
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000404-77.2016.815.0881.
Origem : Vara Única da Comarca de São Bento.
Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito Convocado.
Apelante : José Alberlan Dantas de Sousa. 
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB nº 4007).
Apelado : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia Elétrica S/A.
Advogado : Paulo Gustavo de Mello e Silva Soares (OAB/PB nº 11.268).  

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE
OFÍCIO.  VÍCIO  CITRA  PETITA.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  PELO
TRIBUNAL DOS NOVOS PROCEDIMENTOS
DE  JULGAMENTO.  CAUSA  MADURA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  1.013,  §3º,  III,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

-   O legislador processual civil  inovou na ordem
jurídica, estabelecendo um novo modo de proceder
para  os  Tribunais  de  Justiça,  objetivando  maior
celeridade processual. Assim, para as hipóteses de
omissão  quanto  à  apreciação  de  um dos  pedidos
autorais, o Código de Processo Civil de 2015, ao
disciplinar  o  efeito  devolutivo  do  recurso  de
apelação, no §3º do art. 1.013, atribui o dever de o
Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda,
quando  esta  estiver  em  condições  de  imediato
julgamento.

MÉRITO  DO  APELO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  AOS
DANOS MORAIS. AMEAÇA DE SUSPENSÃO
DE  SERVIÇO  DE  ENERGIA ELÉTRICA E
COBRANÇA  IRREGULAR  DE  CONSUMO.
PLEITO  INDENIZATÓRIO.
DESCABIMENTO.  MERO  DISSABOR.
DESPROVIMENTO DO APELO.
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-   O legislador processual civil  inovou na ordem
jurídica, estabelecendo um novo modo de proceder
para  os  Tribunais  de  Justiça,  objetivando  maior
celeridade processual. Assim, para as hipóteses de
omissão  quanto  à  apreciação  de  um dos  pedidos
autorais, o Código de Processo Civil de 2015, ao
disciplinar  o  efeito  devolutivo  do  recurso  de
apelação, no §3º do art. 1.013, atribui o dever de o
Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda,
quando  esta  estiver  em  condições  de  imediato
julgamento.

– Não há que se falar em danos morais diante
de  uma  cobrança  que,  apesar  de  ter  sido
reconhecida  indevida,  não  gerou  maiores
consequências  além  do  dissabor  do  equívoco
perpetrado, uma vez que não demonstrada eventual
inscrição do nome do suposto devedor em cadastro
de proteção ao crédito, ou mesmo a suspensão do
fornecimento de energia elétrica,  ou, ainda,  outro
inconveniente mais gravoso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária,  acolher  a  preliminar  de  vício  citra  petita  e,  com
fundamento no art. 1.013, §3º, do Novo Código de Processo Civil, julgar
improcedente o pedido não apreciado, desprovendo o recurso, nos termos
do voto do relator, unânime.   

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  José  Alberlan
Dantas de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Saão Bento nos autos da “Ação de Desconstituição de Débito
c/c  Indenização  por Danos  Morais  e  Materiais”  ajuizada  em face  da
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia Elétrica S/A.

Retroagindo à exordial,  narrou o autor ter sido compelido,
pela parte demandada, a efetuar o pagamento de uma fatura no valor de R$
529,79 (quinhentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos), a título
de  “recuperação  de  consumo”,  de  forma  arbitrária  e  unilateral,  sob  o
argumento da existência de irregularidades no consumo de energia elétrica
de  sua  residência.  Com  tais  considerações,  pugnou  pela  declaração  de
inexistência do débito, bem como indenização por danos morais. 

Tutela de urgência concedida, determinando a abstenção de
efetuar o corte de energia na unidade referida nos autos ou, caso o corte já
tenha  se  efetivado,  o  restabelecimento  do  fornecimento  de  energia  (fls.
31/33).
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Audiência  realizada  (fls.  37),  oportunidade  em  que  foi
apresentada contestação (fls. 40/59), defendendo a legalidade da cobrança,
por ter sido constatado o desvio de energia. Também sustentou ter agido no
exercício regular de direito, no momento em que realizou a fiscalização e,
consequentemente, a recuperação de consumo. 

Asseverou a correta aplicação dos cálculos na cobrança de
recuperação de consumo, porquanto procedeu com a revisão do faturamento
com base na diferença existente entre o consumo real e o aferido à menor.
Aduziu a inexistência de dano, sendo incabível o pedido de indenização por
danos  morais.  Finalmente,  pleiteou  pela  improcedência  dos  pedidos
contidos na inicial.

Réplica Impugnatória (fls. 78/80).

Sobreveio, então, sentença de procedência (fls. 86/89), cujo
dispositivo transcrevo:

“Desta  feita,  a  procedência  do  pedido  de
cancelamento  do  débito  concernente  à
recuperação de consumo é medida que se impõe.
Destarte,  tendo  em  vista  o  que  mais  dos  autos
consta e princípios de direito aplicáveis à espécie,
com supedâneo no art.  487, I,  do CPC, JULGO
PROCEDENTE  o  pedido  vestibular  e,  por
conseguinte,  DECLARO  INEXISTENTE  O
DÉBITO  REFERENTE  A  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO  E  DETERMINO  O
CANCELAMENTO  DO  DÉBITO  CONSTANTE
DA FATURA DE FLS. 17 NO VALOR TOTAL DE
R$  529,79  (QUINHENTOS  E  VINTE  E  NOVE
REAIS  E  SETENTA  E  NOVE  CENTAVOS)
acostada ao caderno processual. 
Condeno a ré,  por fim, nas custas processuais e
em  honorários  advocatícios  que  arbitro  em  R$
500,00 (Quinhentos  Reais)  os  termos do art.  85
§8º do NCPC.” 

 
Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.

91/95), aduzindo ser cabível a indenização por danos morais, tendo em vista
que a ameaça de corte no fornecimento de energia e a cobrança irregular de
valores ofenderam sua honra e imagem. Ainda tece considerações acerca da
irregularidade no corte do fornecimento de energia. 

Embora devidamente intimada, a empresa promovida deixou
transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões (fls. 102).

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou parecer (fls. 106/109), manifestando-se pelo prosseguimento
do recurso sem manifestação meritória.

É o relatório.
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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,  conforme
Enunciado  Administrativo  nº  3  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Assim
sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
apelatório, passando à sua análise.

Consoante relatado, a presente demanda traz ao crivo deste
Egrégio Tribunal de Justiça, como decorrência do efeito devolutivo recursal
e da teoria da causa madura prevista no Novo Código de Processo Civil, o
pedido de indenização por danos morais, o qual não foi apreciado pelo juízo
a quo. 

- Da Preliminar de Vício   Citra Petita

Como  é  cediço,  a  prestação  jurisdicional  se  vincula  aos
pedidos formulados na demanda, sendo o princípio da congruência previsto
tanto no antigo regramento processual  civil  (arts.  128 e  460 do CPC de
1973)  quanto  no  Novo  Código  de  Processo  Civil  (arts.  141  e  492).
Consagrou-se,  assim,  a  existência  de  determinados  vícios  processuais
quando se observa que o magistrado não analisou na sua integralidade os
pedidos  formulados,  ou,  analisando-os,  concedeu  tutela  além  do
quantitativo  postulado ou mesmo em objeto  diverso  do  demandado.  Tal
cenário conduz à existência de sentença  citra petita ou  infra petita,  ultra
petita ou extra petita, respectivamente.

Na situação dos autos, conforme relatado, observa-se que o
autor apresenta dois pedidos: a) declaração de inexistência de débito e b)
indenização por danos morais. O juiz de primeiro grau apenas apreciou a
questão relativa à cobrança indevida, não julgando o pleito indenizatório.
Logo, incorreu em vício de julgamento citra petita.

É de conhecimento geral que o regramento procedimental,
construído  doutrinária  e  jurisprudencialmente,  a  ser  observado  pelos
Tribunais  de  Justiça,  quando  se  deparavam  com  sentenças  omissas  em
relação  a  um  dos  pedidos  autorais,  consistia  na  anulação  da  decisão  e
remessa  do  feito  para  o  juízo  originário  em  primeiro  grau  para  que
proferisse novo julgado, contemplando todos os pedidos. O fundamento do
raciocínio jurídico residia na impossibilidade de supressão de instância pela
apreciação do pedido omisso na Corte de Justiça.

Entretanto,  o  legislador  processual  civil  inovou  na  ordem
jurídica,  estabelecendo um novo modo de proceder  para os Tribunais de
Justiça, objetivando maior celeridade processual. Assim, para as hipóteses
de omissão quanto à apreciação de um dos pedidos autorais, o Código de
Processo Civil  de 2015, ao disciplinar o efeito devolutivo do recurso de
apelação, no §3º do art. 1.013, atribui o dever de o Tribunal decidir desde
logo o mérito da demanda, quando esta estiver em condições de imediato
julgamento.
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Assim sendo, estando o processo em condições de imediata
apreciação quanto ao pedido indenizatório por danos morais, proceder-se-á,
com fundamento no art. 1.013, §3º, do Novo Código de Processo Civil, ao
seu julgamento. 

- Do Mérito

O cerne da questão diz respeito ao pedido de indenização por
danos morais, tendo em vista a suposta falha na prestação de serviços pela
apelada, decorrente da ameaça de corte no fornecimento de energia e da
cobrança irregular de consumo perpetradas pela empresa promovida. 

Pois  bem.  Como  é  sabido,  trata-se  de  concessionária  de
serviço público,  devendo-se  nas  ações  indenizatórias  contra  si  propostas
observância à regra disposta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que
disciplina a responsabilidade objetiva do Estado, independente de culpa e
assentada no risco administrativo. Vejamos:

“Art. 37
(omissis)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.” (grifo nosso)

O dispositivo é claro e objetivo. Ele afasta a necessidade de
se provar a culpa quando se tratar de atos praticados por agentes do Estado
ou mesmo de pessoas jurídicas de direito privado “prestadoras de serviços
públicos”, que causem danos a terceiros. Bastará, então, que se demonstrem
o fato, o dano e o nexo causal entre ambos existentes, não sendo necessária
a prova de culpa do funcionário causador do dano. Diz, ainda, o artigo que
nos casos  de  dolo  ou culpa do  agente,  tem a  pessoa  jurídica  direito  de
regresso  contra  o  servidor,  o  que  fulmina  com a  exigência  de  prova  da
culpa. 

De  antemão,  entendo  não  merecer  guarida  a  prentensão
indenizatória  de ordem moral do apelante, uma vez que,  embora tenham
sido constatadas  imperfeições  no procedimento de apuração de consumo
não faturado, não houve a efetiva suspensão no fornecimento da energia
elétrica  na  residência  do  autor,  como afirmado  na  exordial  “a Energisa
compeliu  o  autor  a  efetuar  o  pagamento,  sob  pena  de  corte  de
fornecimento de energia elétrica” (fls. 02/03). 

O tema dispensa maiores divagações, uma vez que bastante
enfrentado  pelos  Tribunais  Pátrios,  havendo  certa  congruência  quanto  à
conclusão de que, nestas situações, não há que se falar em danos morais.
Isso  porque se  está  diante  de  uma cobrança  que,  apesar  de  reconhecida
indevida, não gerou maiores consequências além do dissabor do equívoco
perpetrado, uma vez que não demonstrada eventual inscrição do nome do
suposto devedor em cadastro de proteção ao crédito, ou mesmo a suspensão
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do fornecimento de energia elétrica,  ou,  ainda,  outro inconveniente mais
gravoso.

Nesse sentido, trago à baila precedentes desta Egrégia Corte
de Justiça:

“AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
REPRAÇÃOP  DE  DANOS  MORAIS  -
PROCEDIMENTO  DE  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO  -  IRREGULARIDADES  NO
MEDIDOR  DE  ENERGIA  -  NÃO
COMPROVAÇÃO  -  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO  APURADA  DE  FORMA
UNILATERAL  -  PRECEDENTES  -
INTERRUPÇÃO  DO  FORNECIMENTO  NÃO
EFETIVADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA APTA A
GERAR  O  DANO  MORAL  -  PRECEDENTES
DESTA CORTE  DE  JUSTIÇA -  SEGUIMENTO
NEGADO AO APELO, NOS TERMOS DO ART.
557, CAPUT DO CPC/73. A Resolução n° 414 da
Agência Nacional de Energia Elétrica autorizava
a  cobrança,  pela  concessionária,  do  que  se
denomina recuperação de consumo. Todavia, para
que esteja legitimada esta exigência, é necessária
a observância do procedimento legal, em respeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sendo vedado, pois, que a formação deste suposto
débito se dê por ato unilateral da concessionária.
Não  ficando  demonstrado  que  a  cobrança  do
débito  tenha  extrapolado  a  esfera  íntima  do
recorrente,  tampouco  que  tenha  ultrapassado os
limites do razoável, não há que se falar em dano
moral.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00017011620138150141, Relator DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DE  FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI,  j.  em 17-
03-2017). 

“AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  SERVIÇO  DE
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
FRAUDE  EM  MEDIDOR  DE  ENERGIA
ELÉTRICA  UNILATERALMENTE  AFERIDA.
NÃO  ATENDIMENTO  AOS  PROCEDIMENTOS
EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA
ANEEL.  PERÍCIA  NÃO  REALIZADA  PELO
INMETRO.  CONSUMO  NÃO  FATURADO.
COBRANÇA  ILEGÍTIMA.  REPARAÇÃO  PELOS
DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS.
SENTENÇA  QUE  JULGOU  PROCEDENTE  O
PEDIDO  DE  CANCELAMENTO  DAS
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COBRANÇAS E IMPROCEDENTE O PLEITO DE
DANOS  MORAIS.  APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE
CONSTRANGIMENTO  E  ABORRECIMENTO
OCASIONADOS PELA COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE  CORTE  NO  FORNECIMENTO.
PROCEDIMENTOS  QUE  CONFIGURAM
EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO.  DANOS
NÃO  COMPROVADOS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1.  "A  mera  cobrança  de  pretenso  consumo
irregular  de  energia  elétrica,  desprovida  de
suspensão no fornecimento do serviço ou ausente
eventual  inclusão  do  nome  do  consumidor  em
órgão de proteção ao crédito, não tem o condão
de  causar  danos  de  natureza  extrapatrimonial,
uma  vez  que  a  concessionária/apelante  estava
exercendo  regularmente  seu  direito  de
fiscalização com a troca do medidor, e não há nos
autos qualquer comprovação de meios vexatórios
nessa  fiscalização/cobrança" (TJPB;  APL
0000564-66.2013.815.0151;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da
Cruz;  DJPB  05/09/2014;  Pág.  15).  2.  Apelo
desprovido”.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00004663920128151211,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 24-
05-2016) – (grifo nosso).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO.
IRREGULARIDADES  NO  MEDIDOR  DE
ENERGIA.  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO
APURADA  DE  FORMA  UNILATERAL.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  AUSÊNCIA  DE
PAGAMENTO-
IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES  DO  STJ  -
DANO  MORAL.  MERO  DISSABOR.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557  DO  CPC-
PROVIMENTO  PARCIAL.  Não  ficando
demonstrado  que  a  cobrança  do  débito  tenha
extrapolado  a  esfera  íntima  do  recorrente,
tampouco  que  tenha  ultrapassado  os  limites  do
razoável, não há que se falar em dano moral. O
fato de cobrar-se injustamente por dívida, ainda
que  não  tenha  dado  causa,  malgrado  seja
desagradável,  não  gera  um  dano  moral  ao
consumidor.  Não  é  todo  desconforto
experimentado  que  enseja  o  reconhecimento  de
dano moral,  se assim o fosse,  qualquer fato que
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destoasse  da  vontade  de  seu  agente,  em  regra,
poderia  legitimar  pretensões  indenizatórias.
Estando  o  recurso  em  confronto  com  a
jurisprudência dominante no Tribunal, é de negar-
se-lhe seguimento,  a teor do art.  557,  caput,  do
Código  de  Processo  Civil.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00003066320148150881,  Relator  DESA MARIA
DE FATIMA MORAES B CAVALCANTI,  j.  em
27-04-2016) – (grifo nosso). 

Dessa  forma,  resta  ausente  o  dano,  não  ultrapassando  as
consequências do ilícito perpetrado pela concessionária a mera esfera do
dissabor,  haja  vista  que  não  houve  maiores  desdobramentos  além  do
desconforto  de  ter  que  contestar  uma dívida  que  lhe  foi  imputada  e  do
ajuizamento da demanda judicial, circunstância que não autoriza a fixação
de indenização a título de prejuízo à ordem moral.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO e
RECONHEÇO,  de  ofício,  após  a  devida  abertura  de  prazo  para
manifestação das partes, a PRELIMINAR de VÍCIO CITRA PETITA em
relação à omissão quanto ao pedido indenizatório formulado na inicial. Ato
contínuo, com fundamento no art. 1.013, §3º, do Novo Código de Processo
Civil c/c Enunciado Administrativo nº 4 do Superior Tribunal de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE o pleito  de  indenização por  danos morais.
Quanto  às  razões  recursais  apresentadas  pelo  apelante,  NEGO-LHES
PROVIMENTO.  

Em razão da improcedência do pedido de indenização por
danos  morais,  redistribuo  a  sucumbência  fixada  em  primeiro  grau,  na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Ademais,  considerando  o  desprovimento  da  apelação  do
autor, majoro a verba honorária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais -
50% do valor fixado pelo magistrado na sentença) para o montante de R$
400,00 (quatrocentos reais), em favor do advogado da parte promovida. 

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo. Dr. Carlos Eduardo
Leite Lisboa, juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao
Exmo Des, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Exmo, Dr. Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho
Júnior.  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, 27 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito Convocado - Relator
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