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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CIVEL Nº .0025004-95.2012.815.0011
ORIGEM               : 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S/a
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior
APELADO(A) : Clodoaldo de Farias Tavares
ADVOGADO :José Ulisses de Lyra Junior

PROCESSUAL  CIVIL – Apelação  Cível  –
Ação de indenização por danos morais  com
pedido de antecipação de tutela  – Cobrança
de  dívida  –  Abalo  de  crédito   –   Não
comprovação  de  outra  unidade  consumidora
em nome  do  consumidor  –  Procedência  do
pedido  -  Irresignação  –  Ausência  de
impugnação aos termos precisos da sentença
– Ofensa ao princípio da dialeticidade   - Não
conhecimento   -   Danos  morais  –  Pleito  de
minoração  –  Princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade  - Desprovimento.

— A  ausência  de  ataque  direto  aos
fundamentos  da  decisão  recorrida,
impossibilita  a  delimitação  da  atividade
jurisdicional em segundo grau, e impõe o não
conhecimento do recurso por não-observância
ao princípio da dialeticidade previsto no artigo
514, inciso II, do Código de Processo Civil.

–  O  propósito  do  valor  indenizatório  a  ser
arbitrado  tem  por  fundamento  não  premiar
aquele que sofreu o dano, e sim, desestimular
a  prática  desses  atos  ilícitos,  taxando  uma
sanção  pecuniária  ao  infrator,  por  ser
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responsável pelo ato que foi a causa de pedir
nesta  ação  indenizatória,  e  reparar  o  dano
sofrido  por  aquele  que  não  deu  causa  ao
evento danoso.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
de agravo de instrumento acima identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, à unanimidade, NÃO SE CONHECE DO RECURSO DE
APELAÇÃO no tocante a alegação de que agiu no exercício regular  do seu
direito ao negativar o nome do autor,  bem como do não cabimento dos danos
morais, em razão do princípio da dialeticidade e CONHECE DO RECURSO EM
RAZÃO AO PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA NEGÁ-
LO PROVIMENTO, nos termos do voto do relator e da súmula de julgamento de
fl. 124.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  ação de indenização por  danos
morais com pedido de antecipação de tutela proposta por CLODOALDO DE FA-
RIAS  TAVARES  contra ENERGISA  BORBOREMA  –  DISTRIBUIDORA  DE
ENERGIA S/A,  cuja sentença julgou procedente a ação, extinguindo o processo
com resolução de mérito nos termos do art. 269, I, do CPC, condenando as pro-
movidas BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda e Whirlpool S/A, ao pagamen-
to no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. A correção
se dá com juros de 1% e correção monetária pelo índice do INPC contados a
partir da citação válida. Condenou, ainda, a promovida nas custas processuais e
honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação total com arrimo no art. 20, § 3º, do CPC.

Irresignada, a Energisa Borborema – Distribui-
dora de Energia S/A interpôs embargos de declaração às fls. 80/81, os quais fo-
ram acolhidos à fl. 83 para corrigir o erro material contido no dispositivo senten-
cial para esclarecer que a condenação é para condenar a promovida ENERGISA
BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a pagar à suplicante, a título
de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). No
mais, manteve a sentença na íntegra.

Inconformada, a parte ré apelou, devolvendo
a matéria à instância superior para persistir na tese de que a inscrição suposta-
mente indevida do nome do apelado nos cadastros de restrição ao crédito só foi
realizada devido ao não pagamento da fatura do mês de novembro de 2010 e
que tal período corresponde ao tempo em que o autor foi o titular da relação de
consumo. Aduziu, ainda, que o apelado não fez prova dos danos morais supor-
tados, bem como pleitou pela minoração do “quantum” indenizatório (fls. 85/93).
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Contrarrazões às fls. 101/106, pugnando pelo
desprovimento do recurso apelatório.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de
Justiça opinou pelo prosseguimento do apelo, sem manifestação  (fls. 112/115).

É o que importa relatar. 

VOTO

Joeirando  os  autos,  verificou-se  que  o
réu/apelante não instruiu a contestação com provas de que o autor realmente
era  usuário  da  unidade consumidora,  e  que esta  ensejou  a negativação em
questão.

Desse modo, o MM. Juiz julgou procedente o
pedido, por entender que a promovida não trouxe aos autos prova de qualquer
relação de consumo com o autor no endereço indicado na inicial.

Como  se  sabe,  “denomina-se  prova  a  todo
elemento  que  contribui  para  a  formação  da  convicção  do  juiz  a  respeito  da
existência de determinado fato”1.

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em
seu  art.  333,  estabelece  que  incube  ao  autor  o  ônus  de  provar  os  fatos
constitutivos  de  seu  direito,  enquanto  que  cabe  ao  réu  a  prova  dos  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Veja-se:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entende-se  por  fato  constitutivo  aquele  que
origina a relação jurídica posta em juízo (“res in iudicium deducta”). Já o fato
extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O exemplo mais tradicional
fornecido pela doutrina é o pagamento. Ao seu turno, o fato impeditivo refere-se
a ausência de um dos requisitos de validade do ato jurídico, possuindo, assim, o
condão de impedir as pretensões do direito do autor. Por fim, fato modificativo é
aquele  capaz  de alterar  a  relação jurídica,  como por  exemplo,  o  pagamento
parcial.

A  propedêutica  processual  moderna  ensina
que  as  regras  sobre  a  distribuição  do  “onus  probandi”  são  normas  de
julgamento, visto que, uma vez produzida a prova, esta pertencerá aos autos,
não importando quem a produziu (princípio da comunhão das provas).

1  CÂMARA, Alexandre de Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 12. ed., Rio de Janiero: Lúmen Juris, 2005, 
p. 397
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Assim, as regras sobre o ônus probatório só
importarão  no  julgamento  do  mérito  da  demanda,  quando  se  constatar  a
inexistência de provas sobre determinados fatos.

Dessa  forma,  caso  não  reste  provado  nos
autos  os  fatos  constitutivos,  os  pedidos  do  autor  fatalmente  serão  julgados
improcedentes.  Contudo,  provados  estes,  caberá  ao  réu  provar  os  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, sob pena de assim não
fazendo, serem os pedidos contidos na inicial julgados procedentes.

Nesse mesmo sentido, faz-se mister trazer a
baila os ensinamentos do notável ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA2:

“Em verdade,  no momento da produção da prova pouco
importa  quem  está  produzindo  este  ou  aquele  meio  de
prova. Isto se dá em razão do princípio da comunhão da
prova,  segundo o qual,  uma vez  levadas ao processo,  as
provas não mais pertencem a qualquer das partes, e sim ao
juízo, nada importando, pois, quem as produziu.  O juiz só
deverá considerar as regras sobre a distribuição do ônus
da prova, portanto, no momento de julgar o mérito, eis que
só assim poderá verificar quem será prejudicado em razão
da inexistência de prova sobre determinados fatos. Assim,
é que a inexistência de provas sobre o fato constitutivo
levará  a  improcedência  do  pedido. Provado  o  fato
constitutivo,  no  entanto,  pouco  importa  quem  levou  aos
autos os elementos de convicção para que se considerasse
tal fato como existente, e a falta de prova sobre a existência
de fato extintivo do direito do autor, por exemplo, deverá
levar o juiz a julgar procedente a pretensão.
Em outras palavras, provados os fatos da causa, o juiz não
dará qualquer aplicação às regras de distribuição do ônus
da  prova.  Se,  porém,  a  investigação  probatória  for
negativa,  ou  seja,  quando  os  fatos  não  estiverem
integralmente provados, aí sim as regras de distribuição do
ônus  da  prova  produzirão  seus  regulares  efeitos”.  (sem
destaques no original)

Destarte, caberia à apelante fazer prova dos
fatos impeditivo,  modificativo ou extintivo do direito  do autor.  (art.  333,  II,  do
CPC), vez que “quod non est in actis, non est in mundo” (aquilo que não está
nos  autos,  não  existe  no  mundo),  razão  pela  qual  não  procede  a  sua
irresignação.

Noutra  vertente,  numa  leitura  minuciosa  do
recurso  apelatório,  estou  persuadido  de  que  o  apelante  não  observou  o

2  in, op. cit., 2005, p. 404-405.
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mandamento do princípio da dialeticidade, que, segundo o professor  NELSON
NERY JÚNIOR, citado por FREDDIE DIDIER JÚNIOR3, tem o seguinte conceito:

Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio,
exige-se  que  todo  recurso  seja  formulado  por  meio  de
petição  na  qual  a  parte,  não  apenas  manifeste  sua
inconformidade  com  o  ato  judicial  impugnado,  mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito  pelos  quais  requer  o novo julgamento da  questão
nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio que é ínsito
a todo processo, que é essencialmente dialético.

De  forma  diversa  da  processualística
trabalhista,  no  processo  civil  há  a  irrefutável  necessidade  de  exposição  das
razões do pedido de reforma da decisão hostilizada. Ou seja, o recorrente deve
demonstrar à instância ad quem os motivos pelos quais entende que a decisão
merece ser modificada ou complementada, conforme o caso.

Eis o disposto no art. 514, inciso II do Código
de Processo Civil:

Art.  514.  A  apelação,  interposta  por  petição  dirigida  ao
juiz, conterá:
[...]
II - os fundamentos de fato e de direito.

O princípio da dialeticidade se projeta a todo o
ordenamento processual cível. É ônus do recorrente trazer à instância recursal
uma fundamentação lógica (fundamentos de fato) e jurídica (fundamentos de
direito) capaz de demonstrar o equívoco do julgado combatido.

Chega-se  à  ilação,  portanto,  de  que  o
inconformismo  deve  ser  motivado,  trazendo  à  baila  impugnação  específica,
precisa e objetiva para viabilizar a retificação do decisum vergastado.

Sobre o tema, cito precedentes do STJ:

“TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  PRESCRIÇÃO.
EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº
182 DO STJ. ANALOGIA. I -  Em respeito ao princípio da
dialeticidade,  os  recursos  devem  ser  fundamentados.  É
necessária a impugnação específica dos fundamentos  da
decisão  recorrida.  Na  hipótese,  as  alegações  veiculadas
pela  agravante  estão  dissociadas  das  razões  de  decidir,
atraindo a aplicação, por analogia, da Súmula nº 182 do
STJ. II - Agravo regimental não conhecido. 4(grifei)

3  In Curso de Direito Processual Civil – meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, 3ª edição, Ed. Podivm, 
p. 55.
4 STJ - AgRg nos EDcl no REsp 749048 / PR ; 2005/0077447-5  - Rel. MIN. Francisco Falcão - T1 - Data
do Julgamento 27/09/2005 - Data da Publicação/Fonte DJ 21.11.2005 p. 157.
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E:

“PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  -
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE  -  NÃO
CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC - VIOLAÇÃO -
INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de
admissibilidade,  se  deixa  o  apelante  de  atacar
especificamente  os  fundamentos  da  sentença  em  suas
razões  recursais,  conforme  disciplina  o  art.  514,  II,  do
CPC,  caracterizando  a  deficiente  fundamentação  do
recurso. 2. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial a que se
nega provimento5. 

Ainda:

RECURSO  ESPECIAL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
DESCONTO  INDEVIDO  DE  IMPOSTO  DE  RENDA
SOBRE  ADICIONAL  DE  TRANSPORTE  OU  VERBA
INDENIZATÓRIA.  AGENTES  FISCAIS  DE  RENDAS  DO
ESTADO  DE  SÃO  PAULO.  FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.  Embora a
recorrente cite os dispositivos legais que entende violados e
contrariados,  a  verdade  é  que  não  apresenta  os
argumentos  que  demonstram  sua  tese,  limitando-se  a
anunciar a ofensa a esses artigos, furtando-se de apontar
em que pontos do v.  aresto teria ocorrido a violação ou
contrariedade.  Para que o tribunal  ao qual  é  dirigido o
recurso possa entender a controvérsia, cabe ao recorrente
não só expor as razões pelas quais pretende seja o julgado
modificado  ou  anulado,  mas,  também,  apresentá-las  de
modo  não  deficiente;  em  caso  contrário,  a
inadmissibilidade do recurso será patente. No tocante aos
recursos, vige o princípio da dialeticidade, segundo o qual
"o  recurso  deverá  ser  dialético,  isto  é,  discursivo.  O
recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame
da  decisão"  assim  como "os  fundamentos  de  fato  e  de
direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e,
finalmente, o pedido de nova decisão" (Nelson Nery Júnior,
"Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos", 5ª
ed., Revista dos Tribunais, 2000, p. 149). Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal. Recurso especial não conhecido.
Decisão por unanimidade.6

No  caso  em  tela,  o  recorrente  limitou-se  a
apresentar recurso sem impugnar especificamente os pontos da sentença, no
tocante a negativação do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito

5 STJ, REsp 620558 / MG, Rel.: Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.: 24/05/2005, DJ 20.06.2005 p.
212.
6  STJ - REsp 255169/SP – Relator: Ministro Franciulli Netto – Segunda Turma – Julgamento: 02.08.2001 
– Publicação: DJU 15.10.2001 p. 256
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decorrente de uma fatura sem comprovação de que ele era o usuário da unidade
de consumo.

Observa-se que o fundamento  primordial  da
decisão a quo, para julgar improcedente a ação, foi a falta de demonstração de
prova de que o autor era usuário da unidade consumidora em seu nome, tendo
em vista que o réu não comprovou a efetiva adesão do autor ao Contrato de
Prestação de Serviços de Distribuição de Energia Elétrica, ou a confissão do
autor. Assim, restou constatado que o que se tinha de concreto era a inclusão do
nome do autor em cadastro restritivo de crédito, em razão de inadimplemento de
fatura de energia elétrica a ele totalmente alheia.

Porém  a  recorrente,  em  nenhum  momento
impugnou a matéria decidida; tão-somente reproduziu os argumentos da peça
contestatória  sem  rebater  especificamente  os  pontos  da  sentença,  apenas
afirmando que agiu no exercício regular do seu direito, em razão do atraso no
pagamento da fatura, sem nada provar a respeito de que o autor era usuário da
referida unidade consumidora, bem como que não teria direito aos danos morais
concedidos.

Portanto,  os  fatos  aqui  articulados  se
subsumem  ao  não  conhecimento  do  recurso  no  tocante  a  essas  matérias
dispostas alhures.

Por  fim,  em relação  ao  pleito  de  minoração
dos  danos  morais,  observa-se  que  o  quantum  indenizatório deve  ser  fixado
conforme apregoam os doutrinadores e julgados superiores.

Sobre  o  tema,  o  ilustre  JOSÉ  RAFFAELLI
SANTINI7 doutrina que:

“Ao  contrário  do  que  alegam  os  autores  na  inicial,  o
critério de fixação do dano moral não se faz mediante um
simples cálculo aritmético. O parecer a que se referem é que
sustenta a referida tese.  Na verdade,  inexistindo critérios
previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre
arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso
concreto submetido a exame fará a entrega da prestação
jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas
que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o
nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela
vítima,  a  intensidade  da  culpa  e  os  demais  fatores
concorrentes  para  a  fixação  do  dano,  haja  vista  que,
costumeiramente,  a  regra  do  direito  pode  se  revestir  de
flexibilidade para dar a cada um o que é seu.

Nesse  tom,  vale  observar  que  o  valor  arbitrado  na
indenização por dano moral  não tem o escopo de gerar
enriquecimento  ilícito  ao  promovente,  mas  sim

7 Dano Moral, editora De Direito, 1997, pg. 45.
7



                                                                                                           Apelação Cível nº 0025004-95.2012.815.0011     
proporcionar  uma  compensação  pecuniária  como
contrapartida pelo mal sofrido, bem como punir o ofensor
no intuito de castigá-lo pelo ato prejudicial perpetrado.” 

Nesse  sentido,  já  se  posicionou  o  Superior
Tribunal de Justiça. Observe-se:

ADMINISTRATIVO –  RESPONSABILIDADE – CIVIL –
DANO  MORAL  –  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO.  1.  O
valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de  atender  a  sua dupla  função:  reparar  o  dano
buscando minimizar  a  dor  da vítima e  punir  o ofensor,
para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial
que  contorna  o  óbice  da  Súmula  7/STJ,  pela  valoração
jurídica  da  prova.  3.  Fixação  de  valor  que  não  observa
regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e
circunstanciais.  4. Recurso especial parcialmente provido.
(RESP 604801/RS, Rel.: Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 07.03.2005 p. 214) – destaquei.

Pelo que foi relatado, deve-se proceder a uma
verdadeira análise dos elementos objetivos e subjetivos para a correta fixação
do “quantum”.

Assim,  objetivamente,  deve-se  verificar  a
capacidade econômica do ofensor. A partir daí, verificar a apuração de um valor
que  não  constitua  causa  de  enriquecimento  ilícito,  mas  a  causar  uma
amenização  no  sofrimento  porque  passou  o  ofendido.  Em  seguida,  deve
perquirir as condições econômicas dos litigantes, a repercussão da ofensa e a
intensidade do sofrimento.

No  que  toca  à  repercussão  da  ofensa,
saliente-se que a negativação do nome do autor denotou o conhecimento da
sociedade sobre este ato.

Em relação  à  intensidade  do  sofrimento  da
apelada, mostra-se ter sido de imensa falta de respeito, dor e angústia.

Portanto, o propósito do valor indenizatório a
ser arbitrado terá por fundamento não premiar aquele que sofreu o dano, e sim,
desestimular a prática desses atos ilícitos, taxando uma sanção pecuniária ao
infrator,  por  ser  responsável  pelo  ato  que  foi  a  causa  de  pedir  nesta  ação
indenizatória, e reparar o dano sofrido por aquele que não deu causa ao evento
danoso.

Pelas  afirmações  acima  e  escudado  nas
construções doutrinárias e jurisprudenciais, entendo que o valor de R$ 3.000,00
(cinco mil reais), fixado pelo MM. Juiz, relativo aos danos morais,  atendeu às
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realidades da vida e às peculiaridades do caso vertente, bem como respeitou os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim,  do  teor  da  decisão  objurgada  é
possível  concluir  que  foi  lançada  em  harmonia  com  decisões  pacíficas  das
Cortes Superiores, não merecendo qualquer retoque.

Ante  o  exposto,  NÃO  SE  CONHECE  DO
RECURSO DE APELAÇÃO no tocante a alegação de que agiu no exercício
regular do seu direito ao negativar o nome do autor,bem como do não cabimento
dos  danos  morais,  em razão  do  princípio  da  dialeticidade  e  CONHECE DO
RECURSO EM RAZÃO AO PLEITO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
PARA NEGÁ-LO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença na íntegra.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

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,
07 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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