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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete de Desembargador

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000230-27.2012.815.0261
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Piancó/PB
RELATOR:  Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado,  com jurisdição
limitada, em substituição à Desa Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO: Paulo Gustavo de Mello e Silva Soares (OAB/PB 11.268)
APELADA: Maria Inácio de Souza 
ADVOGADO: Francisco de Assis Remígio II (OAB/PB 9.464)

APELAÇÃO  CÍVEL. 1) IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  À  SUPOSTA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. QUESTÃO
NÃO  DEDUZIDA  NA  CONTESTAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
CONCENTRAÇÃO,  QUE  OBRIGA  O  RÉU  A  FORMULAR  TODA  SUA
DEFESA  NA  ANTÍTESE,  SENDO  VEDADO  INOVAR  PEDIDO  NA
INSTÂNCIA  RECURSAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  300  DO  CPC/1973,
VIGENTE  À  ÉPOCA.  2) DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  DEFEITOS  EM  ELETRODOMÉSTICOS  CAUSADOS
POR DESCARGA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.  3)
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  RECONHECIDA.  CADA PARTE DEVERÁ
ARCAR COM METADE DAS CUSTAS E COM OS HONORÁRIOS DOS
SEUS  RESPECTIVOS  CAUSÍDICOS.  PRECEDENTES  DO  STJ.  4)
RECURSO  CONHECIDO  EM  PARTE  E,  NA  PARTE  CONHECIDA,
PROVIDO.

1.  Em  obséquio  à  proibição  de  inovação  recursal,  não  deve  ser
conhecido recurso que veicula teses não lançadas anteriormente na
petição inicial ou na contestação.

2. “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial,
não  se  caracteriza  quando  há  mero  aborrecimento  inerente  a
prejuízo material”. (Enunciado n. 159/CJF, da III Jornada de Direito
Civil).
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3. “Reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca, a solução
adequada,  na  espécie,  é  aquela  dada  pela  decisão  monocrática
recorrida, isto é, cada uma das partes arcará com metade das custas
e com os honorários de seus respectivos advogados, ressalvada a
aplicação do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Embargos de Declaração
recebidos como Agravo Regimental e improvido.” (STJ, EDcl no REsp
768.652/PR,  Relator:  Ministro  SIDNEI  BENETI,  Terceira  Turma,
julgado em 25/03/2008, publicação: DJe 11/04/2008).

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

MARIA INÁCIO DE SOUZA propôs “Ação de Obrigação de Fazer com
pleito de tutela antecipada cumulada com Ressarcimento por Danos Morais e
Materiais” contra a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
em  razão  da  danificação  em  alguns  aparelhos  eletroeletrônicos  de  sua
propriedade, decorrente de oscilação de tensão elétrica.

A sentença reconheceu integralmente o pedido inicial. Fê-lo por meio
da seguinte ementa:

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA  –  DANOS  EM  APARELHOS  ELETRODOMÉSTICOS
OCASIONADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANO MATERIAL
CONFIGURADO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADA –
ABALO  PSICOLÓGICO  DEMONSTRADO  –  DANO  MORAL
EVIDENCIADO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- Responde a concessionária fornecedora de energia elétrica pelos danos
causados à demandante, decorrentes de oscilação de energia elétrica, uma
vez demonstrados os requisitos da responsabilidade civil. (f. 86).

A  parte  dispositiva  do  provimento  contém  a  redação  adiante
transcrita:

Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE
A PRESENTE AÇÃO para condenar a ré a pagar à autora indenização
dano material (emergente) de R$ 400,00 (quatrocentos reais), referentes
ao custo dos aparelhos danificados, com incidência de correção monetária
desde  o  desembolso;  b)  dano  moral  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),
acrescidos de correção monetária a partir desta data. Os juros de mora de
1% ao mês sobre esses valores componentes da indenização incidirão a
contar da data do fato danoso, março de 2012.
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Outrossim, condeno, ainda, a ré a pagar as custas, despesas e honorários
advocatícios,  ora  fixados  em  15%  (quinze  por  cento)  do  valor  da
condenação. (sic, f. 87).

Teses  recursais  (f.  90/99)  da  ENERGISA  PARAÍBA:  a)  “não
comprovação dos danos materiais” (f. 92);  b) inexistência do dano moral, já
que não teria  havido violação a direitos  da personalidade;  c)  minoração do
valor da indenização, originalmente fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões  às f.  106/112, por  meio das quais  a parte  adversa
propugnou a manutenção da sentença.

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 116).

Nos termos do art. 10 do NCPC, embora ambas as partes tenham
sido intimadas para pronunciar-se sobre eventual não conhecimento do capítulo
recursal atinente aos danos materiais, por consubstanciar inovação recursal, as
duas deixaram transcorrer o prazo in albis (f. 120).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA 
                                    Relator

- DOS DANOS MATERIAIS:

A suposta ausência de comprovação dos danos materiais, trazida a
debate  no  recurso  apelatório,  não  foi  consignada  na  contestação  (vide f.
18/29),  consubstanciando inovação recursal,  o  que é inviável,  em razão do
princípio da concentração.

A recorrente não observou o art. 300 do CPC/1973, vigente à época.

Sobre  o  referido  dispositivo  legal,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,
apoiando-se nos ensinamentos de José Frederico Marques, disse que:

- É dever das partes alegar, no momento próprio, toda a matéria
de  ataque  e  defesa,  diante  da  utilidade  que  esse  proceder  irá
produzir para o deslinde da controvérsia, sob pena de, deixando
para outra oportunidade, ocorrer a preclusão.

- "O princípio da eventualidade consiste em alegar a parte, de uma só vez,
todos os meios de ataque e defesa como medida de previsão – in eventum
para o caso de não dar resultado o primeiro. Isso significa, como acentua
Millar, que as partes, nas fases apropriadas, devem apresentar, simultânea
e não sucessivamente, todas as suas deduções, sejam ou não compatíveis
entre si, e ainda que o pronunciamento sobre uma delas torne prescindível
considerar as subseqüentes.
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Por força do princípio da eventualidade, devem as partes produzir  suas
alegações,  nos  períodos  correspondentes,  para  a  eventualidade  de  que
mais tarde lhes possam ser úteis, ainda que por momento não o sejam.

O princípio da eventualidade está muito ligado à preclusão.  Se a parte
não alegou tudo o que lhe era lícito aduzir, no instante processual
adequado, pode ficar impedida de suscitar uma questão relevante,
em outra oportunidade, por ter ocorrido a preclusão. Esta última,
aliás, como lembra Enrico Tullio Liebman, serve para garantir justamente a
regra  da eventualidade"  (cf.  José  Frederico  Marques  in  "Instituições  de
Direito Processual Civil",  revista, atualizada e complementada por Ovídio
Rocha Barros Sandoval, 1ª ed., Millennium Editora, 2000, Campinas – SP).

- Recurso especial não conhecido. Decisão por unanimidade.1

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina o seguinte sobre o tema: 

O  ônus  de  argüir  na  contestação  “toda  a  matéria  de  defesa”  é
consagração,  pelo  Código,  do  princípio  da  eventualidade  ou  da
concentração, que consiste na preclusão do direito de invocar em fases
posteriores  do  processo  matéria  de  defesa  não  manifestadas  na
contestação. 

Dessa forma, incumbe ao réu formular, de uma só vez, na contestação,
todas  as  defesas  de  que  dispõe,  de  caráter  formal  ou  material,  salvo
apenas aquelas que constituem objeto específico de outras respostas ou
incidentes,  como  as  exceções  e  a  reconvenção.  Se  alguma  argüição
defensiva for omitida nessa fase, impedido estará ele, portanto, de levantá-
la em outros momentos ulteriores do procedimento.2 

Não tendo  sido  a  matéria  lançada  na  contestação,  não  há  como
admiti-la em sede recursal, como tem se pronunciado a jurisprudência pátria,
senão vejamos:

INOVAÇÃO  RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  O  Recurso  deve  atacar  a
Decisão recorrida de forma clara e objetiva, mas sempre limitado às teses
jurídicas  trazidas  na  defesa.  O  Recurso  que  inova  os  argumentos
anteriormente apresentados pela parte não merece conhecimento,
sob pena de se violar os pilares constitucionais do Contraditório e
da Ampla Defesa.3

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO  NEGADA.  TESE  RECURSAL  NÃO  VENTILADA  NA
CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE OU DA CONCENTRAÇÃO.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  INTELIGÊNCIA  DOS  ARTS.  300  C/C  303,  CPC.

1 REsp 156.129/MS, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 12/06/2001, DJ 10/09/2001 p. 367.

2 In Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. Rio de
Janeiro: Forense, 2011, 1 v., p. 392.

3 TRT da 15ª Região - Processo n. 0000565-51.2010.5.15.0072 ROPS. 2ª T. Rel. Des. Hélcio Dantas Lobo Junior. DEJT 
30/09/2011.
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APELOS PRINCIPAL E ADESIVO NÃO CONHECIDOS. - Os arts. 300 e 303
do CPC impõe ao réu o ônus de alegar, na contestação, "toda a
matéria de defesa", impedindo-o de invocar, em fases posteriores
do  processo,  matéria  não  ventilada  em  sua  resposta.  -  A
apresentação de nova tese defensiva quando da apresentação das
alegações finais inviabiliza o acolhimento do pleito recursal. - Não
se conhece de recurso adesivo,  na hipótese de o principal não ter sido
conhecido.4 

EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  VEÍCULO  ADQUIRIDO  PELO  EMBARGANTE
OBJETO  DE  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  MOVIDA  PELO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NO CADASTRO DO DETRAN.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  TESE  DEFENSIVA
NÃO  ARTICULADA  NA  CONTESTAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO OU EVENTUALIDADE (ART. 300
DO CPC). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE DEVE
SUPORTAR  OS  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS  EM  SUA  INTEGRALIDADE.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.5 

APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE COM EXCLUSÃO
DE SÓCIO MINORITÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES DE
LEVANTAMENTOS ANTERIORES  EFETUADOS PELO APELADO.  FALTA DE
RESGATE  DE  APARELHOS  DE  AR  CONDICIONADO,  DEPRECIAÇÃO  DA
MARCA MITSUO, DIVISÃO DO PATRIMÔNIO, VENDA DE MERCADORIAS
NO CURSO DO PROCESSO E DESAPARECIMENTO DE MERCADORIAS DE
REPOSIÇÃO NÃO CONHECIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES NÃO
DEDUZIDAS NA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE
OU  DA  CONCENTRAÇÃO  DA  DEFESA  QUE  OBRIGA  O  RÉU  A
FORMULAR  TODA  SUA  DEFESA  NA  CONTESTAÇÃO,  SENDO
VEDADO  INOVAR PEDIDO  NA INSTÂNCIA  RECURSAL. INFRAÇÃO
GRAVE  PRATICADA  PELO  SÓCIO-ADMINISTRADOR  DEMONSTRADA.
POSSIBILIDADE DE RISCO A CONTINUIDADE DA EMPRESA. SENTENÇA EM
CONSONÂNCIA COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. RECURSO NÃO
PROVIDO.6 

Não conheço, portanto, da impugnação referente aos danos
materiais.

- DOS DANOS MORAIS:

4 TJMG - AC: 10452100010993001, Relator: Luiz Artur Hilário, Julgamento: 22/04/2014, 9ª Câmara Cível, Publicação:
28/04/2014.

5 TJRJ - APL: 0002178-63.2011.8.19.0055, Relator: Des. JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Julgamento: 25/03/2014,
DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/03/2014.

6 TJPR - APL: 1165733-5, Relator: Espedito Reis do Amaral, Julgamento: 11/02/2015, 18ª Câmara Cível, DJ: 1517
03/03/2015.
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Discute-se nos autos a ocorrência de danos morais por defeitos em
eletrodomésticos, causados por descarga elétrica.

Arnaldo Rizzardo conceitua dano moral como:

Aquele  que  atinge  valores  eminentemente  espirituais  ou  morais,  como
honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc.
É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo
aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a
tranquilidade  de  espírito,  a  liberdade  individual,  a  integridade  física,  a
honra e os demais sagrados afetos.7 

Carlos Alberto Bittar afirma que os danos morais “se traduzem em
turbações  de  ânimo,  em  reações  desagradáveis,  desconfortáveis  ou
constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado.”8 

Antônio  Carlos  de  Campos  Pedroso, professor  associado  do
Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da
USP, define o dano moral como:

Uma lesão aos valores da pessoa humana, que atinge os componentes de
sua  personalidade  e  de  seu  prestígio  social”.  Acrescenta  que  o  dano
extrapatrimonial “constitui  atentado à esfera afetiva e à esfera social da
personalidade. Atinge os componentes da personalidade e os componentes
do  prestígio  social  inerentes  ao  ser  humano.  Atinge  o  psiquismo,  a
consideração social, em suma, a auto realização e o autodesenvolvimento
da pessoa humana.9 

Os bens jurídicos cuja afronta caracteriza o dano moral são aqueles
denominados pela doutrina de direitos da personalidade. São os reconhecidos à
pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São
valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o
respeito. “São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação
física, mental e moral”.10 

Nesse  tom,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça já  se  pronunciou  no
sentido de que “o dano moral corresponde, em nosso sistema legal, à lesão a
direito de personalidade”.11 

Flávio Tartuce elucida o seguinte sobre os direitos de personalidade:

Em síntese, pode-se afirmar que os direitos da personalidade são aqueles
inerentes à pessoa e à sua dignidade (art. 1º, III, da CF/1988). Ademais,

7 In Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232.

8 In Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

9 A  reparação  do  dano  moral.  In Revista  da  Faculdade  de  Direito  da  USP.  Em:
http:⁄⁄www.revistas.usp.br⁄rfdusp⁄article⁄view⁄67294⁄69904.

10 BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit..

11 REsp 1032014/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 04/06/2009.
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interessante  associar  os  direitos  da  personalidade  com  cinco  grandes
ícones, colocados em prol da pessoa no atual Código Civil e visualizados a
seguir:

a) Vida e integridade físico-psíquica, estando o segundo conceito inserido
no primeiro, por uma questão lógica.

b) Nome da pessoa natural ou jurídica, com proteção específica constante
entre os arts. 16 a 19 do CC, bem como da Lei de Registros Públicos (Lei
6.015/73).

c)  Imagem,  classificada  em  imagem-retrato  –  reprodução  corpórea  da
imagem,  representada  pela  fisionomia  de  alguém;  e  imagem-atributo  –
soma  das  qualificações  de  alguém  ou  repercussão  social  da  imagem
(DINIZ, Maria Helena, Código Civil..., p. 43).

d)  Honra,  com  repercussões  físico-psíquicas,  subclassificada  em  honra
subjetiva (auto-estima) e honra objetiva (repercussão social da honra).

e)  Intimidade,  sendo  certa  que  a  vida  privada  da  pessoa  natural  é
inviolável,  conforme previsão expressa do art.  5º,  X,  da  CF/1988:  “são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação”.12 

No caso  em tela  estou  persuadido  de  que  defeitos  em utensílios
eletroeletrônicos, sem repercussão nos bens extrapatrimoniais do consumidor,
consubstancia mero dissabor, impedindo a fixação de indenização.

Invoco, pois, o Enunciado n. 159/CJF, da III Jornada de Direito Civil,
cuja redação estabelece  que “o dano moral,  assim compreendido todo
dano  extrapatrimonial,  não  se  caracteriza  quando  há  mero
aborrecimento inerente a prejuízo material”.

Transcrevo precedentes jurisprudenciais na mesma sintonia:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.  OSCILAÇÃO
DE TENSÃO.  QUEIMA DE  ELETRODOMÉSTICOS -  TELEVISORES E
LIQUIDIFICADOR. DANO  MATERIAL  RESSARCIDO
ADMINISTRATIVAMENTE PELA CONCESSIONÁRIA RÉ.  DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS
DE  PERSONALIDADE.  MEROS  DISSABORES  EVIDENCIADOS.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.13 

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  ENERGIA.  QUEIMA  DE  APARELHO.  DESCARGA
ELÉTRICA. RESSARCIMENTO  PELO  DANO,  AUTORIZADO  PELA  RÉ  NA

12 In Direito Civil – Lei de Introdução e Parte Geral, vol. 1, Ed. Método, 4ª edição, p. 153/154.

13 TJRS,  Recurso  Cível  Nº  71005433438,  Segunda  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Roberto
Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 20/05/2015.
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ESFERA ADMINISTRATIVA, ESTANDO DISPONÍVEL O VALOR À AUTORA.
PERDA DO OBJETO QUANTO AO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.  MERO  DISSABOR. MANTIDA  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.14 

Prestação de serviços. Energia elétrica.  Indenização por danos morais e
materiais.  Descarga  elétrica  ocorrida  no  bairro  do  autor  e  que
provocou  a  queima  de  aparelhos  eletrônicos. Culpa  da  ré
evidenciada.  Ação julgada parcialmente  procedente,  afastados os  danos
morais.  Apelação  do  autor.  Insistência  na  ocorrência  de  danos  morais.
Simples  perda  patrimonial  que  não  superou  o  desconforto  e  o
mero dissabor. Sentença mantida. Recurso improvido.15 

APELAÇÃO  CÍVEL  -  INDENIZAÇÃO  -  SOBRECARGA  OU  OSCILAÇÃO  DE
ENERGIA ELETRICA -  QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RISCO DECORRENTE
DA  PRÓPRIA  ATIVIDADE  -  ATO  ILÍCITO  CARACTERIZADO  -  DANO
MATERIAL RECONHECIDO - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a inversão do ônus da
prova em favor da autora, visando comprovar a alteração de tensão de
energia elétrica em sua residência, no dia do dito fato danoso, por se tratar
de matéria  exclusivamente  técnica,  não  tendo como a  mesma produzir
prova nesse sentido. 2.  Caberia à empresa Apelante,  provar através de
relatório regulamentado pela ANEEL, onde classifica os níveis de tensão de
energia,  que  não  houvera  nenhum  tipo  de  oscilação  de  tensão  na
residência  da  Apelada,  como  fato  extintivo  do  dever  de  indenizar,  nos
moldes do artigo 14, § 3º do CDC. 3. Evidenciada a responsabilidade da
parte ré, que não cuidou de provar não ter dado causa ao episódio que
culminou com a queima do aparelho de televisor da autora, com evidentes
prejuízos,  surge,  então,  o  dever  de  indenizar.  4.  O  prejuízo  material
ocasionado em bens móveis,  tipo eletrodoméstico,  pode muito  bem ser
avaliado pelo valor contido na nota fiscal de compra do aparelho, no caso
R$  400,00  (quatrocentos  reais),  sendo  justamente  este  o  valor  a  ser
ressarcido à parte autora. 5. A configuração do dano moral, em que pese o
infortúnio da queima do aparelho eletrônico da vítima, exige a produção de
efeitos que abale a sua honra ou cause sofrimento espiritual.  O simples
transtorno de se tentar resolver administrativamente, sem êxito, e de se
promover ação judicial,  situa-se no campo do mero aborrecimento, sem
qualquer caracterização de dano moral.  6.  Apelo que se dá provimento
parcial.16 

14 TJRS, Recurso Cível Nº 71005228135, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira
de Azambuja, Julgado em 28/11/2014.

15 TJ-SP - APL: 00080540520118260572 SP 0008054-05.2011.8.26.0572, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de
Julgamento: 25/09/2014, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2014.

16 TJ-PE - APL: 1806320118170460 PE 0000180-63.2011.8.17.0460, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de
Julgamento: 15/02/2012, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 36/2012.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação
de indenização por danos materiais e morais - Energia elétrica -  Queima
de  eletrodomésticos  da  residência  do  autor  ocasionada  por
oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré - Relação
de  consumo  configurada  -  Inversão  do  ônus  da  prova  -  Requisitos
presentes - Concessionária que não se desincumbiu de seu ônus probatório
de provar a ocorrência de culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior -
Prestação  de  serviços  defeituosa  -  Artigo  14  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor - Indenização por prejuízo material devida -  Danos morais
descabidos -  Sentença  de  parcial  procedência  mantida  -  Recursos
desprovidos.17 

Nesse capítulo o recurso merece acolhimento, para afastar-se
a condenação por danos morais.

- DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA:

Extrai-se dos autos que a recorrida formulou pedido de danos morais
e materiais, tendo êxito apenas quanto a estes.

Está configurada, portanto, a  sucumbência recíproca, razão por
que  cada  parte  deve  arcar  com metade  das  custas  processuais  e  com os
honorários de seu próprio advogado, como bem já decidiu o STJ, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELECOM.
OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E  CONTRADIÇÃO  NÃO  CONFIGURADAS.
PREQUESTIONAMENTO DAS NORMAS LEGAIS. PROPÓSITO INFRINGENTE.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIVIDENDOS. INDENIZAÇÃO
DEVIDA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC.
AFASTADA. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. CRITÉRIO. BALANCETE DO
MÊS  DA  INTEGRALIZAÇÃO.  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  CUSTAS  E
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO NÃO PROVIDO. […]
4. Tendo a sucumbência de ambas as partes sido expressiva, cada
parte  deve arcar  com metade das custas processuais  e  com os
honorários de seu próprio advogado (CPC, art. 21). 5. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.18

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.  PREVIDENCIÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RENDA  MENSAL.
INICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  ART.  21  DO CPC.  1.  Reconhecida  a  ocorrência  de
sucumbência recíproca, a solução adequada, na espécie, é aquela
dada pela decisão monocrática recorrida, no sentido de que cada
uma  das  partes  arcará  com  metade  das  custas  e  com  os

17 TJ-SP  -  APL:  00281662920128260032  SP  0028166-29.2012.8.26.0032,  Relator:  Carlos  Nunes,  Julgamento:
03/11/2014, 33ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/11/2014.

18 EDcl no Ag 1268387/RS, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe
28/10/2011.
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honorários de seus respectivos advogados.  2. Agravo regimental  a
que se nega provimento.19 

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO
AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO SUBMETIDO AO SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  RECONHECIDA.  AGRAVO
IMPROVIDO. I – Observa-se que a pretensão recursal não se destina a
sanar qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, a reformar
a  decisão  monocrática,  motivo  pelo  qual,  com suporte  no  princípio  da
fungibilidade, devem os embargos serem recebidos como agravo interno. II
-  Reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca, a solução
adequada,  na  espécie,  é  aquela  dada pela  decisão  monocrática
recorrida,  isto  é,  cada  uma das  partes  arcará  com metade das
custas  e  com  os  honorários  de  seus  respectivos  advogados,
ressalvada a aplicação do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Embargos de
Declaração recebidos como Agravo Regimental e improvido.20 

- PARTE DISPOSITIVA:

Sem maiores considerações,  conheço parcialmente do recurso
apelatório e, na parte conhecida, dou-lhe provimento, para, modificando
a decisão hostilizada, excluir da sentença, apenas e tão-somente, a condenação
da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ademais,  reconheço  a  sucumbência  recíproca,  para  assentar
que “cada uma das partes arcará com metade das custas e com os honorários
de seus respectivos advogados”21, devendo-se, em relação à autora, observar o
disposto no art. 98, §3º, do NCPC.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada, em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

19 AgRg nos EDcl no REsp 345.374/PB, Relator: Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 18/08/2009,
publicação: DJe 08/09/2009.

20 EDcl no REsp 768.652/PR, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 25/03/2008, publicação:
DJe 11/04/2008.

21 STJ  -  EDcl  no REsp 768.652/PR,  Relator:  Ministro  SIDNEI  BENETI,  Terceira  Turma,  julgado  em 25/03/2008,
publicação: DJe 11/04/2008.
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Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 25 de julho de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator


