
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0001047-78.2008.815.0731
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo 
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE:  Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A (Adv. Luiz Felipe 
Lins da Silva)
AGRAVADO:  Impax Importação e  Exportação de Alimentos Ltda. (Adv.  Valdísio 
Vasconcelos de L. Filho e outro)

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
DECLARA,  DE  OFÍCIO,  A  NULIDADE  DA  SENTENÇA. 
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  CONSUMO  DE 
ENERGIA. JUNTADA DE DOCUMENTO. APTIDÃO PARA 
INFLUIR  NO  JULGAMENTO  DA  LIDE.  AUSÊNCIA  DE 
INTIMAÇÃO  DA  PARTE  ADVERSA  PARA  FALAR  NOS 
AUTOS.  RETORNO DOS AUTOS À VARA DE  ORIGEM. 
SUPOSTA CONEXÃO.  NECESSIDADE  DE  APRECIAÇÃO. 
AGRAVO DESPROVIDO.

− Sendo  apresentados  documentos  relevantes  para  a 
resolução  da  controvérsia,  com  força  de  modificar  a  decisão 
recorrida,  a  depender  da  interpretação  que  lhe  for  oferecida, 
deve ser intimada a parte contrária para manifestar-se sobre seu 
conteúdo, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e 
do contraditório. 

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

ACORDA  a Quarta  Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça  da 
Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 387.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela  Energisa Paraíba – 
Distribuidora  de  Energia  S/A contra  decisão  de  relatoria  deste  Gabinete,  a  qual 
reconheceu,  de  ofício,  a  nulidade  da  sentença  proferida  pelo  magistrado  a  quo  e 
determinou o retorno dos autos à vara de origem, considerando, assim, prejudicado 



o recurso apelatório.

Em  suas  razões  recursais,  a  empresa  insurgente  alega  que  a 
ausência de intimação para se manifestar sobre determinados documentos, não tem o 
condão de tornar nula a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau (fls. 319/322), 
uma vez que ela lhe foi favorável, julgando procedente o pleito inicial.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  provimento  do  presente  agravo  de  instrumento  por  este 
Colendo colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão dos fundamentos que seguem.

Por meio  deste  agravo interno,  o  recorrente pleiteia  que seja 
reformada a decisão de lavra deste Gabinete, que, conforme relatado, reconheceu a 
nulidade da sentença proferida pelo MM. Juiz  a quo,  determinando o retorno dos 
autos à vara de origem, para oportunizar à parte agravante o pronunciamento sobre 
determinados  documentos  e  para  que  o  sentenciante  verifique  a  suposta 
possibilidade de conexão entre essa demanda e outro processo.

Voltando-se ao exame dos autos, fundamental ressaltar que não 
assiste qualquer razão às alegações recursais da agravante, pois, conforme frisado na 
decisão atacada, os documentos acostados às fls. 295/311 são de essencial importância 
para o deslinde da contenda, podendo, inclusive, a depender da interpretação que 
lhe for dada, interferir no julgamento da lide.

A esse respeito, convém destacar, a título de argumento, que, 
caso os respectivos documentos fossem levados em consideração por esse Tribunal e 
influenciassem  no  julgamento  da  lide,  sem  que  houvesse  a  intimação  da  parte 
adversa, reformando a sentença e, por consequência, contrariando os interesses da 
ora agravante, ocasionar-lhe-ia, com certeza, sérios prejuízos.

Oportuno  registrar,  ainda,  que  a  própria  concessionária  de 
energia recorrente, em sede de contrarrazões à apelação (fls. 339/352), demonstrou o 
seu  interesse  de  ter  sido  intimada  acerca  de  tais  documentos,  ao  alegar  que  “o 
Magistrado de Primeira Instância teria a obrigação, a teor dos princípios da ampla 
defesa e do contraditório, assim como estabelece o art. 398, do CPC, de intimar a ora 
apelada para se manifestar”.



Para  melhor  esclarecimento,  transcrevo  parte  da  decisão 
recorrida, vejamos:

“Os  referidos  documentos  apontam  que  a  Saelpa,  então 
concessionária  de  energia,  ajuizou  a  ação  ordinária 
(007.2006.001.012-8) em desfavor da empresa Oceanic Produtos 
Marinhos  Ltda.  e  Lúcio  Jorge  Alves  da  Silva  Filho, 
requerendo o pagamento de energia do período de maio de 
2004 a dezembro de 2005, pertinente ao mesmo medidor da 
demanda em análise (CDC nº 9981337).

A  esse  respeito,  é  fácil  concluir  que  a  concessionária  de 
energia está cobrando, em ações distintas, de pessoas diversas, 
consumo  de  energia  referente  a  um  mesmo  período 
(maio/2004  a  dez/2005),  ou  seja,  está  havendo  cobrança  em 
duplicidade,  conduta  reprovável  pelo  nosso  ordenamento 
jurídico, já que é vedado o enriquecimento ilícito.

Ademais,  oportuno  destacar  que  a  empresa  promovida 
juntou,  ainda,  contrato  de  arrendamento  mercantil  (fls. 
312/314), o qual informa na cláusula segunda que o prazo do 
arrendamento  seria  de  cinco  anos,  iniciado  em  janeiro  de 
2004, e, na cláusula sétima, que a despesa decorrente da tarifa 
de  água,  seria  confiada  exclusivamente  ao  arrendatário,  Sr. 
Lúcio Jorge Alves da Silva Filho.

Igualmente, convém salientar, ainda, que a Saelpa, ao ajuizar 
aquela  demanda,  também  considerou  esse  Contrato  de 
Arrendamento, tanto é assim que, naquele período, atribuiu a 
responsabilidade do consumo de energia, referente ao imóvel 
arrendado, ao Sr. Lúcio e à Oceanic Produtos Marinho Ltda., e 
não  à  Impax,  o  que  só  confirma  que  a  concessionária  de 
energia está cobrando naquela ação parte do mesmo período 
perseguido nos presentes autos.”

Além do mais, repito, o retorno dos autos à vara de origem se 
revela cabível inclusive para verificar uma suposta conexão entre essa ação e outra 
em trâmite ainda no juízo de primeiro grau. Transcrevo, parte do julgado atacado, 
vejamos:

“Outrossim, a intimação da parte contrária, in casu, mostra-se 
imprescindível até para se verificar uma possível conexão de 
ações,  pois,  conforme  visto,  naquela  demanda 
(073.2006.001012-8),  a  concessionária  apelada  postula  o 
recebimento de faturas de energia não pagas referente à parte 



do mesmo período requerido nos presentes autos.

Sendo  caso  de  conexão,  adianto  que  deve-se  deslocar  a 
competência,  pelo  critério  da  prevenção,  para  o  Juízo da 4ª 
Vara da Comarca de Cabedelo, onde tramita o processo de nº 
073.2006.001012-8,  que  foi  distribuído  (maio  de  2006)  e 
despachada em primeiro lugar.

Expostas estas considerações, reconheço a nulidade, de ofício, 
da decisão atacada, a fim de que seja oportunizado à recorrida 
o direito de manifestar-se sobre os documentos acostados aos 
autos (fls. 295/311) e, em sendo verificada a suposta conexão 
com o  feito  de  nº  073.2006.001012-8,  deverá  ser  deslocada  a 
competência para o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cabedelo. 
Recurso prejudicado.” 

Em razão dessas considerações e sem maiores delongas,  nego 
provimento ao presente agravo interno, mantendo incólumes todos os exatos termos 
da decisão recorrida.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Desembargador 
Des. João Alves da Silva) e os Excelentíssimos Desembargadores Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça 
Convocada.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
                 Relator


