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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL -  AGRAVO RETIDO - NÃO 
REITERADO – NÃO CONHECIMENTO.

-  Não comporta conhecimento agravo retido que 
não  foi  reiterado  por  ocasião  das  razões  de 
apelação.  Inteligência  do  art.  523  ,  §  1º  ,  do 
CPC. Agravo retido não conhecido. 

CONSUMIDOR  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  - 
ENERGIA  ELÉTRICA  –  ALEGADA 
INADIMPLÊNCIA  EM  PERÍODO  EM  QUE  O 
MEDIDOR  NÃO  REGISTROU  QUALQUER 
CONSUMO  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA  - 
IMPOSSIBILIDADE  DE  SE  IMPUTAR  AO 
CONSUMIDOR  O  DÉBITO  COBRADO  – 
RECURSO PROVIDO. 

− Não  tendo  havido  o  efetivo  consumo  da 
energia  elétrica  pela  unidade  consumidora,  é 
indevida a cobrança por   prestação do serviço 
inexistente de forma a justificar a cobrança.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima, 

ACORDAM,  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  NÃO CONHECER DO 
AGRAVO  RETIDO  e,  por  igual  votação,  em  DAR  PROVIMENTO  AO 
APELO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 208.
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RELATÓRIO

CONVERT  FILMES  FLEXIVEIS  LTDA interpôs  recurso  de 
apelação em face da sentença que julgou procedente a ação de cobrança 
ajuizada pela ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Na  origem,  a  recorrida  ingressou  com  ação  de  cobrança 
argumentando ser credora da recorrente da quantia de R$ 29.572,78 (vinte e 
nove  mil,  quinhentos  e  setenta  e  dois  reais  e  setenta  e  oito  centavos), 
decorrentes do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de 
responsabilidade  da  apelante,  correspondente  aos  meses  de  fevereiro  de 
2007 a outubro de 2007.

Regularmente  citada,  a  recorrente  apresentou  contestação 
alegando ser inexigível a dívida cobrada, vez que encerrou suas atividades no 
endereço declinado na exordial desde o mês de fevereiro de 2007, não sendo 
devidas as faturas tidas como inadimplidas, vez que não utilizou a energia 
elétrica, como constata as faturas dos meses de abril a setembro de 2007.

Impugnação à contestação (fls. 112/117).
Audiência de tentativa de conciliação (fl. 127).
Audiência  de  Instrução,  onde  a  apelante  interpôs  agravo  na 

forma retida (fl. 153).
Alegações  finais  pelas  partes  (fls.  155/156  e  157/163),  pela 

recorrente e pela recorrida, respectivamente.
Sobreveio  sentença  de  mérito  (fls.  167/168),  cuja  parte 

dispositiva ficou vazada nos seguintes termos:

[…]  JULGO  PROCEDENTE a  presente  ação,  para 
condenar  a  promovida  ao  pagamento  dos  valores 
atualizados  das  faturas  de  energia  elétrica  
correspondentes ao período de fevereiro a setembro de 
2007 (fls. 32/39), acrescida de juros de mora de 1% ao  
mês e correção monetária pelo INPC a partir da data de  
vencimento de cada fatura, declarando extinto o processo  
com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I,  do  
CPC. [...]

Irresignado, a apelante interpôs embargos de declaração (fls. 
172/173), os quais foram rejeitados (fls. 174/175).

Apelação  interposta  pela  promovida  (fls.  182/185), 
argumentando que houve desacerto na decisão recorrida, ao passo que são 
indevidas as cobranças referentes aos meses em que não houve o consumo. 
Discorre acerca da controvérsia e, ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Já   o  recorrido  (fls.  190/196),  apresentou  contrarrazões  ao 
apelo, pugnando pelo seu desprovimento, vez que o contrato firmado prevê o 
pagamento  da  energia  fornecida  independentemente  da  existência  do 
consumo.
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Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, 
opinou pelo provimento do recurso para que reformada a sentença no tocante 
aos meses em que não houve consumo de energia (fls. 202/203).

É o relatório.
VOTO

Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade 
recursal (intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço do apelo.

I -  DO AGRAVO RETIDO NÃO REITERADO
Inicialmente,  cumpre  noticiar  a  interposição  de agravo retido 

(fl.153) pela recorrente/demandada. Contudo, das razões de seu apelo, não 
se  observa  o  requerimento  de  sua  apreciação,  o  que  impede  o  seu 
conhecimento, nos termos do § 1º do art. 523 do CPC. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -  COBRANÇA -  AGRAVO RETIDO 
NÃO REITERADO -SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -  
PRESCRIÇÃO - PRAZO APLICÁVEL - ESCOAMENTO -  
EFEITOS.  O  agravo  retido  é  recurso  cujo 
conhecimento  deve  ser  requerido  por  ocasião  do 
julgamento da apelação,  nos termos do art.  523 do 
CPC. Por dicção do artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil  
atual, aplicável ao caso, a cobrança de seguro obrigatório 
está  sujeita  à  prescrição  trienal,  prazo  na  espécie  já  
escoado quando do ajuizamento da ação. Agravo retido  
não conhecido. Recurso não provido. (TJ-MG   , Relator:  
Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 16/07/2014,  
Câmaras  Cíveis  /  12ª  CÂMARA  CÍVEL)  (grifos 
acrescidos).

PROCESSUAL  CIVIL.  CONDIÇÕES  DA  AÇÃO. 
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO (ART. 267, § 3º, DO 
CPC).  PRECLUI  A  DEFESA  DE  MÉRITO 
INDEVIDAMENTEQUALIFICADA COMO CONDIÇÃO DA 
AÇÃO.  TEORIA  DA  ASSERÇÃO.  1.  Nos  termos  da 
jurisprudência desta Corte, não há preclusão em relação 
às condições da ação, que devem ser apreciadas ainda 
que arguidas em sede recursal. 2. A indevida qualificação 
de  defesa  de  mérito  como  condição  da  ação  não 
transforma sua natureza jurídica. 3. O arbitramento e a 
condenação  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios 
contratuais  são  pedidos  juridicamente  possíveis. 
Outorgante que se beneficiou dos serviços advocatícios é 
parte legítima passiva para a ação condenatória. Teoria 
da  asserção,  que  leva  em  conta,  para  verificar  as 
condições  da ação,  o  alegado  pela  parte  na inicial.  4. 
Precluem  as  defesas de  mérito  não  oferecidas  em 

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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contestação ou  objeto de agravo retido não reiterado 
na apelação. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ  -  REsp:  595188  RS  2003/0173535-8,  Relator: 
Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  Data  de 
Julgamento: 22/11/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 29/11/2011).

Assim, não conheço do agravo retido. 

II - MÉRITO
A  matéria  devolvida  pelo  recurso  de  apelação  cinge-se  em 

saber se é devido o pagamento das faturas de energia elétrica pela recorrente 
no período em que não houve o consumo. 

No caso, sustenta o apelante a reforma do julgado,  vez que 
houve equívoco do Juízo a quo em julgar procedente a demanda, uma vez 
que são indevidas as cobranças referentes aos meses de abril a setembro de 
2007, em razão da inexistência de consumo de energia elétrica na unidade 
consumidora.

Assiste razão a recorrente.
Com  efeito,  analisando  os  autos,  sustenta  a  recorrida  ser 

credora  da  recorrente  da  quantia  de  R$  29.572,78  (vinte  e  nove  mil, 
quinhentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), decorrentes do 
fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de responsabilidade 
da apelante, correspondente aos meses de fevereiro de 2007 a outubro de 
2007.

Ocorre  que,  das  faturas  juntadas  aos  autos  (fls.  32/37),  as 
quais serviram de base para a cobrança,  vê-se que nos meses de abril  a 
setembro  de  2007  o  medidor  de  energia  elétrica  não  registrou  qualquer 
consumo, devendo, pois, ser acolhida a insurgência da apelante, vez que a 
concessionária de energia elétrica não pode cobrar por aquilo que não fora 
utilizado pelo consumidor.

Nesse sentido:
PROCESSUAL  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL.  SERVIÇOS  PRESTADOS 
PORCONCESSIONÁRIA.  TRATAMENTO DE ESGOTO. 
SERVIÇO  PÚBLICO  NÃO  PRESTADO.COBRANÇA 
INDEVIDA. REEXAME  PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA7/STJ.  DECISÃO 
MANTIDA. 1.  A jurisprudência desta Corte é firme no 
sentido de  que a  natureza jurídica da  remuneração 
dos  serviços  de  água  e  esgoto  prestados  por 
concessionária  de  serviço  público  é  de  tarifa  ou 
preço  público,  contraprestação  de  caráter  não 
tributário,  sendo  necessária  a  efetiva  prestação  do 
serviço  de  forma  a  justificar  a  cobrança. 2.  Assim, 
como  reconhecido  pelo  próprio  tribunal  de  origem,  o 
serviço prestado pela autarquia municipal não pode ser 
definido comode esgotamento sanitário, não sendo lícita 
a  cobrança  por  prestação  não  disponibilizada 
integralmente  aos  municípios.  3.  A  revisão  do  julgado, 

Apelação Cível nº 0000996-62.2011.815.0731 4



para verificar  se  houve  a  efetiva  prestação do serviço, 
demandaria  o  revolvimento  do  conjunto  probatório  dos 
autos, o que não se mostra cabível, consoante enunciado 
da Súmula 7desta Corte. 4. A decisão agravada merece 
ser  mantida,  pois  os  argumentos  trazidos  no  presente 
agravo regimental não conseguiram desconstituir os seus 
fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ  -  AgRg  no  AREsp:  248308  RJ  2012/0225963-7, 
Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 
07/02/2013,  T2  -  SEGUNDA  TURMA,  Data  de 
Publicação: DJe 15/02/2013) (grifei).

ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA.  ausência  DEOMISSÃO  NO  ACÓRDÃO. 
LEGITIMIDADE ATIVA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. SERVIÇO NÃO PRESTADO. INDEVIDA 
COBRANÇA. DEVIDA  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO. 
PRETENSÃO  DE  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA 
7/STJ.DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL  NÃO 
CONHECIDA. 1. Não cabe falar em ofensa aos arts. 156, 
458, incisos II e III, e art. 535 do Código de Processo Civil 
quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara 
e suficiente sobre a questão coloca danos autos. 2. Tem 
legitimidade  a Comissão  de Defesa do Consumidor  da 
Assembléia  Legislativa  do  Rio  de  Janeiro  para  a 
propositura  de  demanda  coletiva  visando  a  defesa  do 
consumidor.  3.  A  incidência  da  Súmula  7  desta  Corte 
impede  o  exame  de  dissídio  jurisprudencial,  porquanto 
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os 
fundamentos do acórdão, em face da situação fática do 
caso  concreto,  com  base  na  qual  foi  dada  solução  à 
causa. Agravo regimental improvido.

(STJ  -  AgRg  no  REsp:  1299255  RJ  2011/0307853-1, 
Relator:  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  Data  de 
Julgamento: 08/05/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 15/05/2012)

 De mais disso,   embora o contrato  firmado entre as partes 
assegure à apelada o direito a indenização por perdas e danos em caso de 
não  utilização  da  “demanda”,  conforme  parágrafo  segundo  da  cláusula 
trigésima  terceira  (fls.  22/31),  a  mesma  não  pode  ser  confundida  com 
cobrança de consumo.

Nesse cenário,  não havendo consumo de energia  elétrica,  o 
que ficou efetivamente comprovado nos autos (fls. 32/37), deve a sentença 
vergastada ser reformada para afastar a condenação referente aos meses de 
abril  a  setembro  de 2007,  mantendo-se devidos  os valores referentes aos 
meses de fevereiro e março de 2007 (fls. 38/39).

Assim, tendo em vista que houve reforma da sentença, deve 
ser aplicada a regra do art. 21 do CPC: Se cada litigante for em parte vencedor e  
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vencido,  serão  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  
eles os honorários e as despesas. 

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO RETIDO e, 
no  mérito,  DOU PROVIMENTO AO  APELO,  para  afastar  da  cobrança  os 
valores referentes as faturas dos meses de abril à setembro de 2007, meses 
em que não houve consumo de energia elétrica, bem como redimensionar a 
verba  honorária  nos  termos  do  art.  21  do  CPC,  na  proporção  de  50% 
(cinquenta por cento) para cada litigante.

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

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR  
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