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                                               ACÓRDÃO

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
REVISIONAL DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD  CAUSAM PARA  PLEITEAR  REVISÃO  DE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
NOS TERMOS DO ART. 267,  VI,  DO CPC/1973.
IRRESIGNAÇÃO.  LEGITIMIDADE  PARA  O
PLEITO.  DESCABIMENTO.  DÍVIDA  DE  EX
MORADOR.  DOAÇÃO  DO  IMÓVEL.
CONSUMIDOR  DE  FATO.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS.  DESOBEDIÊNCIA À  REGRA DO ART.
373, I, DO NCPC. PEDIDO DE DANOS MORAIS.
ARGUMENTO  NÃO  ARGUIDO  NA  INICIAL.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  INADMISSIBILIDADE.
NÃO  CONHECIMENTO.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se  a  decisão  que  extinguiu  o  feito  por
ilegitimidade  ativa  ad  causam,  se  ausente  nos
autos  provas  de  que o  autor  era  consumidor  do
imóvel, quando da origem do débito discutido. 
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, negar provimento
ao apelo, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
144.

RELATÓRIO

Cícero Vieira da Silva, inconformado com a sentença (fls. 76-
77) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 267,
VI,  do  Código  de  Processo  Civil/1973,  interpõe  o  presente  recurso  (fls.
86/92) objetivando sua reforma. 

Aduz, em apertada síntese, que é parte legítima para pleitear
a revisional porquanto assumiu a dívida pretérita junto à demandada, atra-
vés da assinatura do Termo de Confissão de Dívida (f. 93) e do parcelamen-
to (fls. 94-96) e, sendo assim, sub-rogou nos direitos do antigo morador, no
caso, seu irmão. Prossegue, alegando que, se o pressuposto para ter legiti-
midade ativa é pagar as contas da unidade consumidora, está mais do que
provado que ele tem legitimidade para a discussão, eis que pagou todo o
parcelamento do débito.

Por fim, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar
totalmente a sentença monocrática, proferindo o julgamento do mérito nos
termos da inicial, observando a incidência do dano moral in re ipsa. 

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Cícero Vieira da Sil-
va, contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 267, VI, do CPC/1973. 

Extrai-se dos autos que o autor ingressou com ação de revi-
são de débito em desfavor da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia
S/A, objetivando a revisão dos valores cobrados pela demandada com rela-
ção às faturas de energia elétrica em atraso, no período em que o irmão do
autor residia na unidade consumidora em questão. 

Com efeito, o magistrado extinguiu o feito, declarando a ca-
rência de ação sob o fundamento de o autor ser parte ilegítima para a cau-
sa, visto que os valores questionados dizem respeito ao período em que o
autor não residia na unidade consumidora em questão, não tendo, assim, o
autor legitimidade ad causam para pleitear a presente ação. 
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Não merece reforma a sentença. 

Sentenciando o feito às fls. 76-77, o magistrado a quo, extin-
guiu o feito, nos seguintes termos: 

“..., Propôs a ação o atual usuário da unidade consumidora,
no entanto, o período a que diz respeito os valores questio-
nados é anterior ao seu ingresso no imóvel, quando ainda
não era o usuário do referido serviço, o que lhe retira a legiti-
midade para discutir o acerto ou desacerto do débito.

Apenas o usuário da unidade consumidora à época do débi-
to imputado é parte legítima para propor a demanda, uma
vez que a relação jurídica de direito material é estabelecida
entre ele (consumidor) e a concessionária  (fornecedora).

(...) 

Sendo  assim,  fica  reconhecida  a  impertinência  subjetiva
para a causa e declarada a carência de ação.

Ante o exposto, promovo a extinção do processo sem reso-
lução de mérito, nos moldes dos art. 267, inc. VI, do CPC. 

(…). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Denota-se no presente caso que as contas de energia elétri-
ca acostadas aos autos referem-se a terceiro totalmente alheio à relação
processual em questão. 

De outro  vértice,  não há  provas,  ou  documentos  juntados
pelo autor de que este resida no imóvel em questão, nem mesmo que o au-
tor é legítimo possuidor do imóvel, já que alega tê-lo recebido como doação
do seu irmão, João Vieira da Silva, não havendo, pois, como valorar, se efe-
tivamente se trata de destinatário final do serviço prestado pela apelada. 

No tocante ao pleito do apelante com relação à incidência do
dano moral in re ipsa  no caso em comento,  inexiste interesse recursal,
tendo em vista que tal pleito não foi objeto do pedido inicial da ação, o
que constitui inovação recursal, e por isso, não pode ser admitido.

 Nesse diapasão:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
CONTRATO DE FINANCIAMENTO — PROCEDÊNCIA EM
PARTE  DO  PEDIDO  —  IRRESIGNAÇÃO  —
PRELIMINARES:  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL — REJEIÇÃO —
MÉRITO:  CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E CUMULAÇÃO
DA  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA —  PEDIDOS  QUE
NÃO  FORAM  OBJETOS  DA  PETIÇÃO  INICIAL  —
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS — PEDIDO
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NÃO ACOLHIDO NA SENTENÇA — FALTA DE INTERESSE
RECURSAL  —  NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO
NESSE  PEDIDO —  COBRANÇA  DE  TAC  E  TEC  —
PROCEDÊNCIA  —  ILEGALIDADE  DA  COBRANÇA  —
VALOR  ELEVADO  —  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  —
DESPROVIMENTO DO RECURSO.1 [destaques de agora]

À vista disto, não conheço o recurso nesse ponto.

Nesse  cenário,  evidencia-se  a  ilegitimidade  ativa  do
autor/apelante  para  o  pleito,  tendo  em  vista  que,  conforme  noticiou  o
magistrado  a  quo,  as  contas  têm  como  responsável  pela  unidade
consumidora  pessoa  totalmente  diversa  para  pleitear  a  presente  ação
revisional. 

DISPOSITIVO

Em face do exposto,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo inalterada a sentença a quo.

É como voto.

Presidiu a Sessão o  Exmo. Sr.  Des.   Saulo Henriques de
Sá e Benevides. Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Ricardo Vital  de
Almeida (relator),  Juiz  convocado para substituir  o Des.  José Aurélio  da
Cruz,  a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo.  Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Campelo
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

              Relator

1 TJPB; AC nº 030.2011.000569-8/001; Rel. Dr. Wolfram da Cunha Ramos, Juiz Convocado para
substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; Terceira Câmara Cível; DJe 14/05/2013.
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