOCORRO DA VÍTIMA PELO AUTOR APÓS
ATROPELAMENTO  SITUAÇÃO  NÃO  OCORRIDA
SOCORRO  PRESTADO  MULTA  NÃO  DEVIDA
SENTENÇA  MANTIDA  RECURSO  IMPROVIDO
NESTE PONTO. Em que pese haver independência
de instâncias cível, criminal e administrativa, tendo
havido a comprovação de que o fato que deu ensejo a
imposição da multa de trânsito não existiu, há de ser
afastada  a  penalidade  imposta  em  razão  de  sua
ocorrência.  Recurso  parcialmente  conhecido.  Na
parte  conhecida,  improvido.  (TJ/MS,  Apelação
08000800820168120018 MS, 4ª Câmara Cível, Rel.
Des. Dorival Renato Pavan, julgado em 19/04/2017).
(grifo nosso).

Logo,  denota-se  impertinente  qualquer  discussão  acerca  da
citada matéria declinada na presente apelação, não cabendo seu conhecimento
por esta Corte, porquanto já está abraçada pela preclusão, nos termos do art.
507, do Código de Processo Civil:  "É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.".

Além do mais, de acordo com o art. 278, do novo Código de
Processo Civil, a nulidade do ato deve ser alegada na primeira oportunidade
em que couber à parte falar nos autos,  sob pena de preclusão. Ora, após a
decisão de nulidade da citação, o recorrente apresentou réplica impugnatória e
não levantou tal questão.

Por  isso,  suscito  e  acolho  a  preliminar,  conhecendo
parcialmente do recurso apelatório.

- Do mérito:

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste
em perquirir se é devida a tarifa de esgoto cobrada a empresa recorrente, sob o
argumento de que não existe serviço de coleta de esgoto na Avenida Assis
Chateaubriand, local de instalação da empresa insurgente. 

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a “taxa” se trata
de uma espécie de tributo devida quando há o uso efetivo ou potencial de um
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serviço  público  específico  e  divisível,  consoante  art.  145,  inciso  II,  da
Constituição  Federal,  e  do  art.  77,  caput,  do  Código  Tributário  Nacional,
seguindo  o  regimento  de  direito  público,  bastando,  portanto,  a  simples
disponibilidade do serviço público para ser devida.

Por outro lado, a “tarifa” ou “preço público” é considerada uma
contraprestação pecuniária facultativa, de caráter não tributário, decorrente de
um serviço público efetivamente prestado ao usuário, de sorte que segue o
regime do direito privado.

No caso de serviço público de tratamento de esgoto, o usuário
deve pagar a tarifa ou preço público como contraprestação, de modo que é
devida quando efetivamente prestado o serviço. 

Por isso, quando provada a efetiva prestação do serviço público
em benefício do usuário, seja pela Administração Pública Direta ou por uma
Pessoa Jurídica de Direito Privado prestadora de serviço público, é devida a
cobrança da citada tarifa.

Na hipótese em tela, verifica-se que a rede sanitária de esgoto
encontra-se à disposição do endereço da parte recorrente desde o ano de 1930,
através da Rua Vinte e Quatro de Maio, localizada nos fundos do imóvel da
insurgente, conforme ofício de fls. 116. 

Na  mesma  ocasião  (fls.  116),  a  concessionária  de  serviço
público  comprovou  que,  em  virtude  da  topografia  do  terreno,  fica
impossibilitada a ligação pela avenida Assis Chateaubriand, sendo, então, a
rede de esgoto operada pela rua dos fundos da empresa recorrente. Ainda, a
ligação da água no endereço da empresa foi solicitada desde 1967, razão pela
qual o serviço público de tratamento de esgoto foi devidamente prestado pela
recorrida, independentemente de requerimento da parte, uma vez que se trata
de serviço essencial interligado com o abastecimento de água.

Acerca  da  cobrança  devida  da  tarifa  de  esgoto,  quando  o
serviço é prestado, vejamos os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

RECURSO  INOMINADO.  TURMA  RECURSAL
PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE
DESCONSTITUIÇÃO  DE  DÉBITO  POR
COBRANÇA INDEVIDA DE  TAXA  DE  ESGOTO,
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.  DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE BAGÉ -
DAEB.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INOCORRÊNCIA.  1.  Aberta  a  fase  instrutória  do
feito e oportunizada às partes a produção de provas,
não  há  que  se  cogitar  em cerceamento  de  defesa.
Ademais,  releva  notar  que  a  prova oral  postulada
pela parte autora não contribuiria para o deslinde
da demanda. 2. Em se tratando do serviço público de
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tratamento do esgoto, a contraprestação que deve ser
paga  pelo  usuário  se  denomina  tarifa  ou  preço
público, de acordo com o entendimento atual do STJ,
de modo que devida quando efetivamente prestado o
serviço  público.  3.  Evidenciado  nos  autos  que  o
serviço de esgoto estava ligado e sendo prestado no
endereço  da  residência  da  autora,  conforme
documentos  que  instruem a contestação,  reveste-se
de legalidade a cobrança da tarifa de esgoto,  pelo
que não há que se falar em desconstituição do débito
ou,  ainda, na repetição do indébito.  Prejudicado o
pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.
4.  Ação  julgada  improcedente,  porém,  por  outros
fundamentos.  RECURSO  INOMINADO
DESPROVIDO. (TJ/RS,  Recurso  Cível  Nº
71006519235,  Primeira  Turma  Recursal  Provisória
Fazenda  Pública,  Turmas  Recursais,  Relator:
Marialice Camargo Bianchi, Julgado em 28/07/2017) 

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TARIFA DE ÁGUA E
ESGOTO  -  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DA  NÃO
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  COLETA DE LIXO -
PREÇO  INDIVIDUALIZADO  -  DECRETO  Nº
2.089/2002. CONTA ÚNICA - LEGALIDADE. 1- A
remuneração pelos serviços de água e esgoto não se
trata  de  tributo,  mas  tarifa  ou  preço  público,  não
sendo  devida  somente  quando  comprovado  que  o
serviço  não  foi  prestado,  o  que  não  ocorreu  nos
autos. 2- No Município de Muriaé, o recolhimento do
lixo tem preço fixo e individualizado, nos termos do
art. 2º do Decreto nº 2.089/2002. 3- A cobrança das
tarifas  de  água,  esgoto e  coleta de  lixo,  em conta
única,  não  é  vedada,  nos  termos  da  Lei  nº
11.445/2007.  (TJMG-  Apelação  Cível
1.0439.07.077083-9/001,  Relator(a):  Des.(a)
Maurício Barros , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em  22/03/2011,  publicação  da  súmula  em
29/04/2011). 

Ressalte-se  que,  de  acordo  com  entendimento  do  Superior
Tribunal de Justiça, o serviço de esgotamento sanitário é composto por várias
etapas, dentre elas a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos
dejetos no meio ambiente, de modo que basta a prestação de qualquer umas
delas para ser devida a cobrança da respectiva tarifa. Vejamos:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE
ESGOTO.  ESGOTAMENTO  SANITÁRIO.
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COMPLEXO DE ATIVIDADES.  PREJUDICADA
A  DISCUSSÃO  ACERCA  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL  PARA  A  AÇÃO  DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  1.  O  serviço  de
esgotamento sanitário é formado por um complexo
de  atividades  —  coleta,  transporte,  tratamento  e
disposição final dos dejetos no meio ambiente —,
bastando a prestação de qualquer uma delas para
permitir  a  cobrança  da  respectiva  tarifa.
Jurisprudência  do STJ,  a  partir  do julgamento  do
REsp  1.339.313/RJ,  Relator  Ministro  Benedito
Gonçalves  (DJe  21/10/2013),  sujeito  à  sistemática
do  artigo  543-C  do  CPC.  2.  Diante  do
reconhecimento da legalidade da cobrança da taxa
de  esgotamento  sanitário,  resta  prejudicada  a
discussão acerca do prazo prescricional aplicável às
ações de repetição de indébito. 3. Agravo regimental
provido para,  reconsiderando a decisão agravada,
dar provimento ao recurso especial. (STJ/AgRg no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 132.926 –
RJ  (2012/0009965-6),  Julgado  em  20/08/2015  –
STJ). (grifo nosso).

Cumpre observar que, embora conste na petição inicial que a
empresa está sediada na Rua Assis Chateaubriand, nº 919, Bairro Liberdade,
Campina Grande, a alteração contratual de fls. 12/22 informa que a empresa
está  localizada  na  Rua  24  de  Maio,  nº  446,  Bairro  do  Tambor,  Campina
Grande (fls. 12), endereço este que tem rede sanitária à disposição. Neste caso,
vislumbro a existência de contradição nas próprias alegações e provas trazidas
pelo  recorrente,  imperando  a  teoria  dos  atos  próprios  ou  da  proibição  do
venire contra factum proprium,  o qual veda que um agente,  em momentos
distintos, assuma comportamentos diversos e contraditórios entre si, de forma
a frustrar as expectativas geradas à parte adversária, agindo em prejuízo desta.

Dito isso, conforme bem ponderado pelo juiz de primeiro grau,
reveste-se de legalidade a cobrança da tarifa de esgoto pelo recorrido, motivo
pelo qual não há que se falar em devolução de valores pagos a tal título, sob
pena de enriquecimento ilícito do usuário em detrimento da concessionária de
serviço público e de todos os outros usuários que fazem uso de tal serviço e o
pagam.

Com esses fundamentos, CONHEÇO PARCIALMENTE DO
RECURSO  e,  nesta  parte,  NEGO-LHE  PROVIMENTO,  mantendo  a
sentença recorrida em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
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Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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