
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001305-98.2012.815.0941.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Água Branca.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Companhia Energética de Pernambuco - CELPE. 
ADVOGADO: Saullo Veras Meireles e outros.
APELADO: Maria de Lourdes Barbosa.
ADVOGADO: Jacielbe Gomes de Meneses.

EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  NEGATIVAÇÃO  EM 
CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE 
AUTORAL  DE  AUSÊNCIA  DE  CONTRATAÇÃO  DO  SERVIÇO. 
DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DO  DÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR 
DANO  MORAL.  PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.  FATO  NEGATIVO. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  333,  II,  DO  CPC.  DISTRIBUIÇÃO  DINÂMICA DO 
ÔNUS  DA  PROVA.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  PROBATÓRIO. 
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. ART. 6°,  VIII, DO CDC. 
CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. NEGATIVAÇÃO 
INDEVIDA.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL  MANTIDA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Alegando o Autor a ilegalidade de débito a ele imputado com base na ausência de 
contratação do serviço, é ônus do fornecedor comprovar o contrário. Aplicação do 
art. 333, II, do CPC, art. 6°, VIII, do CDC, e da teoria da distribuição dinâmica do 
ônus da prova.

2. “Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação 
sistemática  da  nossa  legislação  processual,  inclusive  em  bases  constitucionais, 
confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da 
prova,  segundo  a  qual  esse  ônus  recai  sobre  quem tiver  melhores  condições  de 
produzir  a  prova,  conforme  as  circunstâncias  fáticas  de  cada  caso”  (STJ,  REsp 
1286704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2013, 
DJe 28/10/2013).

3. “A inversão do ônus da prova com fins à plena garantia do exercício do direito de 
defesa  do  consumidor,  só  é  possível  quando  houver  verossimilhança  de  suas 
alegações e constatada a sua hipossuficiência a qual deverá ser examinada não só do 
ponto de vista social, mas, principalmente, do ponto de vista técnico” (STJ, AgRg no 
Ag  1355226/RJ,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  julgado  em 
18/09/2012, DJe 26/09/2012).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
n.º  0001305-98.2012.815.0941, em  que  figuram  como  Apelante  Companhia 



Energética de Pernambuco - CELPE e como Apelada Maria de Lourdes Barbosa.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do Relator, em desprover o Recurso.

VOTO.

Companhia Energética de Pernambuco - CELPE interpôs Apelação contra 
a  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Água Branca,  f. 
80/83, nos autos da Ação Indenizatória intentada por Maria de Lourdes Barbosa, 
que  declarou  a  inexistência  de  débito  imputado  à  Autora  e  condenou  a  Ré  ao 
pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral resultante de sua 
negativação.

Em suas razões recursais, f. 84/100, alegou que houve contratação do serviço 
de fornecimento de energia por parte da Autora/Apelada, ao contrário do que foi 
defendido na Inicial, e que, configurado o inadimplemento das faturas emitidas, agiu 
no exercício regular de um direito ao negativá-la em cadastro restritivo de crédito.

Sustentou que, muito embora não disponha de instrumento contratual assinado 
pela Autora,  o fato de todos os seus dados pessoais  estarem cadastrados em seu 
sistema prova que houve solicitação do serviço de fornecimento de energia  pela 
consumidora.

Defendeu que a Promovente, ao tomar ciência de sua negativação, deveria ter 
solicitado,  imediatamente,  a  modificação cadastral  da titularidade  do  contrato  de 
fornecimento de energia, de sorte que sua inércia importou em culpa exclusiva e 
tornou  descabida  qualquer  indenização,  invocando  a  Resolução  n.°  456/2000  da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Alegou, por fim, que não se configurou dano moral indenizável, pugnando, ao 
final, pela reforma da Sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Nas Contrarrazões,  f.  111/116,  a  Apelada  alegou que  a  concessionária  não 
provou qualquer solicitação de sua parte para fornecimento de energia e que deixou 
de trazer aos autos instrumento contratual com sua assinatura, o que demonstra que o 
débito a ela imputado é ilegal, pugnando, ao final, pelo desprovimento recursal.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  do  feito,  por  não  se  configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 101, pelo que, presentes 
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A causa de pedir da Ação Indenizatória foi a negativação da autora fundada 



em um suposto débito de energia elétrica relativo a um imóvel residencial situado no 
Município de Santa Terezinha, no Estado de Pernambuco.

A Promovente alegou que nunca residiu naquele Estado e que sua residência 
se situa na zona rural do Município de Imaculada, na Paraíba, defendendo, portanto, 
a ilegalidade da cobrança e da inscrição em cadastro restritivo de crédito em virtude 
de nunca ter contratado tal serviço.

A alegação de ausência de contratação se ampara em um fato negativo, cuja 
prova é ônus da Ré, com base na regra ordinária do art. 333, II, do CPC, e na teoria 
da distribuição dinâmica do ônus probatório1.

A concessionária não trouxe aos autos o instrumento contratual contendo a 
assinatura  da  Promovente  ou  qualquer  outra  prova  de  solicitação  do  serviço, 
elementos que, presumivelmente, estão ao seu fácil alcance.

Sequer  houve indicação de um número de protocolo telefônico referente à 
pretensa  solicitação  do  serviço,  devendo-se  considerar,  portanto,  que  o  alegado 
contrato avençado entre as partes nunca existiu.

 Não bastasse a aplicação pura e simples do art. 333, II, do CPC, ser suficiente 
para lastrear o direito autoral, incide à espécie a inversão do ônus da prova de que 
trata  o  art.  6°,  VIII,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  porquanto  está 
configurada  sua  hipossuficiência  técnica  quanto  à  obtenção  de  registros  da 
controvertida solicitação de serviço, tendo-se em conta que a concessionária dispõe 
ou deveria dispor de banco de dados e arquivos contendo tais informações, tendo a 
empresa,  portanto,  infraestrutura  que  torna  a  produção  da  prova  muito  menos 
dificultosa em relação aos recursos da consumidora2.

1 CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  PEDIDO.  INTERPRETAÇÃO.  CRITÉRIOS.  PROVA.  ÔNUS. 
DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.  COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. LIMITES DE 
INCIDÊNCIA. DISPOSTIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 17, 18, 125, I, 282, 286, 333, I E II,  
339, 355, 358, 359, 460 E 512 DO CPC; E 1.531 DO CC/16 (940 DO CC/02). […] 6. Nos termos do art. 
333, II, do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo  do direito  do autor.  7.  Embora  não  tenha  sido expressamente  contemplada  no  CPC, uma 
interpretação sistemática da nossa legislação processual,  inclusive em bases  constitucionais,  confere 
ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse  
ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas 
de cada caso. […] 11. Recurso especial da autora a que se nega provimento. Recursos especiais das rés  
parcialmente providos (STJ, REsp 1286704/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 
em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).

2 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL.  CONSUMIDOR. 
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. TELEMAR NORTE LESTE S/A. CESSIONÁRIO DE CONTRATO DE 
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. […] 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 
inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da 
alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-
probatório  dos  autos  delineado nas  instâncias  ordinárias,  cujo reexame é  vedado em sede  especial.  
Precedentes.  […] 4.  Agravo regimental  não provido, com aplicação de multa (STJ,  AgRg no REsp 
1335475/RJ,  Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,  julgado  em  23/10/2012,  DJe 
06/11/2012).



A ilegalidade  do  débito  alcança,  por  motivos  lógicos,  a  negativação  dele 
decorrente, pelo que se vislumbra a ocorrência de ato ilícito, de nexo de causalidade 
e de dano de natureza moral in re ipsa, estando a quantia de R$ 2.000,00, arbitrada 
pelo  Juízo,  proporcional  à  capacidade  econômica  das  partes  e  à  repercussão  do 
ilícito, sendo suficiente para atender ao caráter retributivo e preventivo deste tipo de 
condenação.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º 
Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

  

AGRAVO  REGIMENTAL.  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR. 
RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. […] 4. A inversão do ônus da prova 
com fins à plena garantia do exercício do direito de defesa do consumidor, só é possível quando houver 
verossimilhança de suas alegações e constatada a sua hipossuficiência a qual deverá ser examinada não  
só do ponto de vista social, mas, principalmente, do ponto de vista técnico. […] 6. Agravo regimental 
não provido (STJ, AgRg no Ag 1355226/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado  
em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).


