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ADVOGADO: Maria Edna de Abrantes.
2º APELADA: Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.
ADVOGADO: Paulo Gustavo de Melo e Silva Soares e Dênis Henrique Dias de Souza.

EMENTA:  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS.  SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA.  COMPROVAÇÃO  PARCIAL  DOS  PREJUÍZOS  CAUSADOS  À
CONSUMIDORA. DEVER DE INDENIZAR. ILEGALIDADE DA COBRANÇA
E  DO  CORTE  DE  ENERGIA.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA  OCORRIDO  NA  SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.  ARGUIÇÃO  DA
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA,  EM  RAZÃO  DA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APENAS NO MOMENTO DA PROLAÇÃO
DA  SENTENÇA.  REGRA  DE  INSTRUÇÃO.  NECESSIDADE  DE  EXAME
ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR.
PROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento,
sendo que a decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o
saneamento do processo ou - quando proferida em momento posterior - garantir a
parte a quem incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (AgRg
no  REsp  1450473/SC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) . 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0006764-21.2007.815.0371, em que figuram como partes Selda Pires Mendes a
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  conhecer  da  Apelação  e  dar-lhe  provimento  para
anular a Sentença e julgar prejudicada a Apelação Adesiva.



VOTO

A  Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A interpôs  Apelação
contra a Sentença, f. 113/118, proferida pelo Juízo da 7.ª Vara da Comarca de Sousa,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em seu desfavor
intentada por  Selda Pires Mendes, que julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando a Promovida ao pagamento a Autora da quantia de R$ 39.000,00 a título
de indenização por danos materiais referente ao prejuízo causado na plantação de
coco de sua propriedade, e da quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por
danos  morais,  fixando  a  sucumbência  recíproca,  ficando  suspensa  em relação  a
Autora, em razão da gratuidade de justiça.

Em suas  razões,  f.  140/150,  suscitou,  preliminarmente,  o  cerceamento  de
defesa, alegando que o ônus da prova foi invertido apenas no momento da prolação
da sentença, contrariando o entendimento dominante do STJ, no sentido de que a
inversão do ônus da prova apenas na sentença causa prejuízo a ampla defesa do réu,
devendo ocorrer em despacho saneador anterior a instrução probatória.

Sustentou que não ocorreu a suspensão no fornecimento de energia elétrica
do  imóvel  da  Apelada,  e  que  não  foi  emitido  aviso  de  corte  ou  cobrança  da
respectiva  taxa  de  religação  do  serviço,  não  fazendo  a  Autora prova de suas
alegações.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja anulada a  Sentença, em
razão do cerceamento de defesa, e, caso ultrapassada a preliminar, que seja julgado
improcedente o pedido.

Contrarrazoando, f.  157/161, a Autora alegou que da narração dos fatos e
fundamentos  jurídicos  decorreu  logicamente  o  pedido  formulado  na  Inicial,
possibilitando que a Ré apresentasse a sua defesa e o presente recurso, requerendo o
desprovimento do Recurso.

Selda Pires Mendes interpôs Apelação Adesiva, f. 152/156, alegando que os
prejuízos  ocasionados  à  cultura  dos  peixes  e  à  plantação  do  capim  foram
comprovados por três laudos, como também restou comprovado nos autos a ilicitude
do corte de energia realizado pela Concessionária, pugnando pelo provimento do
Recurso para que seja reformada a Sentença e garantido-lhe o direito a indenização
pelos danos materiais referentes à cultura dos peixes e à plantação de capim.

Nas Contrarrazões, f. 170/173, a Energisa alegou que os danos alegados pela
Apelante  não  restaram  comprovados,  requerendo  o  desprovimento  da  Apelação
Adesiva.

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  Parecer,  f.  184/188,  opinando  pelo
desprovimento da Apelação e provimento da Apelação Adesiva.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo.



Alega o Apelante preliminarmente o cerceamento de defesa,  em razão do
Juízo ter  deferido a  inversão do ônus da prova apenas  momento da prolação da
Sentença.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º do Código de Defesa do
Consumidor é ope judicia,  devendo ocorrer mediante decisão devidamente
fundamentada, se evidenciada a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência
do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de
julgamento, devendo a decisão que determiná-la ocorrer durante o saneamento do
processo,  ou,  quando  proferida  em momento  posterior,  garantir  a  parte  a  quem
incumbia esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas1.

Consoante o entendimento supra mencionado a inversão do ônus da prova
melhor  se  ajusta  a  regra  de  procedimento,  devendo  o  Juízo  decidir  previamente
sobre  o  ônus  probandi a  fim  de  permitir  que  as  partes  se  afeiçoem à  situação
processual  para a realização da prova e não sejam surpreendidas  por  ocasião do
julgamento.

1 PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da
prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo que a
decisão que a determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o saneamento do processo ou -
quando  proferida  em  momento  posterior  -  garantir  a  parte  a  quem  incumbia  esse  ônus  a
oportunidade de apresentar  suas  provas.  Precedentes:  REsp 1395254/SC,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP,
Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012.2. Agravo regimental
não  provido.  (AgRg  no  REsp  1450473/SC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO
(ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC).
MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO
PROCESSO.  A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na
responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação
judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no
produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e 6º, VIII, do
CDC.  A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz
(aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme
o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se
o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto
subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz
(sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código
de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase
de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia
inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.  Divergência
jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte.RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.  (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011)



Ademais, embora seja o magistrado o destinatário da prova e a ele compete o
exame da sua utilidade e necessidade, as circunstâncias da casuística exigem que a
apreciação do pleito de  inversão do encargo probatório se faça antes da sentença
para oportunizar ao réu a coleta de outras provas que entender necessárias, motivo
pelo qual a anulação da Sentença é medida que se impõe.

Posto isso, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento para, acolhendo a
preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  declarar  a  nulidade  da  Sentença,  e
determinar o retorno dos autos ao Juízo para que seja analisado o pedido de
inversão  do  ônus  da  prova  em momento  anterior  a  sua  prolação,  restando
prejudicada a análise da Apelação Adesiva.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho 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. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


