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02  APELANTE:  Energisa  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S/A (Adv.  Rodrigo
Nóbrega Farias – OAB/PB n. 10.220)
APELADOS: Os mesmos

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA.  MUNICÍPIO QUE
ALEGA ABALO A SUA HONRA.  PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO. NÃO TITULARIDADE DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS OPONÍVEIS CONTRA PARTICULARES.
INAPLICABILIDADE  DA  SÚMULA  227  DO  STJ.
RESTRIÇÃO À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido  de  que  o  município  e  demais  pessoas  jurídicas  de
direito  público,  não  são,  em  regra,  titulares  de  direitos
fundamentais,  não  podendo,  desta  feita,  pleitearem
indenização  por  dano  moral.  Referida  tese  acaba  por
consagrar  e  ratificar  a  própria  essência  dos  direitos
fundamentais,  por  serem  estes  originados  de  movimentos
sociais e revolucionários em busca de uma maior proteção da
esfera  individual  da  pessoa  contra  atos  de  tirania  ou
autoritarismo do Estado. Tais direitos são, pois, conquistas de
um povo consubstanciadas em garantias exercitáveis contra o
próprio ente estatal.

–  As pessoas jurídicas  de direito  público só  detêm direitos
fundamentais  de  caráter  processual  ou  relacionados  à



proteção  constitucional  da  autonomia,  prerrogativas  ou
competência de entidades e órgãos públicos, ou seja, direitos
oponíveis ao próprio Estado. Tratando-se, de outra senda, de
direitos  fundamentais  de  natureza  material  pretensamente
oponíveis  contra  particulares,  impossibilitada  resta  a
titularização por pessoa jurídica de direito público.

-  “A  Súmula  n.  227/STJ  constitui  solução  pragmática  à
recomposição  de  danos  de  ordem  material  de  difícil
liquidação  -  em  regra,  microdanos  -  potencialmente
resultantes  do  abalo  à  honra  objetiva  da  pessoa  jurídica.
Cuida-se,  com  efeito,  de  resguardar  a  credibilidade
mercadológica  ou  a  reputação  negocial  da  empresa,  que
poderiam ser  paulatinamente  fragmentadas  por  violações  a
sua imagem, o que, ao fim e ao cabo, conduziria a uma perda
pecuniária na atividade empresarial. Porém, esse cenário não
se verifica no caso de suposta violação à imagem ou à honra -
se existente – de pessoa jurídica de direito público.” (REsp
1258389/PB,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 15/04/2014)

APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CPC, ART.
932, III.

- “A matéria relativamente à admissibilidade dos recursos é
de ordem pública, de modo que deve ser examinada ex officio
pelo juiz,  independentemente de requerimento da parte ou
interessado,  não  se  sujeitando  à  preclusão”.  Interposta  a
apelação  fora  do  prazo,  o  não  conhecimento  do  recurso  é
medida que se impõe, nos termos do art. 932, III, do CPC, ante
a natureza cogente do dispositivo.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  não  conhecer  do  recurso  interposto  pela
Energisa Paraíba e negar provimento ao recurso do Município, nos termos do voto
do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 156.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos apelatórios interpostos pelo Município de
São Bentinho e pela Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A contra sentença



proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Pombal nos
autos  da  ação  indenizatória  com  pedido  de  tutela  antecipada  proposta  pelo
Município  de  São  Bentinho,  primeiro  apelante,  em  face  da  Energisa  Paraíba  –
Distribuidora de Energia S/A, segunda apelante.

Na  sentença,  o  magistrado  a  quo,  julgou  parcialmente
procedente o pleito inicial, para determinar o pleno funcionamento do sistema de
energia  do  Município,  tornando  definitiva  a  antecipação  de  tutela  anteriormente
concedida. 

Ante  a  sucumbência  recíproca,  condenou  as  partes  ao
pagamento de honorários no valor de R$ 500,00.

Inconformado, o Município autor interpôs recurso apelatório,
pugnando pela reforma parcial da sentença, para o fim de a parte promovida ser
condenada ao  pagamento de danos morais.  Ao final,  pugna pelo  provimento do
recurso.

Por  sua  vez,  a  concessionária  de  energia  maneja  apelação,
informando  que  não  fora  pactuada  nenhuma  renegociação  de  dívida  com  o
Município,  exercício  regular  de  seu  direito,  não  havendo  o  que  indenizar,
postulando, ao final, pela improcedência do pleito inicial.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

Inicialmente, do exame do instrumento recursal interposto pela
Energia  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S/A,  exsurge  que  a  irresignação  ora
perfilhada não se credencia ao conhecimento da Corte, porquanto intempestiva.

Consoante  se  colhe  dos  autos,  a  intimação  da  sentença  foi
publicada em 23/01/2017, tendo sua contagem início no dia útil seguinte, ou seja, em
24/01/2017.

Considerando o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição
do  recurso,  exsurge  que  o  termo  final  para  a  parte  recorrente  apresentar  seu
inconformismo  decorreu  em  13/02/2017.  O  recurso,  todavia,  somente  fora
protocolado  na  data  06/06/2017,  não  persistindo,  destarte,  dúvidas  acerca  da
intempestividade do recurso.



Nesse  diapasão,  resta  inequívoco  que  o  presente  recurso  se
afigura extemporâneo, razão pela qual seu não conhecimento é medida que se impõe,
a teor do que determina o art. 932, III, do CPC. Sobre o tema, pontifica Nelson Nery
Júnior,  em sua obra Código de Processo Civil  Comentado (8ª  ed.,  São Paulo:  RT,
2005):

“Juízo  de  admissibilidade.  Natureza  jurídica.  A  matéria
relativamente à admissibilidade dos recursos é de ordem pública,
de  modo  que  deve  ser  examinada  ex  officio pelo  juiz,
independentemente de requerimento da parte ou interessado, não
se sujeitando à preclusão. Ainda que o recorrido não haja levantado
a preliminar de não conhecimento do recurso,  o tribunal pode e
deve  examinar  a  questão  de  ofício.  Mesmo  que  o  juiz  tenha
recebido  o  recurso  e  determinado  o  seu  processamento,  se
posteriormente  verificar  ser  inadmissível,  poderá  revogar  sua
decisão anterior e indeferir o recurso (art. 518 p.ú.).
[...]
Juízo  de  admissibilidade:  conteúdo.  Compõe-se  do  exame  e
julgamento dos pressupostos ou requisitos de admissibilidade dos
recursos:  a)  cabimento;  b)  legitimidade  recursal;  c)  interesse
recursal; d)  tempestividade; e) regularidade formal; f) inexistência
de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; g) preparo”
(pp. 933/934).

Expostas  estas  considerações,  com  fulcro  no  art.  932,  III,  do
Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto pela Energisa Paraíba
– Distribuidora de Energia S/A, em razão de sua intempestividade. 

Quanto ao recurso interposto pelo Município de São Bentinho,
verifica-se  que  a  discussão  recursal  reside  em  saber  se  o  corte  de  energia  na
Prefeitura  gera  indenização  por  danos  morais  para  a  pessoa  jurídica  de  direito
público.

Pois  bem.  Em se  tratando  de  responsabilidade  civil,  cumpre
averiguar a  ocorrência  dos requisitos que a ensejam e,  por conseguinte,  geram o
dever de indenizar. Sobre o assunto, dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil:

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar  dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Concentrando-se  especificamente  no  dano  moral,  alguns
estudiosos restringirem sua incidência às pessoas naturais, na perspectiva de tratar-
se de  dor e  sofrimento  inerentes  tão  só  ao  ser  humano.  Entretanto,  a  doutrina e



jurisprudência  pátria  dominante  tem admitido  a  configuração  do  dano  moral  às
pessoas jurídicas, traduzido no abalo sofrido em sua credibilidade no mercado. 

Sob esta ótica, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
227, a qual apregoa, de forma direta e simples, que “a pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”.

No  entanto,  em  que  pese  as  conclusões  acima  esposadas,
verifica-se  que  a  celeuma ora  posta  centra-se  na  possibilidade  ou não  da  pessoa
jurídica de direito público sofrer dano moral.

Acerca  do  tema,  a  Corte  Superior  de  Justiça  e  do  Supremo
Tribunal Federal, entendem não ser o município e demais pessoas jurídicas de direito
público,  titulares  de  direitos  fundamentais,  não  podendo,  desta  feita,  pleitearem
indenização por dano moral.

Referida tese acaba por consagrar e ratificar a própria essência
dos  direitos  fundamentais,  por  serem  estes  originados  de  movimentos  sociais  e
revolucionários  em busca de uma maior  proteção da esfera  individual  da pessoa
contra atos de tirania ou autoritarismo do Estado. Tais direitos são, pois, conquistas
de um povo consubstanciadas em garantias exercitáveis contra o próprio ente estatal.

Nesse sentido:

DIREITO  CIVIL-CONSTITUCIONAL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL. INFORMAÇÕES VEICULADAS EM REDE DE RÁDIO E
TELEVISÃO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR  DANO  MORAL
AJUIZADA  POR  MUNICÍPIO  CONTRA  O  PARTICULAR.
IMPOSSIBILIDADE.  DIREITOS  FUNDAMENTAIS.  PESSOA
JURÍDICA  DE  DIREITO  PÚBLICO.  RECONHECIMENTO
LIMITADO.
1.  A  tese  relativa  à  indenização  pelo  dano  moral  decorrente  de
ofensa à honra, imagem, violação da vida privada e intimidade das
pessoas somente foi acolhida às expressas no ordenamento jurídico
brasileiro com a Constituição Federal de 1988 (artigo 5º, incisos V e
X), que o alçou ao seleto catálogo de direitos fundamentais. Com
efeito, por essa ótica de abordagem, a indagação acerca da aptidão
de  alguém  sofrer  dano  moral  passa  necessariamente  pela
investigação  da  possibilidade  teórica  de  titularização  de  direitos
fundamentais, especificamente daqueles a que fazem referência os
incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal.
2.  A inspiração imediata da positivação de direitos fundamentais
resulta  precipuamente  da  necessidade  de  proteção  da  esfera
individual  da  pessoa  humana  contra  ataques  tradicionalmente
praticados  pelo  Estado.  É  bem  por  isso  que  a  doutrina  vem
entendendo, de longa data, que os direitos fundamentais assumem



"posição  de  definitivo  realce  na  sociedade  quando  se  inverte  a
tradicional relação entre Estado e indivíduo e se reconhece que o
indivíduo  tem,  primeiro,  direitos,  e,  depois,  deveres  perante  o
Estado, e que os direitos que o Estado tem em relação ao indivíduo
se  ordenam  ao  objetivo  de  melhor  cuidar  das  necessidades  dos
cidadãos"  (MENDES,  Gilmar  Ferreira  [et.  al.].  Curso  de  direito
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 222-223).
3.  Em  razão  disso,  de  modo  geral,  a  doutrina  e  jurisprudência
nacionais  só  têm  reconhecido  às  pessoas  jurídicas  de  direito
público  direitos  fundamentais  de  caráter  processual  ou
relacionados à proteção constitucional da autonomia, prerrogativas
ou competência de entidades e órgãos públicos,  ou seja,  direitos
oponíveis ao próprio Estado e não ao particular. Porém, ao que se
pôde  pesquisar,  em  se  tratando  de  direitos  fundamentais  de
natureza  material  pretensamente  oponíveis  contra  particulares,  a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  nunca referendou a
tese  de  titularização  por  pessoa  jurídica  de  direito  público.  Na
verdade, há julgados que sugerem exatamente o contrário, como os
que deram origem à Súmula n. 654, assim redigida: "A garantia da
irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição
da República,  não é  invocável  pela  entidade estatal  que a  tenha
editado".
4.  Assim,  o  reconhecimento  de  direitos  fundamentais  -  ou
faculdades análogas a eles - a pessoas jurídicas de direito público
não pode jamais conduzir à subversão da própria essência desses
direitos,  que  é  o  feixe  de  faculdades  e  garantias  exercitáveis
principalmente  contra  o  Estado,  sob  pena  de  confusão  ou  de
paradoxo consistente em se ter, na mesma pessoa, idêntica posição
jurídica  de  titular  ativo  e  passivo,  de  credor  e,  a  um  só  tempo,
devedor  de  direitos  fundamentais,  incongruência  essa  já
identificada  pela  jurisprudência  do  Tribunal  Constitucional
Alemão  (BVerfGE  15,  256  [262];  21,  362.  Apud.  SAMPAIO,  José
Adércio Leite. Teoria da Constituição e dos direitos fundamentais.
Belo Horizonte: Del Rey, 2013 p. 639).
5. No caso em exame, o reconhecimento da possibilidade teórica de
o município pleitear indenização por dano moral contra o particular
constitui  a  completa  subversão  da  essência  dos  direitos
fundamentais,  não  se  mostrando  presente  nenhum  elemento
justificador  do  pleito,  como  aqueles  apontados  pela  doutrina  e
relacionados  à  defesa  de  suas  prerrogativas,  competência  ou
alusivos  a  garantias  constitucionais  do  processo.  Antes,  o  caso  é
emblemático e revela todos os riscos de se franquear ao Estado a via
da ação indenizatória.
6. Pretende-se a responsabilidade de rede de rádio e televisão local
por informações veiculadas em sua programação que, como alega o
autor,  teriam  atingido  a  honra  e  a  imagem  da  própria
Municipalidade.  Tal  pretensão  representa  real  ameaça  a  centros
nervosos do Estado Democrático de Direito, como a imprensa livre
e  independente,  ameaça  que  poderia  voltar-se  contra  outros



personagens igualmente essenciais à democracia.
7. A Súmula n. 227/STJ constitui solução pragmática à recomposição
de  danos  de  ordem  material  de  difícil  liquidação  -  em  regra,
microdanos - potencialmente resultantes do abalo à honra objetiva
da  pessoa  jurídica.  Cuida-se,  com  efeito,  de  resguardar  a
credibilidade mercadológica ou a reputação negocial da empresa,
que poderiam ser paulatinamente fragmentadas por violações a sua
imagem, o que, ao fim e ao cabo, conduziria a uma perda pecuniária
na atividade empresarial.  Porém,  esse  cenário  não se  verifica  no
caso de suposta violação à imagem ou à honra - se existente - de
pessoa jurídica de direito público. 8. Recurso especial não provido.
(REsp  1258389/PB,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 15/04/2014)

Assim, tenho que andou bem a Magistrada de base ao concluir
não  ser  o  município  titular  de  direitos  fundamentais,  não  podendo  pois,  pleitar
indenização por danos morais em virtude de ataque a sua imagem. 

Diante  de  tais  considerações  com  fulcro  no  art.  932,  III,  do
Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto pela Energisa Paraíba
–  Distribuidora  de  Energia  S/A, em  razão  de  sua  intempestividade,  e  nego
provimento ao recurso apelatório do Município,  mantendo na íntegra a sentença
vergastada. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, não conhecer do recurso
interposto pela Energisa Paraíba e negar provimento ao recurso do Município, nos
termos do voto do Relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (Relator),
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


