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PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
AFASTADA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DE AMBAS.

- Detém legitimidade passiva em ação de cobrança,
decorrente  de  procedimento  de  recuperação  de
consumo de energia elétrica, o proprietário do imóvel
cadastrado junto à concessionária como titular, não
alcançando a  companhia  as  obrigações existentes
entre locador e locatário.

- Não há que se falar em cerceamento de defesa. É
que o juiz, que é o destinatário das provas, entendeu
que  os  elementos  presentes  nos  autos  eram
suficientes para julgar o processo, inclusive a fim de
evitar  prejuízos  aos  próprios  litigantes,  com
prolongamento desnecessário da lide.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  PROVA  DO  CONSUMO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  RECONHECIMENTO  DE
DÍVIDA. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO
ATINGE  O  COMANDO  DA  DECISÃO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- As faturas relativas aos consumos dos meses de
abril  de  2007 a  julho  de  2007 foram emitidas  em
nome  do  demandado  (fls.  21/24).  Cabe  destacar,
ainda,  que  consta  nos  autos  um  “Termo  de
Confissão  de  Dívida”  (fls.  25/27)  assinado pelo
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promovido, em que este assume a responsabilidade
pelo débito em comento, comprometendo-se a pagá-
lo  à  parte  autora nos  moldes  ali  pactuados,
documentos estes que não foram impugnados pelo
réu.

- É verdade que o Termo de Confissão de Dívida nº
07104067 realizada por  Normando Cavalcanti  Leal
(fls. 71/74) não corresponde ao débito do período de
09/04/2010  a  07/02/2016,  como  destacado  na
sentença,  e  sim,  a  recuperação  de  consumo  não
registrado  no  período  de  01/2008  a  09/2009.
Todavia, tal erro, não altera a essência do comando
da sentença, posto que o Promovido deve responder
pela dívida do consumo registrado entre os meses
de 04/2007 a 07/2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  DESPROVER  o  Apelo,  nos  termos  do  voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 194.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Dumitro  Duarte

Silveira,  contra a Sentença prolatada pelo Juízo  da 9ª Vara Cível da Capital,

nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido e

condenou o Promovido/Apelante a pagar a Promovente/Apelada a quantia de

R$ 19.468,58 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e

oito centavos).

Em suas razões recursais, fls. 147/159, o Apelante sustentou,

preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por força de assunção de dívida por

terceira  pessoa,  e  cerceamento  de  defesa,  em  virtude  da  negativa  de

realização de perícia. No mérito, aduziu que o Juiz laborou em erro de fato,

posto que partiu de premissa falsa ao fundamentar a decisão.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  163/176,  requerendo  a

manutenção da Sentença e condenação do Apelante ao pagamento de multa

por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79/81 do CPC/2015.
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A Procuradoria de Justiça, às fls. 184/189, opinou pela rejeição

das preliminares e, no mérito, pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

DAS PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Passiva

O Apelante/Promovido sustentou sua ilegitimidade para figurar

no polo passivo da Ação. 

Todavia, por esta preliminar se confundir com o próprio mérito

da Demanda, deixo para apreciá-la em conjunto com aquele.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Alega  o  Apelante  o  cerceamento  de  defesa,  em  virtude  da

negativa de realização de perícia. 

In casu, não há que se falar em cerceamento de defesa. É que

o juiz, que é o destinatário das provas, entendeu que os elementos presentes

nos autos eram suficientes para julgar o processo, inclusive a fim de evitar

prejuízos aos próprios litigantes, com prolongamento desnecessário da lide.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento.

Do Mérito

Analisando o caderno processual, verifica-se que a ENERGISA

ingressou com uma Ação de Cobrança contra Dumitro Duarte Silveira, a fim de

cobrar dívida de fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº
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1194215, localizada no município de Pocinhos – PB, referente ao consumo de

dos meses de abril de 2007 a julho de 2007, e parcelamento anterior, no valor

de 19.468.58 (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta

centavos), devidamente atualizado até 11/2010, conforme documentos de fls.

21/29.

No  que  diz  respeito  a  ilegitimidade  passiva,  para  evitar

tautologia, sirvo-me da fundamentação da Sentença:

“Em sua  defesa,  o  promovido  alega  que  não  é  o
responsável pelo débito em comento, tendo em vista
que imóvel que corresponde à unidade consumidora
pertence a Sra.  Rosélia  Gonçalves e que tal  bem
estava alugado ao Sr. José Adelino de Melo Neto,
tendo  juntado  aos  autos  o  respectivo  contrato  de
locação (fls. 41/42).

No entanto, entendo que tal argumento não merece
ser  acolhido.  O contrato  de  locação acostado aos
autos (fls. 41/42) não faz prova de propriedade do
bem  em  comento.  Ademais,  o  referido  contrato
datado de 31 de março de 2005, com vigência de
um  ano,  abrangendo,  portanto,  período  anterior
àquele referente ao débito cobrado nesta ação.

Além disso, as faturas relativas aos consumos dos
meses  de  abril  de  2007  a  julho  de  2007  foram
emitidas em nome do demandado (fls. 21/24). Cabe
destacar, ainda, que consta nos autos um “Termo de
Confissão  de  Dívida”  (fls.  25/27)  assinado  pelo
promovido, em que este assume a responsabilidade
pelo débito em comento, comprometendo-se a pagá-
lo  à  parte  autora  nos  moldes  ali  pactuados,
documentos estes que não foram impugnados pelo
réu.

Acrescento,  que,  nesse  sentido,  já  decidiu  o  Tribunal  de
Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ENERGIA
ELÉTRICA.  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  PROPRIETÁRIO
CADASTRADO  JUNTO  À  CONCESSIONÁRIA.
DENUNCIAÇÃO  DO  LOCATÁRIO  À  LIDE.
DESCABIMENTO.  Condiciona-se  o  pedido  de
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fornecimento  de  energia  elétrica  à  apresentação  de
documento que comprove a propriedade ou locação do
imóvel Detém legitimidade passiva em ação de cobrança
decorrente de procedimento de recuperação de consumo
de energia elétrica o proprietário do imóvel cadastrado
junto à concessionária como titular, não alcançando
a companhia as obrigações existentes entre locador e
locatário. Denunciação do locatário à lide indeferida. Art.
3º,  II,  "j"  e  "l",  e  §  3º,  da  Resolução  456  da  ANEEL.
Precedentes  do  TJRGS  e  STJ.  ENERGIA  ELÉTRICA.
DÉBITO EM DISCUSSÃO  JUDICIAL.  INCLUSÃO  NOS
CADASTROS  RESTRITIVOS  DO  CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.  A  pendência  de  discussão  judicial
acerca dos valores cobrados impede a inclusão do nome
da parte em cadastros restritivos do crédito, até decisão
final.  Conclusão  nº  11  do  CETJRGS.  Precedentes  do
TJRGS e STJ. Agravo de instrumento provido em parte
liminarmente.  (Agravo de Instrumento Nº 70041885435,
Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS,  Relator:  Carlos  Eduardo Zietlow Duro,  Julgado em
28/03/2011) 

Desse  modo,  não  se  sustenta  a  alegação  de  ilegitimidade

passiva.

Quanto a alegação de erro da Sentença (fls. 143), é verdade

que o Termo de Confissão de Dívida nº 07104067 realizada por Normando

Cavalcanti  Leal  (fls.  71/74)  não  corresponde  ao  débito  do  período  de

09/04/2010  a  07/02/2016,  como  destacado  no  referido  Decisum,  e  sim,  a

recuperação de consumo não registrado no período de 01/2008 a 09/2009.

Todavia, tal erro, não altera a essência do comando sentencial, posto que o

Promovido deve responder pela dívida do consumo registrado entre os meses

de 04/2007 a 07/2007.

 Assim, não há o que se modificar na Sentença.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-

fé, tenho que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 79/81 do novo

CPC.

Com  essas  considerações, REJEITO  as  preliminares  e

DESPROVEJO A APELAÇÃO.
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Por fim, arbitro os honorários sucumbenciais recursais em 5%

(cinco por cento) do valor da condenação.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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