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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009282-26.2009.85.0011
RELATOR         : Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)       : Maria das Graças Machado Bezerra
ADVOGADO(A/S)  : Antônio de Pádua Pereira
APELADO(A/S)      : Energisa Borborema Dist. de Energia S/A
ADVOGADO(A/S)   :Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Junior

PROCESSUAL CIVIL  – Apelação Cível  –
Ação de Indenização por danos morais c/c
pedido  de  religação  de  energia  e
antecipação de tutela –  Extinção do feito
sem  resolução  do  mérito  –  Ilegitimidade
ativa ad causam – Inocorrência - Teoria da
asserção – Autonomia do direito de ação –
Pertinência  subjetiva  presente  –  Rejeição
da preliminar – Reforma da r. sentença  -
Apreciação meritória em Segunda Instância
– Possibilidade – Intelecção do art.515,  §
3º, do CPC – Teoria causa madura.

— Acolhida a teoria da asserção em nosso
ordenamento, as condições da ação devem
ser  aferidas abstratamente,  em função do
que, para se fazer presente a legitimidade
“ad causam”, basta figure, no pólo ativo da
demanda,  quem,  na  exordial,  afirma-se
titular do bem controvertido, e, no passivo,
aquele  a  quem  se  atribui  a  resistência  à
satisfação da pretensão.

- A  Lei nº 10.352, de 26.12.2001, visando
dar  maior  agilidade  à  prestação
jurisdicional, acrescentou o § 3º ao art. 515
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do CPC. Autoriza o citado parágrafo que o
Tribunal julgue de logo a lide, desde que a
causa verse exclusivamente sobre matéria
de  direito  e  esteja  em  condições  para  o
imediato  julgamento.  É  o  que  a  doutrina
costuma  chamar  de  “Teoria  da  Causa
Madura”. 

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR  –
Ação de indenização por danos morais c/c
pedido  de  religação  de  energia  e
antecipação  de  tutela  –  Fornecimento  de
energia elétrica - Impossibilidade de acesso
ao medidor de energia elétrica – Alegação
de  provável  irregularidade  no  medidor  –
Corte regular no fornecimento – Dano moral
não caracterizado – Improcedência.

 - Em face do impedimento de acesso ao
medidor  por  mais  de  três  meses
consecutivos, a concessionária de energia
elétrica age em exercício regular de direito,
não havendo que se falar em indenização
por danos morais.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  dar provimento  parcial  à
apelação,  para  reconhecer  a  legitimidade ativa ad causam,  e  aplicando o
disposto no art. 515, § 3º, do CPC, julgar improcedente o pedido, nos termos
do voto do Relator e da súmula de julgamento de fl. 141.

R E L A T Ó R I O

MARIA  DAS  GRAÇAS  MACHADO
BEZERRA, qualificada na exordial de fls. 02/10,  moveu Ação de Indenização
por Danos Morais c/c pedido de religação de energia e antecipação de tutela
em face de ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em apertada síntese, aduziu a autora, ora
apelante,  que o proprietário do imóvel  objeto da lide é seu filho,  mas tem
legitimidade para propor a presente lide, pois, é efetiva usuária dos serviços
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prestados pela promovida. Alegou, que o imóvel que habita, vive maior parte
do  dia  fechado,  no  entanto,  são  feitas  as  leituras  e  enviadas  as  faturas
mensais, as quais se encontram devidamente quitadas. Afirmou, ainda, que
teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência suspenso em razão
da ausência de leitura relativa ao mês de março de 2009, conforme protocolo
gerado  de  nº  1796652,  perdurando  a  falta  de  energia  elétrica,  até  a
propositura da presente demanda.

Dessa  forma,  requereu  a  religação  do
fornecimento  de  energia  elétrica  da  residência  em comento,  e  no  mérito,
pugnou  por  uma  reparação  indenizatória  em  razão  dos  momentos  de
desconfortos  advindos  do  corte  indevido  processado  pela  empresa
concessionária de energia elétrica.

Tutela  antecipada  e  assistência  judiciária
gratuita deferida à fl. 19.

Citada,  a  demandada  atravessou  a
contestação de fls. 24/37, arguindo preliminarmente, a ilegitimidade ativa “ad
causam”. No mérito, aduziu a culpa exclusiva da vítima, exercício regular do
direito  e,  não  comprovação  de  danos  morais  passíveis  de  reparação
indenizatória.

Impugnação à contestação às fls. 55/58.

Em sentença exarada às fls. 87/90, a MM.
Juíza “a quo” acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa “ad causam” para, em
consequência  decretar  a extinção processual  sem resolução de mérito,  na
forma dos artigos 267, VI, c/c art. 6º, ambos do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso
de  apelação,  aduzindo  ser  parte  legítima  para  a  causa,  uma  vez  que,
tratando-se de contrato de fornecimento de energia elétrica, o efetivo usuário
do serviço é aquele que fixa sua residência no imóvel. Dessa forma, requereu
que a reforma da r. sentença, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e
julgar  procedente o pedido de indenização por  danos  morais  na forma da
petição inicial (fls. 96/100).

Às fls. 112/119, a recorrida contra-arrazoou
o apelo, requerendo a manutenção da decisão atacada.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de Justiça opinou pelo provimento da apelação, para que seja reconhecida a
legitimidade  da  autora  e,  caso assim entenda,  seja  o  mérito  da  demanda
analisado nos termos do § 3º, art. 515, do CPC (fls. 125/128).
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É o relatório. 

VOTO

I – DA ILEGITIMIDADE ATIVA

A  Energisa  Borborema  –  Distribuidora  de
Energia S/A suscitou a ilegitimidade ativa da parte autora, sob o argumento de
que  a  relação  de  fornecimento/consumo  de  energia  elétrica  referente  à
unidade consumidora foi firmada entre a Energisa e o Sr. Welligton Machado
Bezerra.

De fato, o art. 3º., do CPC, estatui:

 “Art. 3º. Para propor ou contestar ação é necessário ter
interesse e legitimidade.”.

Outrossim,  o  art.  267,  VI,  da  mesma
codificação1, já com as alterações provocadas pela Lei nº. 11.232, de 2005,
reza que se extingue “o processo, sem resolução de mérito”, “quando não
concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a
legitimidade das partes e o interesse processual”.

De  plano,  porém,  detecta-se  que  a
alegação  tem  suporte  na  ausência  em  pressupostos  da  própria
responsabilidade civil (nexo causal e conduta humana), de modo a remove da
análise  da  categoria  das  condições  da  ação  para  a  do  próprio  mérito  da
demanda, momento idôneo para o fica remetida.

Ademais,  mesmo que assim não fosse,  a
consagração  da  autonomia  do  direito  de  ação  impõe  se  faça  “in  statu
assertionis” a aferição da presença dos requisitos do exercício desse direito
público constitucional subjetivo abstrato,  isto é, exclusivamente segundo as
alegações constantes da petição inicial, “prima facie” e “in thesi”.

Num  primeiro  momento,  as  afirmações
autorais  são tomadas  por  verdadeiras  (“vera  sint  exposita”).  Da ratificação
delas ou não, ao final da demanda, cuidará a análise meritória. 

1 “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:  Vl - quando não concorrer qualquer
das  condições  da  ação,  como  a  possibilidade  jurídica,  a  legitimidade  das  partes  e  o  interesse
processual;”.
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Cuida-se  da  aplicação  da  teoria  da
asserção,  de  adoção  disseminada  no  STJ,  como  se  pode  inferir  dos
precedentes doravante colacionados2:

“COMERCIAL,  CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.
USUFRUTO. CONSERVAÇÃO DA COISA.
DEVER  DO  USUFRUTUÁRIO.  NULIDADE.
SIMULAÇÃO.  LEGITIMIDADE.  TERCEIRO
INTERESSADO.  REQUISITOS.  OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA. ANULAÇÃO.
LEGITIMIDADE.  CONDIÇÕES  DA  AÇÃO.  ANÁLISE.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
APLICABILIDADE.  DISPOSITIVOS  LEGAIS
ANALISADOS: ARTS. 168 DO CC/02;
E 3º, 6º E 267, VI, DO CPC.
(...)
5. Ainda que, como regra, a legitimidade para contestar
operações internas da sociedade seja dos sócios, hão de
ser excepcionadas situações nas quais terceiros estejam
sendo diretamente afetados, exatamente como ocorre na
espécie,  em que a administração da sócia majoritária,
uma  holding  familiar,  é  exercida  por  usufrutuário,
fazendo com que os nu-proprietários das quotas tenham
interesse jurídico e econômico em contestar a prática de
atos que estejam modificando a substância da coisa dada
em usufruto,  no caso pela diluição da participação da
própria holding familiar em empresa por ela controlada.
6.  As condições da ação,  entre elas a legitimidade ad
causam,  devem  ser  avaliadas  in  status  assertionis,
limitando-se ao exame do que está descrito na petição
inicial,  não  cabendo  ao  Juiz,  nesse  momento,
aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um
juízo de mérito.
7. Recurso especial provido.
(REsp  1424617/RJ,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  06/05/2014,  DJe
16/06/2014)

Idem:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
RESPONSABILIDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO  ESPECIAL.  DISCUSSÃO  ATINENTE  À
LEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM  E  À
COMPROVAÇÃO  DA  PROPRIEDADE  DO  IMÓVEL
ATINGIDO POR INUNDAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização proposta
pelo  recorrido  contra  o  Município  de  Maruim-SE,  em
razão  de  prejuízos  sofridos  por  força  de  inundação
provocada  pela  enchente  do  Rio  Ganhamoroba,  fato
ocorrido em 9.5.2008.

2 Sem grifos no original.
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2. A sentença de procedência foi mantida pelo Tribunal a
quo,  que,  todavia,  reduziu  o  valor  da  reparação  por
danos  morais  de R$ 6.000,  00 para o patamar  de  R$
3.000,00.  O  ressarcimento  dos  danos  materiais  foi
confirmado integralmente.
3.  Insta destacar que o Recurso Especial  não trata de
temas  relativos  à  responsabilidade  por  omissão  do
Município e à configuração dos danos morais e materiais
provocados pela inundação.
A  questão  devolvida  no  presente  recurso  se  refere  à
legitimidade  ativa  ad  causam  e  à  comprovação  da
titularidade do imóvel atingido.
4. A legitimidade ativa ad causam é uma das condições
da ação. Sua aferição, em conformidade com a teoria
da  asserção,  a  qual  tem  prevalecido  no  STJ,  deve
ocorrer  in  status  assertionis,  ou  seja,  à  luz  das
afirmações  do  demandante  (AgRg  no  AREsp
205.533/SP,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques,
Segunda  Turma,DJe  8/10/2012;  AgRg  no  AREsp
53.146/SP,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Segunda
Turma,  DJe  5/3/2012;  REsp  1.125.128/RJ,  Rel.
Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  DJe
18/9/2012).
5. In casu, a análise da demanda instaurada revela que o
recorrido possui legitimidade para pleitear o direito em
litígio, pois afirmou que sofrera prejuízos decorrentes da
inundação do Rio Ganhamoroba e que os danos devem
ser  imputados  à  falha  do  serviço  da  Administração
municipal.   Portanto,  independentemente  das  provas
produzidas nos autos, não se pode negar a legitimidade
ativa ad causam.
6. O outro debate provocado pelo recorrente diz respeito
à necessidade de o autor demonstrar a propriedade do
imóvel  atingido.  Essa  discussão  é  irrelevante  para  a
definição da responsabilidade da Administração no caso
concreto, pois o direito à reparação dos danos materiais
reconhecidos pelo Tribunal a quo se restringe aos móveis
que guarnecem a residência, e, nesse sentido, é suficiente
a comprovação da posse (fls. 235-236).
7. Acrescente-se que, diante do contexto fático delineado
no acórdão recorrido, a prova de que o recorrido residia
no  imóvel  alcançado  pela  inundação  não  pode  ser
revisitada pelo STJ, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
8. Recurso Especial não provido.
(REsp 1354983/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/05/2013,  DJe
22/05/2013)

Sem destoar:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  EXTRAVIO  DE  BAGAGENS  DO
PREPOSTO  CONTENDO  PARTITURAS  A  SEREM
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EXECUTADAS  EM  ESPETÁCULO  ORGANIZADO
PELA EMPRESA AUTORA. LEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM.
EQUIPARAÇÃO  AO  CONSUMIDOR.
IMPOSSIBILIDADE.  TEORIA  DA  ASSERÇÃO.
EMPRESA AUTORA BENEFICIÁRIA DO CONTRATO
HAVIDO  ENTRE  O  MAESTRO  E  A  RÉ.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
1.  Em  caso  de  defeito  de  conformidade  ou  vício  do
serviço, não cabe a aplicação do art. 17, CDC, pois a Lei
somente equiparou as vítimas do evento ao consumidor
nas hipóteses dos arts. 12 a 16 do CDC.
2.  A  teoria  da  asserção,  adotada  pelo  nosso  sistema
legal, permite a verificação das condições da ação com
base nos fatos narrados na petição inicial.
3.  No  caso  em  exame,  como  causa  de  pedir  e
fundamentação  jurídica,  a  autora  invocou,  além  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  também  o  Código
Civil e a teoria geral da responsabilidade civil.
4.  Destarte,  como o acórdão apreciou a causa apenas
aplicando o art. 17, CDC, malferindo o dispositivo legal,
o que, como examinado, por si só, no caso concreto, não
implica  em  ilegitimidade  passiva  da  autora,  a  melhor
solução para a hipótese é acolher em parte o recurso da
ré, apenas para cassar o acórdão, permitindo que novo
julgamento  seja  realizado,  apreciando-se  todos  os
ângulos da questão, notadamente o pedido com base na
teoria geral da responsabilidade civil.
5.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  na
extensão, provido.
(REsp  753.512/RJ,  Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2010,
DJe 10/08/2010)

Logo,  em  termos  de  legitimidade  “ad
causam”, isto implica dizer que figurará, no pólo ativo da demanda, quem, na
exordial, afirma-se titular do bem controvertido, e, no passivo, aquele a quem
se atribui a resistência à satisfação da pretensão.

No caso concreto, a Sra Maria das Graças
Machado Bezerra afirmou que  ela é que é a usuária dos serviços de energia
elétrica do imóvel onde fixou sua residência e foi quem suportou os danos
advindos  do  corte  indevido,  tendo,  portanto,  legitimidade  para  pleitear  a
reparação por danos morais.

É  o  necessário  e  o  suficiente  para
estabelecer  a  chamada  pertinência  subjetiva  da  ação  e,  por  conseguinte,
rejeitar a preliminar.

7



                                                                                           Apelação Cível nº 0009282-26.2009.815.0011

II – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 515, § 3º, DO CPC – TEORIA DA
CAUSA MADURA:

    No caso dos autos,  o MM. Juiz “ a quo”
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com espeque no art. 267, inc.
VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade do consumidor para pleitear  a
indenização por danos morais.

A Lei  nº  10.352,  de  26.12.2001,  visando
dar maior agilidade à prestação jurisdicional, acrescentou o § 3º no art. 515
do CPC. Autoriza o citado parágrafo que o Tribunal  julgue de logo a lide,
desde que a causa verse exclusivamente sobre matéria de direito e esteja em
condições para o imediato julgamento. É o que a doutrina costuma chamar de
“Teoria da Causa Madura”.

Confira-se o citado dispositivo legal:

“Art.  515.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3º Nos casos de extinção do processo sem julgamento
do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a
lide,  se  a  causa  versar  questão  exclusivamente  de
direito e estiver em condições de imediato julgamento.”

O Superior Tribunal de Justiça, através da
relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, asseverou: “A regra do art. 515, § 3º, do
CPC, autoriza o julgamento da lide na instância superior, desde que o feito reúna todas as condições
para  tanto.””  (REsp  694469/RJ,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO ZAVASCKI,  PRIMEIRA TURMA,
julgado em 15/03/2005, DJ 04/04/2005, p. 217)

No  mesmo  sentido,  a  Ministra  Eliana
Calmon  ressaltou:  “Tratando  os  autos  de  questão  eminentemente  de  direito,  devidamente
instruída pela prova pré-constituída juntada na inicial do mandamus, deve ser aplicada à espécie a
Teoria da Causa Madura, consagrada no art. 515, § 3º, do CPC, prestigiando-se, assim, os princípios
da  celeridade,  da  economia  processual  e  da  efetividade  do  processo,  informadores  do  Direito
Processual Civil Moderno.” (RMS 17220/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 28/09/2004, DJ 13/12/2004, p. 266)

Saliente-se, ademais, que, apesar do citado
artigo apenas se referir  a causas que versem questões exclusivamente de
direito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, as causas que se
traduzam também em questões de fato e de direito admitem a aplicação do
art. 515, § 3º, do CPC. 

Conforme ensina Luiz Guilherme Marinoni,
as causas que admitem a aplicação do art. 515, § 3º, CPC, são as causas
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maduras.  E  conceitua  causa  madura  como  sendo  “aquela  cujo  processo  já  se
encontra com todas as alegações necessárias feitas e todas as provas admissíveis colhidas.”. Segue
ainda  afirmando  que  para  aplicação  do  dispositivo  em  questão,  o  que
realmente  interessa  é  que  a  causa  comporte  imediato  julgamento  pelo
tribunal,  por  se  encontrar  devidamente  instruída,  pouco  importando  que  a
causa  apresente  questões  que  não  se  traduzam  em  questões
“exclusivamente de direito”.  Ou seja, estando madura a causa, nada obsta
que  o  tribunal,  conhecendo  da  apelação,  avance  sobre  questões  não
versadas na sentença para resolvê-la no mérito. (Marinoni,  Luiz Guilherme.
Código  de  processo  civil:  comentado  artigo  por  artigo/Luiz  Guilherme
Marinoni,  Daniel Mitidiero. – 4. ed. rev. atual.  e ampl. – São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012)

Neste sentido, segue julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO,  CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL  –
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO  –
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, II; 515, § 3º;
165, 333 E 458, II, TODOS DO CPC, BEM COMO DOS
ARTS. 93, IX, E 5º, LV, DA CF – "CAUSA MADURA"
PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA  –  ACÓRDÃO  QUE
ENCAMPA,  IPSIS  LITERIS,  O  PARECER  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE, NO CASO
–  NULIDADE  DO  ACÓRDÃO  POR  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DOS
PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA UNIÃO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
ESTADO  DE  SANTA  CATARINA  –  PRESCRIÇÃO  –
DECRETO  N.  20.910/32  –  DISCUSSÃO  SOBRE
PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO
POR  VIOLAÇÃO  DE  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  –
TORTURA  DE  CIDADÃO  BRASILEIRO  DE
ASCENDÊNCIA ALEMÃ POR "POLICIAIS DA FARDA
AMARELA"  DURANTE  A  SEGUNDA  GUERRA
MUNDIAL,  EM  1942  –  RESPONSABILIDADE  DO
ESTADO  PELAS  PERSEGUIÇÕES  POLÍTICAS,
PRISÕES,  TORTURA,  LOUCURA  E  SUICÍDIO  DO
CIDADÃO,  EM  DECORRÊNCIA  DE  TAIS  ATOS  –
RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS PARTICULARES
– PRETENSÃO DE VALORAÇÃO DO ARBITRAMENTO
DOS  DANOS  MORAIS  ACIMA  DO  ARBITRADO  NA
SEGUNDA INSTÂNCIA (R$ 500.000,00).
1. Não-existência de violação do art.  535, II,  do CPC.
Apesar de o acórdão embargado ter encampado o que
registrou  o  parecer  do  Ministério  Público  Federal,
exarado na segunda instância,  frisou que esta era,  na
integralidade, a conclusão adotada.
2.  Muito  embora  seja  o  parecer  ministerial  peça
meramente informativa, pode levar o julgador a adotá-la
como parâmetro,  desde que o faça motivadamente.  Na
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esteira de alguns precedentes do STJ, "não se constitui
em nulidade o Relator do acórdão adotar as razões de
decidir  do  parecer  ministerial  que,  suficientemente
motivado,  analisa  toda  a  tese  defensiva."  (HC
40.874/DF,  Relatora  Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta
Turma, julgado em 18.4.2006, DJ 15.5.2006 p.
244.)
3. Alegada violação do art. 515, § 3º, do CPC. O caso
dos autos  amolda-se  ao conceito de "causa madura"
trazida pela doutrina e jurisprudência, uma vez que o
Tribunal  a  quo,  ao  estabelecer  que  não  eram as  rés
partes  ilegítimas,  adentrou  desde  logo  no  mérito  da
questão,  pois  toda  a  instrução  probatória  já  se  fazia
presente nos autos, bem como assim lhe permitia o art.
515, § 3º, do CPC.
4.  O  art.  515,  §  3º,  do  CPC  deve  ser  lido  à  luz  do
disposto no art. 330, I, do mesmo diploma, que trata do
julgamento  imediato  do  mérito.  Poderá  o  Tribunal
(assim  como  o  juiz  de  primeiro  grau  poderia)
pronunciar-se desde logo sobre o mérito se as questões
de mérito forem exclusivamente de direito ou, sendo de
fato e de direito, não houver necessidade de produção
de  novas  provas.  Entendimento  doutrinário  e
jurisprudencial. [...]
Recurso especial da União parcialmente provido,  para
reconhecer a prescrição da parcela referente aos danos
materiais.  Recurso  especial  adesivo  dos  particulares
improvido.” 
(REsp  797989/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
22/04/2008, DJe 15/05/2008)

Diante de todas as considerações expostas,
reconhecendo a legitimidade ativa ad causam e  estando o feito em condições
de imediato julgamento, em consonância com o disposto no art. 515, § 3º, do
CPC, passa-se a analisá-lo.

DO MÉRITO

De início, cumpre ressaltar ser indubitável a
aplicação do Código Consumerista (Lei nº 8.078/90) ao caso em exame, ou
seja,  às relações entre  a concessionária  e cliente,  consoante se extrai  da
simples leitura do artigo supra mencionado (art. 3º, § 2º, do CDC), “in verbis”:

“Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades
de  produção,  montagem,  criação,  construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

(...)
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§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de  consumo,  mediante  remuneração,  inclusive  as  de
natureza bancária,  financeira,  de crédito e securitária,
salvo  as  decorrentes  das  relações  de  caráter
trabalhista”.
Assim, pela interpretação do art. 3º, §2º, do

CDC, é de se concluir que a natureza da relação jurídica entre a apelante e a
apelada se trata de um característico “contrato de serviço", devendo, portanto,
aplicar  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  às  relações  entre  as  partes
litigantes.

Ademais,  joeirando  os  autos,  observa-se
que a parte autora fez prova de que apesar da conta da energia elétrica está
em nome do seu filho, ele não reside no imóvel. Restou comprovado, pelas
provas  testemunhais,  que  a  autora  é  quem  habita  na  residência,  é
responsável pelo pagamento das faturas de energia e que todos os vizinhos a
reconhecem como proprietária do imóvel. 

Dessa forma,  aduziu  a  autora  que teve  o
fornecimento  de  energia  de  sua  residência  cortada  indevidamente,  sem
qualquer notificação e inadimplência.  Ocorre que,  a Energisa, ora apelada,
aduziu que o corte no fornecimento foi em razão da promovente ter impedido
por várias meses o acesso dos técnicos para a leitura do medidor, uma vez
que este ficava no interior da sua residência.

Com relação ao tema, importante ressaltar
o artigo 27 da Resolução nº 479, de 03.04.2012 da ANEEL, que dispõe o
seguinte:

Art.  27.  Efetivada  a  solicitação  de  fornecimento,
distribuidora deve cientificar o interessado quanto à: 
I – obrigatoriedade de: 
a) observância, na unidade consumidora, das normas e
padrões disponibilizados pela distribuidora, assim como
daquelas  expedidas  pelos  órgãos  oficiais  competentes,
naquilo  que  couber  e  não  dispuser  contrariamente  à
regulamentação da ANEEL; 
b)  instalação,  pelo  interessado,  quando  exigido  pela
distribuidora,  em  locais  apropriados  de  livre  e  fácil
acesso,  de  caixas,  quadros,  painéis  ou  cubículos
destinados à instalação de medidores,  transformadores
de  medição  e  outros  aparelhos  da  distribuidora
necessários à medição de consumo de energia elétrica e
demanda  de  potência,  quando  houver,  e  à  proteção
destas instalações; .
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Assim,  vê-se  que  é  incumbência  do
consumidor  providenciar  a  instalação  da  caixa  de  medição  de  forma
adequada, em local apropriado  de livre e fácil acesso.

Ademais,  observa-se  nos  autos  que  a
empresa ré, buscou várias vezes analisar o medidor de energia elétrica da
casa da promovente e em todas elas teve sua entrada impedida.

Às  fls.  14/15  constam  as  faturas
apresentadas  pela  parte  autora.  Ocorre  que  da  análise  dessas  faturas,
verifica-se que o consumo foi praticamente inexistente nos meses de fevereiro
e março  de 2009, não condizente com a realidade de uma residência que,
com certeza devia possuir algum eletrodoméstico.

Na  própria  fatura  referente  ao  mês  de
março, consta aviso, informando que a fatura foi pela média de consumo e
que a unidade está sujeita à suspensão do fornecimento de energia a partir de
3  (três)  dias  da  data  de  apresentação  da  referida  conta,  devido  ao
impedimento de acesso à medição.

Assim,  observa-se  às  fls.  45/47  que  por
vários meses a consumidora vem pagando valores irrisórios, tendo em vista o
faturamento pela média, em razão do imóvel está fechado. Ademais, verifica-
se que, em alguns meses, a própria cliente é que informou a leitura, ou seja,
ela mesma sabia da obrigação de fornecer a leitura do consumo, em razão do
impedimento de acesso ao medidor.

Dessa  forma,  tendo  a  parte  autora
obstacularizado a correta medição do consumo de energia elétrica, não obsta
a  ré  de  efetuar  a  suspensão  do  serviço  até  que  tal  procedimento  seja
realizado,  afastando  qualquer  alegação  de  ilicitude  por  parte  da  autora,  e
consequentemente,  de  qualquer  pretensão  indenizatória,  sendo  a
improcedência da ação medida que se impõe.

Nesse  sentido,  já  decidiu   este  Egrégio
Tribunal de Justiça:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
CORTE  DO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA.
IMPEDIMENTO  DO  ACESSO  AO  MEDIDOR  DE
CONSUMO.  RESOLUÇÃO 456 DA ANEEL,  ART.  91.
EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO.  SITUAÇÃO
INAPTA A ENSEJAR DANO MATERIAL OU MORAL.
PROVIMENTO DO RECURSO. Ao efetivar o corte de
fornecimento  de  energia  elétrica,  em  face  de
impedimento de acesso ao medidor, a concessionária de
energia elétrica age em exercício regular de direito, não
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havendo que se  falar  na existência de conduta apta a
ensejar  a  ocorrência  de  dano  moral.  RECURSO
ADESIVO.  INTEMPESTIVIDADE  CONFIGURADA.
NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  A
intempestividade é matéria de ordem pública, declarável
de  ofício  pelo  Tribunal  RSTJ  34/456.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120090030543001 -
Órgão (2 CAMARA CIVEL) - Relator DR. ALEXANDRE
TARGINO GOMES FALCAO - j. em 25/10/2011

E:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE INDENIZAÇÃO  POR
DANO  MORAL.  CORTE  DO  FORNECIMENTO  DE
ENERGIA.  IMPEDIMENTO  DO  ACESSO  AO
MEDIDOR  DE  CONSUMO.  RESOLUÇÃO  456  DA
ANEEL,  ART.  91.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE
DIREITO.  SITUAÇÃO  INAPTA  A  ENSEJAR  DANO
MORAL.  PROVIMENTO.  Ao  efetivar  o  corte  de
fornecimento  de  energia  elétrica,  em  face  de
impedimento de acesso ao medidor, a concessionária de
energia elétrica age em exercício regular de direito, não
havendo que se  falar  na existência de conduta apta a
ensejar  a  um  dano  moral.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120060094677001 -
Órgão (2ª Câmara Cível) - Relator DESA. MARIA DE
FATIMA M. B. CAVALCANTI - j. Em 12/05/2009

Do mesmo modo,  outros Tribunais Pátrios
vem decidindo:

ENERGIA ELÉTRICA - CORTE NO FORNECIMENTO
REGULARIDADE  -  IMPOSSIBILIDADE  DE  ACESSO
AO MEDIDOR-  ADMISSIBILIDADE DE SUSPENSÃO
DE  SERVIÇO  PÚBLICO  ESSENCIAL  MEDIANTE
PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR -ARTIGO 91, VIII,
§ Io DA RESOLUÇÃO N. 456 DA ANEEL E ARTIGO 6o,
§ 3o, INCISO I, DA LEI N. 8.987/95, C.C. ARTIGO 175
E  PARÁGRAFO  ÚNICO  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL  DANO  MORAL  -  INDENIZAÇÃO
INCABÍVEL - RECURSO NÃO PROVIDO
(TJ-SP  -  APL:  7164921700  SP  ,  Relator:  Roberto

Bedaque, Data de Julgamento: 08/07/2008, 22ª Câmara
de  Direito  Privado,  Data  de  Publicação:  22/07/2008,
undefined)

E:

Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica
na residência da autora. Suspensão implementada pela
requerida diante de reiterada impossibilidade de acesso
ao  respectivo  medidor  de  consumo.  Conduta  que
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encontra  amparo  regulamentar.  Ação  indenizatória
improcedente. Sentença mantida. Apelação improvida.
(TJ-SP  -  APL:  992060418868  SP  ,  Relator:  Nestor

Duarte, Data de Julgamento: 06/12/2010, 34ª Câmara
de  Direito  Privado,  Data  de  Publicação:  15/12/2010,
undefined)

D I S P O S I T I V O 
Por  todo  o  exposto,  dá-se  provimento

parcial  à  apelação,  para  reconhecer  a  legitimidade  ativa  ad  causam,  e
aplicando  o  disposto  no  art.  515,  §  3º,  do  CPC,  julgar  improcedente  o
pedido.

Condeno  a  autora  ao  pagamento  das
custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios,
estes arbitrados, com arrimo no art. 20, § 4º, do CPC, em R$ 1.000,00 (hum
mil  reais),  mas  com  observância  do  art.  12  da  Lei  1.060/50,  devido  a
gratuidade processual requerida na inicial.

      É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Aluízio
Bezerra  Filho,  Juiz  convocado,  com jurisdição  plena,   em substituição  ao
Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  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, 29 de julho de 2014.

 
Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator
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