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PRELIMINAR  DE  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  MERA
REPETIÇÃO  DA  CONTESTAÇÃO.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DE  OBSTÁCULO  AO
CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.

-  O recente  precedente  do  STJ  informa  que  "repetir,  na
apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou
na  contestação  não  representa,  por  si  só,  obstáculo  ao
conhecimento  do  recurso,  nem  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade.  (STJ, AgInt no AREsp 980.599/SC, julgado
em 13/12/2016).

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA.
COMPROVAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DO  DÉBITO
CONTRATUAL  POR  MEIO  DE  FATURAS.
POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

- É possível instruir a ação monitória com faturas de energia
elétrica  que  deram  origem  ao  débito  cobrado,  pois  elas
gozam  de  presunção  de  legitimidade,  o  que  não  foi
desconstituído pela parte contrária.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO.  COBRANÇA
DEVIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Havendo  a  comprovação  da  existência  de  contrato  de
fornecimento de energia elétrica através de faturas mensais
inadimplidas, surge a obrigação de cumprir o pactuado.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  à unanimidade de  votos,  REJEITAR AS PRELIMINARES.  NO
MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  135/144)  interposta  pelo
MUNICÍPIO DE ARARA contra a sentença (fls. 112/117) prolatada pelo Juízo da Daquela
Comarca, que, nos autos da presente Ação Monitória, julgou procedente a demanda ajuizada
pela  COOPERATIVA  DE  ENERGIZAÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  RURAL  DE
BANANEIRAS – CERBAL.

Na  sentença,  o  juízo  de  piso  reconheceu  a  existência  do  crédito
cobrado  na  demanda  judicial  e  condenou  o  apelante  a  pagar  ao  apelado  a  quantia  de  R$
8.713,20 (oito mil, setecentos e treze reais e vinte reais), além de honorários advocatícios, estes
na ordem de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, determinando a remessa dos
autos para reexame necessário.

Às fls. 121 e 125, a parte apelada requereu a reconsideração do envio
dos autos ao TJPB na forma de “remessa necessária”, nos termos do antigo artigo 475, § 3º, do
CPC/73, haja vista que o valor da condenação não ultrapassou 60 (sessenta) salários mínimos,
pleito que foi atendido pelo juízo à fl. 127.

Posteriormente, a parte ré apelou, renovando a tese da contestação de
que o autor, ora apelado, não possui legitimidade ativa para cobrar o débito porque não teria
apresentado o contrato social, conforme art. 485, IV, do CPC/15.

Afirmou que não é devedor do valor cobrado, eis que, desde dezembro
de 2008, o apelado deixou de fornecer iluminação pública à edilidade, de acordo com a Lei
Municipal n. 158/2008.

Contrarrazões apresentadas (fls. 146/150), pugnando, preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, requer a
manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pela negativa de
conhecimento da apelação (fls. 170/175).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR  DE  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE

A parte autora, ora apelada, requereu nas contrarrazões que o recurso não
seja conhecido pelo Relator, sob o fundamento de que a apelação contém meras repetições da
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contestação. A Procuradoria concordou com preliminar, opinando igualmente para que o recurso
não seja apreciado nesta Colenda Câmara.

De acordo com os entendimentos doutrinários a respeito do tema,  "O
princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os
fundamentos pelos quais está insatisfeito  com a decisão recorrida, o porque do pedido de
prolação de outra decisão."1

Referido preceito traduz a necessidade de que a parte insatisfeita com a
prestação jurisdicional a ela conferida interponha a sua sedição de maneira crítica,  ou seja,
discursiva,  sempre  construindo  um  raciocínio  lógico  e  conexo  aos  motivos  elencados  no
decisório combatido, possibilitando à instância recursal o conhecimento pleno das fronteiras do
descontentamento. 

Contudo,  a  simples  reprodução  dos  argumentos  da  contestação  no
recurso  de  apelação  não  constitui  óbice,  por  si  só,  para  o  não  conhecimento  do  recurso,
porquanto, apesar de as razões do recurso ora apreciado estarem sucintas, delas se pode extrair
que o apelante está inconformado com a rejeição das suas teses de que o apelado não possui
legitimidade ativa para cobrar o débito e que também não mais recebe o serviço de iluminação
desde a edição da Lei Municipal n. 158/2008.

Neste sentido, os recentes precedentes do STJ têm o posicionamento de
que a mera repetição no recurso dos termos da contestação não caracteriza ofensa ao Princípio da
Dialeticidade, consoante exemplificado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTESTAÇÃO.  REPETIÇÃO  DE ARGUMENTOS.  OFENSA
AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE FATOS.  SÚMULA Nº  7/STJ.  ACÓRDÃO.  LEI
LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.
1.  Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição
inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo
ao  conhecimento  do  recurso,  nem  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade. Precedentes.
2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias
fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3.  Tendo  o  tribunal  estadual  decidido  a  questão  à  luz  da
legislação  local,  a  pretendida  inversão  do  julgado  mostra-se
inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula nº
280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  13/12/2016,
DJe 02/02/2017). (g.n.).

Deste modo, rejeito a preliminar.

1 PIMENTEL,  Bernardo  de  Souza,  Introdução  aos  Recursos  Cíveis  e  à  Ação  Rescisória,  Brasília:  Brasília
Jurídica, 2000, p. 147.
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PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
 
Nitidamente, a preliminar de ilegitimidade ativa porque o autor não teria

apresentado o contrato social e, consequentemente, configurar a relação jurídica existente entre
as partes confunde-se com o próprio mérito da ação, e com ele será apreciada.

Ademais, bem caminhou a sentença (fl. 113) ao justificar que as faturas
de cobrança de energia elétrica anexadas aos autos possuem valor probatório suficiente para que
a monitória seja apreciada.

Sobre  o  tema,  a  jurisprudência  do  TJRS adota  este  entendimento,  in
verbis:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  MONITÓRIA.  COBRANÇA  DE
FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA INADIMPLIDAS.
Caso concreto em que o demandado, em embargos, não nega a
existência  da  dívida,  se  limitando  a  alegar  a  cobrança
excessiva de valores. Ao contrário do que afirma o embargante,
o cálculo da fl. 44 dos autos especifica os encargos aplicados
sobre o valor originário do débito. Assim,  estando a presente
ação instruída com as faturas de energia elétrica que deram
origem à dívida, as quais constituem prova escrita e gozam de
presunção de legitimidade,  cabia ao devedor,  nos  termos do
art. 333  , II  , do Código de Processo Civil  , fazer prova quanto à
existência  de  causa  extintiva,  modificativa  ou  impeditiva  do
direito  do  credor,  ônus  do  qual  não  se  desincumbiu.
Manutenção da sentença. Precedentes deste Colegiado. APELO
DESPROVIDO. 
(Apelação  Cível  Nº  70055247480,  Décima  Segunda  Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho
Pinto Vieira Rebout, Julgado em 19/03/2015).

Igualmente, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de ação monitória na qual o autor cobra da parte ré, Município
de Arara,  a importância  de R$ 8.713,20, proveniente de fornecimento de energia  elétrica no
período de fevereiro a junho de 2011.

A inicial foi instruída com as faturas de energia elétrica (fls. 15/27) que
demonstram o referido fornecimento na zona rural de Arara-PB, notadamente para atender aos
Grupos Escolares “Serrote Branco” e “Lagoa de Pedra”.

Vale  destacar  que,  desde  agosto  de  2011,  a  CERBAL  transferiu  à
ENERGISA  S.A.  todas  as  instalações  elétricas  e,  consequentemente,  o  direito  de  cobrar  o
fornecimento de energia discutido nestes autos, conforme acordo anexado às fls. 91/104.

Ultrapassada  a  questão  da  legitimidade  ativa  para  cobrar  o  débito,  o
principal  argumento do apelante reside no fato de que,  segundo ele,  a  cobrança em questão
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deveria ser realizada diretamente ao consumidor, nos moldes da Lei Municipal n. 158/2008, que
instituiu a “Taxa de Iluminação Pública”.

Ora,  o  apelante  confunde  o  fornecimento  de  energia  diretamente  aos
prédios públicos com a contribuição de iluminação pública paga pelos consumidores nas contas
individuais de energia elétrica.

Com efeito, a Constituição Federal, por meio do seu art. 149-A2, atribuiu
competência exclusiva aos municípios para cobrar dos munícipes os recursos necessários para o
custeio  dos  serviços  de  iluminação  pública,  cuja  arrecadação  pode  ser  através  da  fatura  de
energia elétrica.

No caso dos autos, o apelante alega, apesar de não haver comprovado,
que a contribuição de iluminação pública do município de Arara foi instituída desde o ano de
2008, mediante a referida Lei  Municipal  n.  158/2008,  razão pela qual  o apelado deveria  ter
cobrado o serviço de fornecimento de energia elétrica diretamente de cada consumidor.

É  bem  verdade  que  a  contribuição  de  iluminação  pública  possui
característica de tributo, dotada de compulsoriedade, ou seja, o seu pagamento é obrigatório, nos
termos do art. 3º3 do Código Tributário Nacional.

Entretanto, como já afirmado acima, a cobrança posta nos autos derivou
de fornecimento de energia elétrica diretamente aos prédios escolares do município, isto é, não
se confunde com a iluminação pública colocada à disposição de toda a coletividade, que, como
dito, gera a contribuição de iluminação na conta individual de cada consumidor.

Por tais motivos, realmente restam atendidos os requisitos do art. 1.102,
“a”, do CPC/73, hoje art. 700 do CPC/15, segundo o qual: 

Art. 700.   A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título execu-
tivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;

De fato,  o  autor  ajuizou  a  demanda  com prova  escrita  (Faturas  de
Energia Elétrica) do crédito, assim como o demonstrativo analítico do débito e sua consequente
evolução, contendo ainda o valor atual da dívida, satisfazendo as exigências legais.

A esse propósito, segue iterativa jurisprudência do STJ:

RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  PROVA
ESCRITA.  JUÍZO  DE  PROBABILIDADE.
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO
HÁBIL  A  COMPROVAR  A  RELAÇÃO  CONTRATUAL  E  A
EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.

2 Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas
leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.
3 Art. 3º.  Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir,  que  não  constitua  sanção de  ato  ilícito,  instituída  em lei  e  cobrada  mediante  atividade
administrativa plenamente vinculada.
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1.  A prova hábil  a  instruir  a  ação monitória,  isto  é,  apta  a
ensejar a  determinação  da  expedição do mandado monitório -
a que alude os artigos   1.102-A  do  CPC/1.973  e  700  do
CPC/2.015  -,  precisa demonstrar  a  existência  da  obrigação,
devendo   o   documento  ser  escrito   e   suficiente   para,
efetivamente, influir na convicção do magistrado  acerca  do
direito  alegado, não sendo necessário prova robusta,  estreme
de  dúvida,  mas sim documento idôneo que permita juízo de
probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2.   O   correio   eletrônico   (e-mail)   pode   fundamentar   a
pretensão  monitória,   desde   que   o   juízo   se  convença  da
verossimilhança  das  alegações   e   da   idoneidade   das
declarações,  possibilitando  ao  réu  impugnar-lhe  pela  via
processual adequada.
3.   O   exame  sobre  a  validade,  ou  não,  da  correspondência
eletrônica  (e-mail)   deverá  ser   aferida  no  caso concreto,
juntamente  com  os  demais  elementos  de  prova  trazidos  pela
parte autora.
4. Recurso especial não provido.
(REsp  1381603/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016).

Por fim, temos que o apelante não logrou êxito em provar qualquer fato
extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, motivo que justifica o desprovimento
do recurso por ele manejado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  o  Exmo.  Dr.  Gustavo  Leite  Urquiza  (com
jurisdição limitada), o Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti.

 Presente  à  sessão  a  representante  do Ministério  Público,  Vasti  Clea
Marinho Costa Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário
Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de
março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J/14
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