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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE DE  DÉBITO  E  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  ILEGITIMIDADE  ATIVA
RECONHECIDA.  EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  INCONFORMISMO.
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  ALEGAÇÃO  DE  FRAUDE.  DÉBITO
IMPUTADO.  PARCELAMENTO  E  QUITAÇÃO.
LOCATÁRIO DO IMÓVEL. DESTINATÁRIO FINAL
DO SERVIÇO. FATURA EM NOME DE TERCEIRO.
IRRELEVÂNCIA. IMÓVEL  ONDE  RESIDE  O
AUTOR.  SUJEITO  PASSIVO  DO  DANO
AFIRMADO.  LEGITIMIDADE  ATIVA
CONFIGURADA. APLICAÇÃO  DO ART.  557,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  ANULAÇÃO DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO  APELO.
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RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO.

-  O fato de o documento relativo à recuperação de
consumo  de  energia  elétrica  estar  em  nome  do
proprietário  do  imóvel  não  retira  do  locatário a
legitimidade  para  pleitear  os  danos  alegados,  haja
vista ter sido ele a vítima direta da suposta falha na
prestação dos serviços da demandada.

-  Segundo  o entendimento  desta  Corte  de  Justiça,
“Havendo prova nos autos de que a autora da ação
reside no imóvel atingido pelo corte no fornecimento
de energia, configurada está a sua legitimidade para
figurar  no  pólo ativo  da  demanda,
independentemente de estar ou não cadastrada como
usuária  do  serviço  prestado.”  (TJPB  –
Acórdão/Decisão do Processo Nº 00120040033860001,
1ª  Câmara  Cível,  Relator  Manoel  Soares  Monteiro,
julgado em 22/09/2005).

Vistos.

Tarcízio de Lima Neto ajuizou Ação Declaratória de
de Nulidade de Débito e Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais,
em face da Energisa S/A, sob a alegação de ter sido inquilino do imóvel localizado na
Rua  Antônio  Cavalcante  de  Melo,  nº  166,  Guarabira/PB,  ocasião  em  que  foi
surpreendido com uma notificação acerca de suposta fraude no medidor do imóvel
onde residia, bem assim com a cobrança de um débito no valor de R$ 1.006,85 (mil e
seis  reais  e  oitenta  e  cinco  centavos).  Outrossim,  afirmou  que,  para  evitar  o
cancelamento fornecimento de energia, viu-se obrigado a parcelar e quitar o débito
mencionado.  Nesse panorama, postulou: fixação de indenização por danos morais;
declaração de inexistência da dívida; e devolução em dobro dos valores pagos de
forma indevida.
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Contestação,  fls.  35/48,  argumentando,  em resumo,
que após regular  inspeção no imóvel  do autor,  foi  constatado desvio de energia,
irregularidade que objetiva desviar energia da rede pública sem passar pelo medidor,
fato registrado pelos seus prepostos no Boletim de Ocorrência 70531. Ainda, aduziu
não  ser  caso  de  suspeita  de  fraude,  mas,  sim,  de  certeza,  já  que  tal  situação  foi
descoberta e confirmada de forma visual e imediata pelos técnicos. Alegou, também,
que  após  a  regularização  da  unidade  consumidora,  nos  termos  do  art.  72,  da
Resolução  456/2000  da  ANEEL,  foi  elaborado  cálculo  referente  ao  consumo  não
faturado, para fins de apuração do consumo real do imóvel, retroativo a 24 (vinte e
quatro) meses, tendo todo procedimento ocorrido no curso de regular procedimento
administrativo. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido.

O Juiz  de  Direito  a  quo extinguiu  o  processo  sem
julgamento do mérito, nos seguintes termos, fl. 100.

Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta e
princípios de direito atinentes à espécie, julgo extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do
art.  267,  VI,  do  Código  de  Processo  Civil.  Custas
liquidas nos termos da lei.

Tarcízio  de  Lima  Neto interpôs  Apelação,  fls.
102/115, defendendo merecer reparos a sentença, alegando, em síntese, que apesar de
não ser o proprietário do imóvel descrito nos autos residia no mesmo ao tempo dos
fatos, conforme comprova o contrato de locação, sendo, na sua ótica, incontestável
que o dano noticiado foi por ele suportado. Ademais, assevera ter tido que arcar com
o parcelamento do débito para ter restabelecido o serviço de energia no imóvel onde
residia.

Contrarrazões, fls. 121/126, rebatendo os argumentos
ventilados no inconformismo e postulando a improcedência do pedido.

A  Procuradoria de Justiça,  através da Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 72/75, não se manifestou quanto ao mérito.
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É o RELATÓRIO.

DECIDO

O desate da controvérsia exige saber se o Magistrado
a quo agiu com acerto ao extinguir o processo em razão da ilegitimidade ativa de
Tarcízio  de  Lima  Neto,  ao  fundamento  de  que  o  débito  discutido  nos  autos
encontrava-se em nome de terceiro.

Com  efeito,  de  uma  análise  processual,  verifica-se
que o débito questionado pelo autor encontra-se em nome de pessoa estranha à lide,
fls. 25.

Por  outro  lado,  existe encartado  a  este  caderno
processual contrato  de  locação  atestando  que  o  apelante,  ao  tempo  dos  fatos
narrados, era locatário e residia no imóvel ensejador da dívida cobrada pela Energisa
S/A.  Em  suma, o  recorrente era  o  usuário  final  dos  serviços  de  energia  elétrica
daquele imóvel.

Nessa  senda,  a  relação  envolvendo  as  partes  é
tipicamente  de  consumo,  regida  pela  legislação  especial,  por  se  enquadrarem  as
partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, insculpidos, respectivamente, nos
arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, os quais preconizam:

Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que  adquire  ou  utiliza  produtos  ou  serviço  como
destinatário final.
Parágrafo  único  -  Equipara-se  a  consumidor  a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo.

E,
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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.

Sobre o tema, o entendimento desta Corte de Justiça é
no sentido de que  “Havendo prova nos autos de que a autora da ação reside no
imóvel  atingido  pelo  corte  no  fornecimento  de  energia,  configurada  está  a  sua
legitimidade para figurar no pólo ativo da demanda, independentemente de estar ou
não  cadastrada  como  usuária  do  serviço  prestado.”  (TJPB  –  Acórdão/Decisão do
Processo Nº 00120040033860001, 1ª Câmara Cível, Relator Manoel Soares Monteiro,
julgado em 22/09/2005).

Em  outra  oportunidade,  esta  Corte  de  Justiça  já
decidiu  pela  legitimidade ativa  do  inquilino  em caso  de  dano  decorrente  da  má
prestação dos serviços de energia elétrica, senão vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CORTE  INDEVIDO  NO
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
TARIFA PAGA.  FATURA EM  NOME  DE  PESSOA
DIVERSA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.
INOCORRÊNCIA.  RESIDÊNCIA  DO  AUTOR  DA
DEMANDA.  SENTENÇA  ANULADA.
PROVIMENTO DO RECURSO. A fatura da conta de
luz em seu nome não qualifica o consumidor como o
único a pleitear perante a fornecedora de produtos e
serviços. Muitas vezes as faturas de energia constam
em nome de pessoas que, inclusive, já faleceram. Em
casos  semelhantes,  o  inquilino  é  quem  ocupa  a
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residência  e  será  ele  o  sujeito  passivo  do  dano
ocasionado na prestação do serviço de energia, sendo
legitimado para pleitear o dano. '4rt. 2° Consumidor
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo
único.  Equipara-se  a  consumidor  a  coletividade de
pessoas,  ainda  que  indetermináveis,  que  haja
intervindo  nas  relações  de  consumo."  (TJPB  –
Acórdão/Decisão;  AC  nº  00004803720118150571,  1ª
Câmara  cível,  Relator  Des.  Leandro  dos  Santos,
julgamento em 15/04/2014).

Outro  não  é  o  entendimento  da  jurisprudência
pátria, a exemplo do seguinte julgado:

CEMIG.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO.
RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  INCIDÊNCIA  DAS
REGRAS  DO  CDC.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA.  REQUISITOS  DO  ART.  6º,  VIII  NÃO
PREENCHIDOS.  INDEFERIMENTO.  LOCATÁRIO.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA
AFASTADA. IRREGULARIDADES NO APARELHO
DE MEDIÇÃO. ALTERAÇÃO NO HISTÓRICO DE
CONSUMO.  COBRANÇA  DA  ENERGIA  NÃO
FATURADA.  LEGALIDADE.  IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  A  relação  jurídica  decorrente  do
fornecimento  de  energia  elétrica  possui  natureza
consumerista,  devendo ser aplicadas as disposições
do CDC; contudo, somente é possível a inversão do
ônus da prova quando comprovados os requisitos do
art. 6º, VIII do CDC (verossimilhança das alegações e
hipossuficiência).  Agravo  retido  provido.  A
obrigação  decorrente  da  prestação  do  serviço  de
energia  elétrica  possui  caráter  pessoal,  e  não
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propter  rem,  logo  patente  a  legitimidade  d  o  
locat  á  ri  o  , enquanto usuário direto do serviço, para  
questionar  o  débito  cobrado.  Preliminar  de
ilegitimidade    ativa  afastada  .  [...].  (TJMG;  APCV
1.0701.12.038633-2/001; Rel. Des. Versiani Penna; Julg.
17/07/2014; DJEMG 25/07/2014) - sublinhei.

Assim, o fato de o documento ensejador do débito
estar em nome de terceiro não retira do autor a legitimidade para pleitear os danos
sofridos, haja vista  ter sido ele  a vítima direta da suposta falha na prestação dos
serviços da demandada.

Por  fim,  nos  termos  do  art.  557,  do  Código  de
Processo Civil, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  AO
RECURSO,  para anular a sentença e determinar  o retorno dos autos ao Juízo de
origem, a fim de seguir o seu regular processamento.

P. I.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador

                      Relator
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