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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001401-11.2011.815.0081.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Bananeiras.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Borborema.
ADVOGADO: Petronilo Viana de Melo Júnior.
APELADA: Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural de Bananeiras – CERBAL.
ADVOGADOS: Bruno da Silva Farias e Mônica Cristina Marinho Rocha Lucena

EMENTA:  AÇÃO  MONITÓRIA.  FATURAS  DE  CONSUMO  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  DOCUMENTO  HÁBIL.  REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS
MONITÓRIOS  E  CONSTITUIÇÃO  DO  TÍTULO  EXECUTIVO  JUDICIAL.
APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE  SUSCITADA  EM  CONTRARRAZÕES.  ATAQUE  AOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO
DIREITO  AUTORAL.  ÔNUS  DO  APELANTE.  DISPENSA  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1. A repetição de argumentos constantes da peça de defesa, por si só não implica na
violação ao princípio da dialeticidade, notadamente quando o inconformismo ataca
diretamente os fundamentos do decisum.

2. “Considera-se como prova escrita, hábil  a aparelhar a ação monitória, qualquer
documento escrito que não se revista das características de título executivo e que seja
merecedor de fé quanto à sua autenticidade. Demonstrado pelo autor da monitória,
através dos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito,
compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do
direito do autor,  nos termos do artigo 333, incisos I e II,  do Código de Processo
Civil.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00014920420118150081, -
Não possui -, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 09-09-2015)

3. Não há irregularidade da Sentença, a qual julga o processo no estado em que se
encontra, quando a própria parte requer a dispensa da dilação probatória.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0001401-11.2011.815.0081, em que figuram como Apelante Município de
Borborema e como Apelada Cooperativa de Energização e Desenvolvimento Rural
de Bananeiras – CERBAL.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-
lhe provimento.

VOTO.



O  Município  de  Borborema interpôs  Apelação  contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bananeiras,  f.  348/351, que
rejeitou  os  Embargos  Monitórios  por  ele  opostos  em face  da Cooperativa  de
Energização e Desenvolvimento Rural de Bananeiras – CERBAL, Promovente
do procedimento monitório, constituindo de pleno direito, em favor desta, o título
executivo judicial no valor de R$ 25.692,33 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa
e dois reais e trinta e três centavos), devidamente corrigidos.

Em suas  razões,  f.  354/357,  alegou  que  o  Juízo  validou  a  licitude  da
cobrança de faturas de energia elétrica que nunca lhe foram apresentadas, restando
carente de prova pericial a demonstração de que o consumo realizado tenha causado
o débito reconhecido na Sentença.

Asseverou que reconhece como válido apenas o débito de R$ 4.732,72
(quatro mil setecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), requerendo ao
final o provimento do Apelo, para que sejam acolhidos os embargos monitórios. 

Intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões,  arguindo a preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, argumentando que o Recorrente
não  se  desincumbiu  do  ônus  de  carrear  aos  autos  prova  dos  fatos  extintivos,
modificativos e impeditivos do seu direito.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  371/374,  opinou  pelo  desprovimento  do
Recurso, por entender que as faturas de energia elétrica são documentos hábeis para
aparelhar o procedimento monitório.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Apelo.

As  razões  recursais,  embora  reproduzam  parte  da  Contestação,  atacam
diretamente os fundamentos empregados na Sentença, de modo que não há violação
ao princípio da dialeticidade, conforme destaca a jurisprudência do STJ1.

Rejeito, portanto, a prefacial de violação ao princípio da dialeticidade

1 AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS. APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC.
ARGUMENTOS  DISSOCIADOS  DOS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  DECISÃO
AGRAVADA  MANTIDA.  IMPROVIMENTO.  1.-  "A  reprodução  na  apelação  das  razões  já
deduzidas  na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso,  desde que haja
compatibilidade com os temas decididos na sentença" (REsp 924.378/PR, Rel.  Ministra NANCY
ANDRIGHI,  DJ 11.4.2008).  2.- Caso em que os argumentos do recurso de apelação encontra-se
dissociados  dos  fundamentos  da  sentença.  3.-  Agravo  Regimental  improvido.  (AgRg no  AREsp
280.836/SP, Rel.  Ministro SIDNEI BENETI,  TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe
26/03/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. 1.-
A repetição de argumentos anteriores, por si só, ainda que possa constituir praxe desaconselhável,
não implica na inépcia do recurso, salvo se as razões do inconformismo não guardarem relação com
os fundamentos da decisão recorrida,  o que não se verifica,  na hipótese.  2.-  Agravo Regimental
improvido. (AgRg no AREsp 148.672/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012)



arguida em sede de Contrarrazões.

A  Apelada  ajuizou  procedimento  monitório  em  face  do  Recorrente
objetivando constituir em título executivo judicial a cobrança oriunda das faturas de
energia  elétrica  vencidas  e  não  pagas,  acostadas  às  f.  48/82,  84/119,  121/155,
157/188 e 190/197, dos autos. 

Conforme entendimento do STJ e dos Órgãos Fracionários deste Tribunal,
as faturas de energia elétrica em débito são documentos hábeis para paramentar a
Ação  Monitória  ajuizada  pela  concessionária/permissionária2,  cabendo  à  parte
demandada demonstrar os fatos modificativos ou extintivos do direito autoral.

Na  hipótese  vertente,  o  Município  Recorrente  peticionou  aos  autos,  f.
322/323,  comunicando  o  desinteresse  em  conciliar  e  requerendo  o  julgamento
antecipado da lide com a dispensa da dilação probatória, motivo pelo qual não deve
prosperar  o  argumento  de  que  restou  pendente  a  realização  de  prova  pericial
visando aferir o consumo cobrado nas referidas faturas.

Considerando,  assim,  a  juntada  de  documentação  que  atesta  os  fatos

2 PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  FATURA  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
DOCUMENTO HÁBIL AO MANEJO DO FEITO MONITÓRIO.  PRECEDENTES.  RECURSO
ESPECIAL  PROVIDO.  (REsp  Nº  1.284.763/SP  -  RELATOR  :  MINISTRO  HUMBERTO
MARTINS, julgado em 08/11/2011) 

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  FATURA  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
DOCUMENTO HÁBIL AO MANEJO DO FEITO MONITÓRIO. 1. A matéria nos autos prescinde
do revolvimento de fatos e provas, razão pela qual inaplicável a Súmula 7/STJ. 2. "É perfeitamente
viável instruir ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica com cópia de faturas
para cobrança por serviços prestados,  sendo desnecessária, na hipótese, a assinatura do devedor."
(REsp  831.760/RS,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  julgado  em  17.4.2008,  DJe
6.5.2008.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1284763/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011)

REMESSA  OFICIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  ENERGIA  ELÉTRICA.
FATURAS.  INADIMPLEMENTO.  SENTENÇA  MANTIDA,  POR  SEUS  PRÓPRIOS  E
JURÍDICOS  FUNDAMENTOS.  ART.  557,  CAPUT,  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO. - STJ - Súmula nº 339 - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. - Considera-
se como "prova escrita", hábil a aparelhar a ação monitória, qualquer documento escrito que não se
revista das características de título executivo e que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade. -
Demonstrado pelo autor da monitória, através dos documentos apresentados com a inicial, o fato
constitutivo  de  seu  direito,  compete  ao  embargante  provar  os  fatos  extintivos,  modificativos  ou
impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00014920420118150081, - Não possui -, Relator
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 09-09-2015)

PROCESSUAL CIVIL — Apelação cível — Ação Monitória — Preliminar — Carência de ação -
Prova  Escrita  -  Pretensão  –  Empresa  distribuidora  de  energia  —  Prova  escrita  contundente  —
Embargos rejeitados — Manutenção - Requisitos - Possibilidade de conversão — Manutenção da
sentença  — Desprovimento  do  apelo.  1.  O  agravante  não  trouxe argumentos  novos  capazes  de
infirmar  os  fundamentos  que  alicerçaram  a  decisão  agravada,  razão  que  enseja  a  negativa  do
provimento ao  agravo regimental. 2. Para a admissibilidade da ação monitória considera-se prova
escrita todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança de determinada dívida, ainda que
unilateral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 963.656/DF,
Rel.  Ministro  VASCO  DELLA  GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/RS),
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 08/06/2009). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 05120070000479001, 3ª Câmara Cível, Relator Genésio Gomes Pereira Filho , j. em 04-
08-2009)



constitutivos  do  direito  autoral,  a  ausência  de  demonstração  de  fatos  que  o
rechacem e o pedido de dispensa de dilação probatória, é de se manter a Sentença,
nos termos do entendimento firmado pelos Colegiados desta Corte3.

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada em Contrarrazões e, quanto ao
mérito  do Apelo, nego-lhe  provimento,  mantendo  incólume  a  Sentença
guerreada.

É o voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator

3 APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ULTRA PETITA.
ADEQUAÇÃO  AOS LIMITES  DO  PEDIDO.  REDUÇÃO  DO  JULGADO.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. […].  Não há
como prosperar o pedido de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, quando a própria parte
requer  o  julgamento  antecipado  da  lide.  […].  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
09057479720098150000, 2ª Câmara cível, Relator Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho , j. em 13-
05-2014)

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  RÉU/  APELADO
REVEL. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. BEM OBJETO
DO CONTRATO A SER RESCINDIDO  CONSTRITO  JUDICIALMENTE.  COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Inexiste
cerceamento  de  defesa  quando  a  parte  requer  o  julgamento  antecipado  da  lide,  a  ausência  de
necessidade  de  produção  de  provas.  […].  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020090390952001, 2ª CÂMARA CÍVEL, Relator Marcos Cavalcanti de Albuquerque , j. em 26-
11-2012)


