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EMENTA: AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  SUPOSTA  FRAUDE  EM  MEDIDOR  DE  ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO
DE PROCEDIMENTO IRREGULAR DA CONCESSIONÁRIA. PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO.  DEPÓSITO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  E  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS,  ALÉM  DA  DEMONSTRAÇÃO  DO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVIDÊNCIAS TOMADAS
APÓS  A  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  DESISTÊNCIA  TÁCITA.
INTELIGÊNCIA DOS ART. 998 E 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.
PERDA  SUPERVENIENTE  DE  INTERESSE  RECURSAL.  RECURSO
INADMISSÍVEL. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 

1.  O recorrente  poderá,  a  qualquer  tempo,  sem a  anuência  do  recorrido  ou  dos
litisconsortes, desistir expressa ou tacitamente do recurso.

2.  A  prática  de  atos  incompatíveis  com  o  direito  de  recorrer,  mesmo  após  a
interposição  da  súplica,  configura  desistência  tácita  ensejadora  a  perda
superveniente do interesse recursal. 

Vistos etc.

A Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A interpôs Apelação
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª  Vara da Comarca de Cajazeiras, f.
47/49, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização
por Danos Morais ajuizada em seu desfavor por Kelly Betânia da Silva, que julgou
procedente  o  pedido  para  declarar  a  inexistência  do  débito  imputado  à  Autora
referente à recuperação de consumo e condená-la ao pagamento de indenização por
danos  morais  no  valor  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  acrescida  de  correção
monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sua publicação,
bem como ao adimplemento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas Razões, f. 52/72, alegou que agiu em exercício regular de direito
ao realizar inspeção no medidor de energia localizado na unidade consumidora da
Apelada  para  fins  de  constatação  de  possível  desvio  de  energia,  respeitados  os
ditames da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Aduziu que, detectada a irregularidade no medidor, não há que se falar em



ilicitude da cobrança da recuperação do consumo de energia. 

Asseverou  que  restou  comprovada  a  adulteração  no  equipamento  de
medição  de  energia  e  que  a  Recorrida  foi  notificada  do  valor  da  revisão  do
faturamento, ficando ciente do prazo para interpor recurso administrativo. 

Sustentou ainda a inexistência dos danos morais, pugnando, ao final, pelo
provimento  do  Recurso  para  que  o  pedido  seja  julgado  improcedente  ou,
subsidiariamente, para que o quantum indenizatório seja reduzido. 

Após o manejo do Recurso, a Apelante apresentou Petições colacionando
os comprovantes de depósito do valor corrigido da indenização por danos morais
(R$ 3.224,50) e dos respectivos honorários advocatícios cabíveis ao Causídico da
Apelada  (R$ 322,45),  f.  79/82,  bem como o demonstrativo  do  cumprimento  da
obrigação  de  fazer  relativa  ao  cancelamento  do  débito  imputado  à
consumidora, f. 90.

Intimada para apresentar Contrarrazões, a Apelada limitou-se a requerer a
expedição de Alvará para o levantamento dos valores depositados, f. 77/78.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Consoante relatado, a Apelante/Promovida cumpriu a obrigação de fazer e
adimpliu  a  indenização  arbitrada  na  Sentença  e  os  respectivos  honorários  do
Advogado da parte adversa.

As  referidas  providências,  contudo,  colidem com o  pedido  de  reforma
integral  do  Decisum constante  do  Apelo  interposto  em  momento  anterior,
evidenciando  a  prática  de  ato  incompatível  com a  vontade  de  recorrer1,  o  que
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PAGAMENTO  DA  CONDENAÇÃO  APÓS  A  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.  ATO
INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO
HOSTILIZADA. PRECEDENTES DESSA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. - A parte que
aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Nos termos do parágrafo único do art.
1.000 do NCPC, "considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível
com a vontade de recorrer." -  A prática de ato incompatível  com a vontade de recorrer  opera a
chamada  preclusão  lógica,  importando  na  inadmissibilidade  do  recurso.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00190616320138150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DA
DESEMBARGADORA MARIA DAS NEVES DO EGITO DE ARAUJO DUDA FERREIRA , j. em
14-09-2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  DEPÓSITO  DA
CONDENAÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL
COM  A  VONTADE  DE  RECORRER.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DE  TRIBUNAIS
PÁTRIOS. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. - “Art.  503. A parte,  que aceitar  expressa ou
tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação
tácita a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer.” (Código de
Processo  Civil).  -“PROCESSUAL.  ENTREGA  DO  BEM  DETERMINADO  EM  SENTENÇA
SUPERVENIENTE  AO  RECURSO  INOMINADO,  QUE  REQUEREU  A  REFORMA  DO
DECISUM.  PRÁTICA  DE  ATO  INCOMPATÍVEL  COM  A  VONTADE  DE  RECORRER.
PRECLUSÃO LÓGICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 503 DO CPC. 1. A prática de ato incompatível
com  a  vontade  de  recorrer,  opera  a  chamada  preclusão  lógica  (CPC,  art.  503),  importando  na
inadmissibilidade do recurso. 2. O instituto da preclusão lógica está intimamente ligado à proibição



implica na incidência dos arts. 998 e 1.000, parágrafo único, do CPC/152, antigos
arts. 503 e 505, Parágrafo Único, do CPC/73.

Considerando, portanto, o cumprimento de todos os termos da Sentença
após  a  Apelação  e  a  aquiescência  da  Apelada  às  f.  77/78,  resta  configurada  a
desistência tácita ensejadora da perda superveniente do interesse recursal.

Posto isso,  tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal
causada pela desistência tácita da Recorrente, não conheço da Apelação diante
de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de
Processo Civil3.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

do  comportamento  contraditório  -  nemo  potest  venire  contra  factum  proprium  (ninguém  pode
comportar-se contrariamente aos seus próprios comportar-se contrariamente aos seus próprios atos)-
inerente à cláusula geral de proteção da boa- fé objetiva, considerando-se ilícito o comportamento
colidente,  por  ofender  ao  princípio  da  boa-fé  processual.  Por  essa  razão,  deveria  a  parte  ré  ter
requerido a desistência do recurso  após o cumprimento da  obrigação,  a  fim de  não movimentar
inutilmente a máquina judiciária.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71003146271 RS, Relator: Adriana da
Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 10/11/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação:
Diário  da  Justiça  do  dia  14/11/2011).  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00037352820158150000, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 12-01-2016)

PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível  -  Ação revisional de contrato c/c repetição do indébito,
danos morais e tutela antecipada - Juntada de guia de depósito de valor referente à condenação -
Aquiescência  com  a  decisão  vergastada  -  Desistência  tácita  do  recurso  -  Art.  503,  do  CPC  -
Seguimento  negado.  A prática  de  atos  incompatíveis  com o  interesse  em recorrer  é  pressuposto
negativo  de  admissibilidade  recursal.  -Art.  503.  A  parte,  que  aceitar  expressa  ou  tacitamente  a
sentença ou a decisão, não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática,
sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer. O art. 557, caput, do CPC,
permite  ao  relator  negar  seguimento  ao  recurso  quando  for  manifestamente  inadmissível,
improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00463380620108152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 07-07-2015)

2 Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes,
desistir do recurso.

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível
com a vontade de recorrer.

3 Art. 932. Incumbe ao relator: 
[…];
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida;


