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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS.  TARIFA DE  ENERGIA ELÉTRICA.
IMÓVEL  RURAL.  BENEFICIÁRIO  DO
PROGRAMA “TARIFA VERDE”.  ALEGAÇÃO
DE  AUSÊNCIA  DE  INCIDÊNCIA  DO
BENEFÍCIO  ENTRE  MAIO  E  OUTUBRO  DE
2014.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
CONSUMIDOR  INADIMPLENTE  EM
ALGUMAS  FATURAS.  SUSPENSÃO  DA
TARIFA  DIFERENCIADA.  REQUISITO
PREVISTO NO ART. 107 DA RESOLUÇÃO Nº
414/2010, REVOGADO PELA NOVA REDAÇÃO
DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 620,  DE 22 DE
JULHO  DE  2014.  DANO  MATERIAL.
PRESENÇA  DE  EXCLUDENTE  DA
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA.
PREJUÍZO  ADVINDO  SUBSTANCIALMENTE
DA  PRÓPRIA  CONDUTA  DE
INADIMPLEMENTO  DO  CONSUMIDOR.
DANOS  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.
COBRANÇA  INDEVIDA  QUE  NÃO
TRANSCENDE O MERO  ABORRECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL.

-  Em 9 de janeiro de 2006, a Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) editou a Resolução nº 207,
que estabelecia  os  procedimentos  para aplicação de
descontos especiais na tarifa de fornecimento relativa
ao  consumo  de  energia  elétrica  das  atividades  de
irrigação e na aquicultura.
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-  Na regulamentação, havia a  expressa previsão do
requisito, para a concessão do benefício, consistente
na ausência de débito vencido do consumidor junto à
concessionária  (art.  2º,  III,  da  Resolução  nº  207),
regramento novamente repetido pelo inciso III do art.
107 da Resolução nº 414, de 9 de setembro de 2010,
revogado em 22/07/2014, pela  Resolução nº 620. A
partir  de  22/07/2014,  o  único  requisito  para  a
concessão  do  benefício  foi  que  o  consumidor
apresentasse solicitação por escrito ou por outro meio
que  possa  ser  comprovado.  Da  mesma  forma,  foi
suprimido  o  §4º  do  dispositivo  em  comento,  que
autorizava a  suspensão do benefício ao consumidor
inadimplente.

- Revela-se ilegítima a suspensão da forma de cálculo
diferenciada, com base na “tarifa verde”, a partir da
alteração  introduzida  pela  Resolução  nº  620/2014,
ainda que esteja em débito o consumidor beneficiário.
Antes  dessa  modificação,  o  inadimplemento
autorizava a suspensão do benefício.

- Havendo nítida conduta culposa decisiva do próprio
consumidor  a  ensejar  os  prejuízos  materiais
suportados, revela-se presente uma causa de exclusão
da responsabilização objetiva da concessionária.

-  Uma  vez  não  vislumbrada  a  demonstração  de
circunstâncias  que  evidenciem  ter  o  mero  fato  da
cobrança a maior gerado prejuízos excepcionais além
dos aborrecimentos cotidianos, correta a sentença que
concluiu pela ausência de danos morais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Raimundo de Sousa
Almeida  contra  sentença  (fls.  84/87)  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da
Comarca  de  Pombal  que,  nos  autos  da  “Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c
Indenizatória por Danos Materiais e Morais” ajuizada em face da ENERGISA
PARAÍBA – Distribuidora de Energia S/A, julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/09),  o  autor  relatou  que  é
proprietário  de  um imóvel  rural,  denominado  “Sítio  Barra”,  localizado  no
Município de Pombal. Aduziu que utiliza a energia elétrica para abastecimento
de água potável e irrigação das plantações de milho, feijão, banana, capim e
outras, correspondendo o lucro ao sustento de sua família.

Enfatizou  que,  em  programa  estatal,  houve  a  instituição  da
“Tarifa Verde”, com a finalidade de baratear os custos do preço da energia aos
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produtores rurais, tendo aderido ao incentivo em 20/06/2011. Destacou que, a
partir  de  maio  de  2014,  passou a  receber  suas  faturas  sem o desconto  do
programa,  obtendo  como  resposta  da  concessionária  a  necessidade  de
realização de vistoria no local para constatação de existência ou não de algum
problema com o medidor.

Acresceu  que,  após  a  vistoria,  houve  a  conclusão  da
necessidade de reprogramação do medidor, sendo avisado que deveria pagar
pelo  preço  normal  até  a  solução  do  problema.  Frisou  não  ter  havido  a
reprogramação, bem como ter sido compelido a pagar um preço cinco vezes
maior  do  que  o  valor  da  tarifa  verde,  circunstância  que  afirmou  ter  lhe
conduzido à renegociação do débito em 07 (sete) parcelas mensais. 

Alegou ter se desfeito de alguns animais para pagar pela tarifa
normal,  sendo compelido a  reduzir  drasticamente  seu consumo de  energia,
deixando  de  irrigar  algumas  das  culturas  plantadas.  Ao  final,  pleiteou  a
condenação na obrigação de implantar a tarifa verde, repetindo-se, em dobro,
os valores indevidamente cobrados a maior, e ainda em danos materiais, no
importe de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) e morais, estes no
montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tutela antecipada concedida (fls. 33/34v).

Contestação  apresentada  (fls.  40/52),  alegando  inexistir
qualquer irregularidade nos valores das faturas da propriedade do demandante.
Asseverou a ausência de comprovação dos danos materiais e a inexistência
dos danos morais.

Em  resposta  ao  cumprimento  da  liminar,  a  concessionária
informou (fls. 67/68) que apesar de ter efetivado as marcações de acordo com
a  tarifa  verde,  “(...)  o  promovente  adimpliu  com atraso  algumas  faturas,
razão pela qual perdeu o benefício da tarifa verde, conforme art. 2º, inciso
III, da Resolução nº 207/2006 da ANEEL”.

Sobreveio,  então,  sentença  de  parcial  procedência,  nos
seguintes termos:

“Pelo exposto e  por  tudo o que  consta nos  autos,
JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO, com resolução de mérito, para condenar a
promovida a restituir ao autor, na forma dobrada, a
quantia paga a maior na fatura com vencimento em
16/10/2014,  a  ser  apurado  em  liquidação  de
sentença.
Julgo improcedente os demais pedidos cumulados.
Em  razão  da  sucumbência  recíproca,  condeno  as
partes  ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação,  que  deverão  ser,  recíproca  e
proporcionalmente  compensados,  ou  seja,
suportados  na  proporção  de  50%  (cinquenta  por
cento) pela parte promovida e 50% (cinquenta por
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cento) pela parte autora, cuja cobrança a este será
suspensa,  em  razão  da  gratuidade  judiciária
concedida”.

Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
91/105), repetindo a narrativa fática. Aduz o equívoco da sentença ao afirmar a
legalidade da cobrança pela tarifa normal, sob o fundamento da inadimplência
do consumidor, frisando que, antes da cessação do benefício, estava em dia
com suas faturas.  Ao final,  pugna pelo provimento  do apelo  e  reforma da
sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  106/113),  pleiteando  a
manutenção da decisão.

O Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, ofertou
parecer  (fls. 122), opinando pelo prosseguimento do feito sem manifestação
meritória.

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 “Tarifa Verde”

Em  9  de  janeiro  de  2006,  a  Agência  Nacional  de  Energia
Elétrica  (ANEEL)  editou  a  Resolução  nº  207,  que  estabelecia  os
procedimentos para aplicação de descontos especiais na tarifa de fornecimento
relativa  ao  consumo  de  energia  elétrica  das  atividades  de  irrigação  e  na
aquicultura.

Na regulamentação, havia a expressa previsão do requisito, para
a  concessão  do  benefício,  consistente  na  ausência  de  débito  vencido  do
consumidor  junto  à  concessionária  (inciso  III  do  art.  2º),  regramento
novamente repetido pelo inciso III do art. 107 da Resolução nº 414, de 9 de
setembro de 2010, revogado em 22/07/2014, pela Resolução nº 620. A partir
de  22/07/2014,  o  único  requisito  para a  concessão  do  benefício  foi  que  o
consumidor apresentasse solicitação por escrito ou por outro meio que possa
ser comprovado.

Eis  a  evolução  do  dispositivo  de  regulamentação  da  tarifa
impugnada:

“Resolução nº 207/2006

Apelação Cível nº 0003159-39.2014.815.0301 4



Art.  2o O  desconto  deverá  ser  concedido  pela
concessionária ou permissionária de distribuição à
unidade  consumidora  classificada  como  Rural,
inclusive  Cooperativa  de  Eletrificação  Rural,
incidindo exclusivamente na atividade de irrigação e
na  aquicultura,  desde  que  preenchidas,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - que o consumidor o solicite formalmente;
II  -  que  a unidade consumidora seja atendida por
meio do Sistema Interligado Nacional - SIN; e
III  -  que o consumidor não possua débito vencido
junto à concessionária ou permissionária.
§1º O desconto será aplicado sobre o consumo de
energia  elétrica  verificado  em  um  período  diário
contínuo de oito horas e trinta minutos, facultado à
concessionária ou permissionária de distribuição o
estabelecimento  de  escala  de  horário  para  início,
mediante  acordo  com  o  respectivo  consumidor,
garantido o horário de 21h30 às 6h do dia seguinte.
§2º O  desconto  deverá  ser  concedido
independentemente  do  subgrupo  tarifário  de
atendimento da unidade consumidora.
§3º  Para  unidade  consumidora  classificada  como
Cooperativa  de  Eletrificação  Rural,  o  desconto
incidirá sobre o somatório dos consumos de energia
elétrica nas unidades dos cooperados, verificados no
período estabelecido no §1º, cabendo à cooperativa
fornecer  os  dados  necessários  para  que  a
concessionária ou permissionária possa elaborar a
fatura com o respectivo desconto.
§4º A  Cooperativa  de  Eletrificação  Rural  deverá
repassar  integralmente  aos  seus  cooperados,
responsáveis  pelo uso da energia elétrica utilizada
exclusivamente  na  irrigação  e  na  aqüicultura,  nos
termos desta Resolução, o desconto por ela obtido”

Resolução nº 414/2010 (redação originária)

Art.  107.  A  distribuidora  deve  conceder  desconto
especial  na  tarifa  de  fornecimento  relativa  ao
consumo de  energia  elétrica  ativa,  exclusivamente,
na carga destinada à irrigação vinculada à atividade
de  agropecuária  e  na  carga de  aquicultura,  desde
que: (redação originária)
I – a unidade consumidora seja atendida por meio do
SIN;
II – o consumidor efetue a solicitação por escrito; e
III  –  o  consumidor  não  possua  débitos  vencidos
junto  à  distribuidora,  relativos  à  unidade
consumidora beneficiada com o desconto.
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§1o O desconto deve ser aplicado em um período
diário  contínuo  de  oito  horas  e  trinta  minutos,
facultado à distribuidora o estabelecimento de escala
de  horário  para  início,  mediante  acordo  com  o
respectivo consumidor,  garantido o horário de 21h
30min às 6h do dia seguinte.
§2o  O  desconto  deve  ser  concedido
independentemente do subgrupo tarifário da unidade
consumidora.
§3o  Para  unidade  consumidora  classificada  como
cooperativa de eletrificação rural, o desconto incide
sobre o somatório dos consumos de energia elétrica
nas unidades dos cooperados, verificados no período
estabelecido,  cabendo  à  cooperativa  fornecer  os
dados necessários para a distribuidora.
§4o  O  desconto  deve  ser  suspenso  quando  do
inadimplemento ou da constatação de procedimento
irregular que tenha provocado faturamento incorreto
da  unidade  consumidora  beneficiada  com  o
desconto”.

Resolução  nº  414/2010  (redação  do  caput  do  art.
107 dada Resolução nº 620/2014)

Art.  107.  A  distribuidora  deve  conceder  desconto
especial  na  tarifa  de  fornecimento  aplicável  ao
consumo de  energia  elétrica  ativa,  exclusivamente,
na carga destinada à irrigação vinculada à atividade
de  agropecuária  e  na  carga de  aquicultura,  desde
que o consumidor efetue a solicitação por escrito ou
por outro meio que possa ser comprovado. 
§1o O desconto deve ser aplicado em um período
diário  contínuo  de  oito  horas  e  trinta  minutos,
facultado à distribuidora o estabelecimento de escala
de  horário  para  início,  mediante  acordo  com  o
respectivo consumidor,  garantido o horário de 21h
30min às 6h do dia seguinte.
§2o  Para  unidade  consumidora  classificada  como
cooperativa de eletrificação rural, o desconto incide
sobre o somatório dos consumos de energia elétrica
nas unidades dos cooperados, verificados no período
estabelecido,  cabendo  à  cooperativa  fornecer  os
dados necessários para a distribuidora”.

Percebe-se claramente que a agência regulamentadora, no início
do programa da “tarifa verde”, elencou como requisito para sua concessão (e
continuidade de percepção da diferenciação tarifária) o fato de o consumidor
não se encontrar inadimplente. Tal condição de adimplência para o cálculo
diferenciado não mais subsiste, desde a Resolução nº 620 de 22 de julho de
2014.
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- Da Repetição do Indébito

Conforme se infere dos autos, o demandante é proprietário de
imóvel rural, beneficiário do programa “Tarifa Verde”, que tem por objetivo o
estímulo aos agricultores, sobretudo os que se utilizam da irrigação.

Na petição inicial, o autor relatou que, entre os meses de maio,
junho,  julho,  agosto,  setembro  e  outubro  de  2014,  foram-lhe  cobrados  os
preços da energia elétrica calculados de acordo com a tarifa convencional, não
lhe  sendo  aplicado  o  benefício  da  tarifa  verde  por  meio  do  qual  vinha
realizando o pagamento.

Pelos documentos de faturas juntados aos autos (fls. 13/22), até
31/05/2014  (fls.  18),  não  havia  débitos  do  consumidor  perante  a
concessionária, tendo a primeira mensalidade atrasada correspondida à fatura
de vencimento de 17/06/2014. A ausência da cobrança do preço com tarifa
diferenciada, portanto, neste mês de junho até a fatura de julho de 2014 (mês
em que houve a  revogação do requisito  da  adimplência  para  o  cálculo de
incentivo rural) não se revela ilícita, posto que ausência um dos pressupostos
para sua concessão.

De igual modo, como bem observado pelo juízo sentenciante, a
fatura do mês de maio de 2014 não transparece qualquer aplicação equivocada
do benefício, representando um consumo de 100 Kwh, cuja cobrança foi de R$
20,80 (vinte reais e oitenta centavos), numerários condizentes com o que vinha
sendo cobrado a título de tarifação diferenciada. 

Logo, revela-se improcedente o pedido de restituição relativo
aos meses de maio, junho e julho de 2014. De outro lado, as faturas de agosto,
setembro e outubro de 2014, das quais apenas se verificou a impontualidade
no pagamento no âmbito do documento do mês de agosto (fls. 20), deveriam
ser entregues ao demandante com a fórmula do benefício da tarifa verde, seja
pela revogação do dispositivo que autorizava às concessionárias à suspensão
da  tarificação  diferenciada  em  caso  de  inadimplemento,  seja  pela  efetiva
ausência de pagamento em aberto pelo consumidor.

Assim,  há  de  ser  reformada,  neste  ponto,  a  sentença,  tão
somente  para  incluir  na  condenação  da  restituição,  a  diferença  de  valores
verificada nos meses de agosto e setembro, passando o édito condenatório a
determinar  a  repetição,  na  forma  dobrada,  das  faturas  de  vencimento  em
18/08/2014, 11/09/2014 e 16/10/2014.

- Dos Danos Materiais

Em se tratando de responsabilidade em demanda consumerista,
pelo fato do serviço, é cediço que sua natureza é objetiva, cabendo ao autor à
prova  quanto  ao  falha  na  prestação  do  serviço,  ao  dano  e  ao  nexo  de
causalidade entre ambos. De outro lado, ao prestador, cabe à prova de alguma
causa excludente da responsabilidade.

O Código de Defesa do Consumidor, inclusive, estabelece, em
seu  art.  22,  que  “os  órgãos  públicos,  por  si  ou  suas  empresas,
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concessionárias,  permissionárias  ou  sob  qualquer  outra  forma  de
empreendimento,  são  obrigados a fornecer  serviços  adequados,  eficientes,
seguros  e,  quanto  aos  essenciais,  contínuos”.  E  complementa,  em  seu
parágrafo único, que,  “nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo,  serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código”.

Pois  bem,  o  promovente  alega  que,  em  decorrência  do  ato
ilícito da concessionária demandada, consistente na aplicação equivocada da
precificação  tarifária,  foi  compelido  a  reduzir  o  consumo de  energia  entre
maio e outubro de 2014, circunstância que impossibilitou a irrigação de suas
culturas,  resultando  em  prejuízo  cujo  montante  indica  como  sendo  R$
19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Consoante  já  destacado,  observa-se  que,  para  o  estado  de
suspensão do cálculo pela tarifa verde, a conduta do consumidor foi quem deu
causa à própria situação de aumento do preço pelo serviço fornecido, tendo em
vista ter descumprido um dos requisitos para a sua continuidade, qual seja, o
adimplemento regular das faturas mensais.

Como  asseverado,  o  mês  de  maio  de  2014  não  apresentou
nenhum erro de cálculo, ao passo que os meses de junho e julho não foram
pagos  pontualmente,  o  que  ensejou,  via  de  consequência,  a  incidência  da
tarifação  normal.  Há,  aqui,  nítida  conduta  culposa  decisiva  do  próprio
consumidor a ensejar os prejuízos materiais suportados, de forma a excluir a
responsabilização objetiva da concessionária.

- Dos Danos Morais

Na situação em apreço, bem pontuou a magistrada sentenciante
que, “no que tange ao pleito de indenização por danos morais, também não
restou demonstrado qualquer ato atentatório à sua moral, vez que o mero
aborrecimento  pelo  recebimento  de  cobrança  indevida,  sem  repercussão
social,  não  tem  relevância  suficiente  para  ensejar  indenização  por  dano
moral. Ademais, vejo que a suposta cobrança indevida não gerou o corte no
fornecimento  de  energia  elétrica,  consequentemente,  não  ocorreu  nenhum
abalo que entrasse na órbita do insuportável” (fls. 87).

Ora,  a despeito  de se tratar de um inconveniente na vida de
qualquer  pessoa uma cobrança a maior que o valor devido, desde que não
repercuta  em maiores  prejuízos  (a  exemplo  da  privação  da  retribuição  do
serviço  a  que  se  contrapõe  ou  a  negativação  do  nome  do  consumidor),
representa um dissabor do cotidiano, a que todos os  cidadãos estão sujeitos,
pelo simples fato da vivência num meio social.

Com a mesma razão de decidir, a jurisprudência desta Corte é
pacífica  quanto  à  existência  de  um mero dissabor  cotidiano  em  situações
semelhantes. A propósito, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  POR  COBRANÇA
INDEVIDA  DE  CONTRIBUIÇÃO  DE
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/C PEDIDO DE DANOS
MORAIS.  CONTRIBUIÇÃO  DE  ILUMINAÇÃO
PÚBLICA - CIP.  ILEGALIDADE DA COBRANÇA.
DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  INDEVIDOS.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - "A devolução
em dobro dos valores pagos a maior só é cabível em
caso  de  demonstrada  má-fé,  o  que  não  ficou
caracterizado na hipótese dos autos". (STJ - AgRg no
REsp  1346581/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/10/2012,  Dje
12/11/2012). 
-  Não  restaram  caracterizados  os  danos  morais,
posto  que  não  é  toda  e  qualquer  situação  de
desagrado  que  faz  surgir,  no  mundo  jurídico,  o
direito  à  reparação  pelo  dano  moral.  Meros
aborrecimentos  e  incômodos  não  são  capazes  de
gerar indenização por dano moral, principalmente,
no  caso  em questão,  em que  apesar  da  cobrança
indevida,  não  houve  nenhuma  comprovação  de
meios vexatórios nessa cobrança”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007537820158150311,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j.
em 27-06-2017).

“EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  COBRANÇA  DE  CONTRIBUIÇÃO  DE
ILUMINAÇÃO  PÚBLICA.  CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  AUSÊNCIA  DE
REGULAMENTAÇÃO  NO  MUNICÍPIO  DO
CONTRIBUINTE.  IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO  DA  DEVOLUÇÃO  DOS
VALORES  RECOLHIDOS  INDEVIDAMENTE.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  RECONHECIMENTO
DA ILEGALIDADE  DA COBRANÇA.  APELAÇÃO
DO AUTOR. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM
DOBRO  DO  INDÉBITO.  ART.  42,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  DO  CDC.  ACOLHIMENTO
CONDICIONADO  À  DEMONSTRAÇÃO  DE  MÁ-
FÉ.  INOCORRÊNCIA.  MERA  COBRANÇA
INDEVIDA.  MERO  ABORRECIMENTO.  DANOS
MORAIS  NÃO  CARACTERIZADOS.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA  CARACTERIZADA.
DISTRIBUIÇÃO  PROPORCIONAL  DO  ÔNUS
SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 
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1.  A  cobrança  indevida  da  Contribuição  de
Iluminação Pública somente acarretará a restituição
em dobro do indébito se restar demonstrada a má-fé
da concessionária de energia elétrica.
2.  A mera cobrança irregular  da  Contribuição de
Iluminação  Pública  não  viola  direito  da
personalidade, antecedente necessário à condenação
ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão  proporcionalmente  distribuídas  entre  eles  as
despesas”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007338720158150311,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA ,  j.  em  30-05-2017).  (grifo
nosso).

Assim  sendo,  uma  vez  não  vislumbrada  a  demonstração  de
circunstâncias que evidenciem ter o mero fato da cobrança a maior gerado
prejuízos excepcionais além dos aborrecimentos cotidianos, correta a sentença
que concluiu pela ausência de danos morais.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, tão somente para incluir na condenação a restituição da diferença
de  valores  verificada  nos  meses  de  agosto  e  setembro,  passando  o  édito
condenatório a determinar a repetição, na forma dobrada, da cobrança a maior
verificada  nas faturas  de  vencimento  em  18/08/2014,  11/09/2014  e
16/10/2014.

Em  razão  da  ausência  de  modificação  substancial  na
sucumbência  da  demanda,  mantenho  a  distribuição  de  custeio,  em  50%
(cinquenta  por  cento)  para  cada  parte,  realizada  em primeiro  grau,  apenas
consignando  a  impossibilidade  de  compensação  dos  honorários,  os  quais
MAJORO, com fundamento no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
relator, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa.
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha 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, 01 de agosto
de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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