
  
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005069-83.2008.815.0181
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Município de Guarabira
PROCURADOR : Jader Soares Pimentel, OAB/PB 770
APELADA : Energisa S/A
ADVOGADO : Rodrigo Nóbrega Farias, OAB/PB 10.220
ORIGEM : Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira
JUIZ (A) : José Márcio Rocha Galdino

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, POR
CARÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
DESCABIMENTO.

- Não se pode confundir Decisão concisa, na qual as
questões de fato e de direito, essenciais ao deslinde
da controvérsia naquele momento processual, estão
suficientemente  enfrentadas,  com  Decisão  sem
fundamentação. Embora evidente o esforço da parte
Apelante  para  anular  o  Decisum,  não  trouxe  o
Recurso nenhum argumento capaz de alterá-lo.

PRELIMINAR  DE  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.010, II,
DO NCPC PRESENTES. REJEIÇÃO.

-  O Recorrente atendeu aos requisitos preconizados
no art. 1.010, II, do NCPC, pois expôs as razões de
fato e de direito que demonstram, sob seu ponto de
vista, o equívoco do Decisum.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO.  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO.  ENERGIA  ELÉTRICA  EM  ESCOLA
MUNICIPAL.  ALEGAÇÃO  DE  PARCELAMENTO
DA  DÍVIDA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS  DO
AUTOR. ART.  373, I DO CPC/15. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
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-  À  luz  do  conjunto  probatório  apresentado  nos
autos,  vislumbra-se,  inequivocamente,  a
inverossimilhança  das  alegações  iniciais,
notadamente,  porquanto  restou  demonstrada  a
obrigação  de  pagar  pelos  serviços  de  energia
elétrica  consumida  no  período  apontado,  de
responsabilidade do Município/Promovente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e,
no  mérito, DESPROVER O APELO, nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da
certidão de julgamento de fl. 179.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  MUNICÍPIO  DE

GUARABIRA contra a Sentença de fls. 137/139 proferida pelo Juízo da 4ª Vara

da  Comarca  daquele  Município  que,  nos  autos  da Ação Declaratória  de

Inexistência  de  Débito  proposta  em  face  da  ENERGISA  S/A, julgou

improcedente o pedido formulado na inicial, mantendo o débito objeto do Ofício

CE nº  1.491/2008 –  DEGR,  constante  às  fls.  08/09.  Condenou  o  Autor  ao

pagamento  dos  honorários  advocatícios  em  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),

acrescidos de juros e correção monetária (art. 85, §2º, CPC/15).

Em suas razões,  fls. 141/147, a  parte Apelante  suscita  a

preliminar de nulidade da Sentença, sustentando carência de fundamentação.

No mérito, pugna pelo provimento do Recurso para que seja desconstituído o

débito apontado na inicial.

Contrarrazões, fls.  152/160,  arguindo,  preliminarmente,  a

violação  do  princípio  da  dialeticidade.  No  mérito,  requer  a  manutenção  do

Decisum.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público  opinou  pela

rejeição das preliminares e,  no mérito,  pelo  desprovimento do Recurso,  fls.

169/173.
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É o relatório. 

VOTO

Preliminar de nulidade do Decisum.

Inicialmente, sustenta o Município/Recorrente que a Sentença

não foi  fundamentada e afrontou o disposto no art.  93,  IX,  da Constituição

Federal, requerendo a sua nulidade. 

Não se pode confundir Decisão concisa, na qual as questões

de fato e de direito, essenciais ao deslinde da controvérsia naquele momento

processual,  estão  suficientemente  enfrentadas,  com  decisão  sem

fundamentação. 

Embora evidente o esforço da parte  Apelante para anular  o

Decisum, não trouxe o Recurso nenhum argumento capaz de alterá-lo.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida

em Contrarrazões.

A parte Recorrida sustentou, em sede de Contrarrazões, que o

Recurso interposto pelo Autor, ora Recorrente, não merece ser conhecido, ante

a ausência de dialeticidade.

Sem razão a pretensão da Apelada.

O princípio da dialeticidade disciplina que a parte Recorrente

deve  impugnar  todos  os  fundamentos  da  Decisão  Judicial,  de  maneira  a

demonstrar que o julgamento sobre o qual se insurge merece ser modificado. 

In  casu,  ao manusear  o Recurso Apelatório  às fls.  141/147,

percebe-se que o Apelante restou irresignado com o resultado  da Sentença,

trazendo argumentos aptos a modificá-la.

3



Apelação Cível nº 0005069-83.2008.815.0181

Sobre o tema, pontifica Nelson Nery Júnior:

“Vige,  no  tocante  aos  recursos,  o  princípio  da
dialeticidade.  Segundo  este,  o  recurso  deverá  ser
dialético, isto é, discursivo. O Recorrente deverá declinar
o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a
parte  contrária  poderá contra-arrazoá-lo,  formando-se o
imprescindível contraditório em sede recursal. As razões
do recurso são elementos indispensáveis a que o tribunal,
para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso,
ponderando-as em confronto com os motivos da decisão
recorrida.  A  sua  falta  acarreta  o  não  conhecimento.
Tendo  em  vista  que  o  recurso  visa,  precipuamente,
modificar  ou  anular  a  decisão  considerada  injusta  ou
ilegal,  é  necessária  a  apresentação  das  razões  pelas
quais  se  aponta  a  ilegalidade  ou  injustiça  da  referida
decisão judicial”. (Teoria Geral dos Recursos – Princípios
Fundamentais. Editora Revista dos Tribunais. 4 ed. 1997.
p. 146/147).

Portanto, o Recorrente atendeu aos requisitos preconizados no

art.  1.010,  II,  do  NCPC,  pois  expôs  as  razões  de  fato  e  de  direito  que

demonstram, sob seu ponto de vista, o equívoco do Decisum.

Dessa forma, rejeito a preliminar apontada.

Mérito

Extrai-se  da  exordial  que  o  Autor,  ora  Recorrente,  requer  a

declaração de inexistência de débito cobrado pela Ré, por meio do Ofício CE

1.491/2008 – DEGR, no valor de R$ 227.215,42 (duzentos e vinte e sete mil,

duzentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), referente ao fornecimento

de energia para o CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança), onde funciona

a Escola Municipal João Farias Pimentel.

Sustenta que a Promovida realizou o corte de energia, porém o

ato  foi  suspenso  por  Decisão  Liminar  deferida  na  Ação  Cautelar  de  nº

018.2008.004.537-2.  Afirma  que,  em  17.11.2007,  parcelou  o  débito  acima

mencionado,  abrangendo  as  parcelas  vencidas  até  novembro  de  2007.

Entretanto, o Ofício recebido contém débitos dos anos de 2004 até agosto de

2007, os quais já estariam incluídos no parcelamento acordado.
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Pois bem.

Procedendo-se  ao  exame  das  peculiaridades  envolvidas  na

causa,  sobretudo  o  conjunto  probante  documentado  nos  autos,  tem-se  a

manifesta inverossimilhança da pretensão vestibular, emergindo, notadamente,

a necessidade de manutenção da Decisão recorrida.

A  Sentença,  de  forma  cirúrgica,  bem  identificou  a  situação

delineada neste feito, tecendo relevantes considerações, senão vejamos: 

“A dívida diz respeito à pendência do período de junho de
2004  a  setembro  de  2008  (fls.  08/09),  ficando
demonstrado,  ao  longo  da  instrução,  que  o  imóvel  do
Centro de Atenção Integrado à Criança – CAIC era de
responsabilidade do Autor,  pois  a ele teria sido doado,
desde  o  ano  de  2004,  pela  União  Federal,  conforme
ofício de fl. 107 e certidão cartorária de fl. 108. Somente
no ano de 2012, através de lei, foi que o Autor efetuou a
doação  do  imóvel  ao  IFPB  –  Instituto  Federal  de
Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Paraíba  (fl.  113).
Consta ainda que o próprio ofício de fl. 114, ao contrário
do sustentado na inicial,  demonstra que o Autor  era o
responsável  pelo  adimplemento  da  energia  elétrica  do
imóvel no período cobrado pela Energisa S/A.

O Autor também não demonstrou que a dívida cobrada
foi objeto de parcelamento. A documentação de fls. 15/19
não relaciona os débitos englobados no parcelamento, de
modo que não satisfez o Promovente o ônus probatório
dos  fatos  constitutivos  do  seu  direito  (art.  373,  I,  do
CPC/15)”.

Frise-se que o ônus consiste na conduta exigida da parte para

que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um

dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de

perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência

do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto

porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que

fato inexistente.

Portanto,  bem decidiu  o  magistrado  a  quo  ao  reconhecer  a

improcedência do pedido, ante a não comprovação de ato ilícito por parte da

Empresa Recorrida.
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 Descabida, portanto, a declaração de inexistência de débito.

Feitas  tais  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer

ministerial,  REJEITO  AS  PRELIMINARES  e,  no  mérito, DESPROVEJO O

APELO, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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