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PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS. BULLYING. LESÃO CORPORAL. ALUNO. ESCOLA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO.

HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. VEROSSIMILHANÇA DAS

ALEGAÇÕES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CASSAÇÃO.

1. É perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova,

quando o Autor é hipossuficiente em relação à Requerida, seja

por se tratar de uma hipótese de bullying, de difíci l

comprovação, seja porque se faz presente a verossimilhança

de suas alegações.Isto porque, conforme as regras ordinárias

de experiência, sabe-se que alunos vítimas de bullying são

"excluídos" do grupo em que vivem por algum aspecto que

incomoda os demais e por ser comum que todos inseridos

naquele ambiente mantenham-se calados e inertes perante os

acontecimentos de desrespeito, com os quais, muitas vezes,

sequer concordam.

2. O fato de o pedido de inversão do ônus da prova ter sido

apreciado somente no momento da prolação da sentença

desequilibrou o trâmite processual, no que diz respeito à

distribuição dos encargos processuais aos quais as partes
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devem se submeter, não tendo sido produzidas provas cruciais

para o deslinde da demanda.

3. Ajurisprudência do TJDFT e a Segunda Seção de Direito

Privado do STJ entendem que as partes devem ter ciência,

pelo menos até o término da instrução processual, de como

devem se portar em relação à distribuição do ônus da prova.

4. Vale salientar que no novo Código de Processo Civil (Lei nº

13.105, de 16 de março de 2015), há a determinação legal para

que a decisão acerca da distribuição do ônus da prova seja

proferida antes da sentença, em despacho saneador, conforme

previsão do artigo 357, inciso III.

5. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 4ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CRUZ MACEDO - Relator,

FERNANDO HABIBE - Revisor, ARNOLDO CAMANHO - 1º Vogal, sob a

presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO,  em proferir a

seguinte decisão: ACOLHER A PRELIMINAR, CASSAR A SENTENÇA,

UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 3 de Junho de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

CRUZ MACEDO

Relator
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 A r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da

Circunscrição de Samambaia-DF (fls. 258/262) julgou improcedentes os pedidos

deduzidos na inicial e extinguiu o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art.

269, I, do CPC.

 Em razão da sucumbência, o Autor foi condenado ao pagamento

das custas do processo e dos honorários de advogado, estes fixados em R$

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tomando por base os parâmetros definidos no

art. 20,§ 4º, do CPC, bem como as peculiaridades do caso concreto. Contudo, a r.

sentença declarou que a exigibilidade da verba, porém, resta suspensa, face a

gratuidade de justiça que lhe foi concedida, nos termos do que preceitua a Lei

1.050/60.

 A Ré foi condenada ao pagamento de multa por ato atentatório à

dignidade da Justiça, em montante fixado em 10% (dez por cento) do valor atribuído

a causa, na forma do art. 14, inciso V, parágrafo único, do CPC.

 Irresignadas, apelam as partes e o Ministério Público do Distrito

Federal e Territórios.

 A Requerida apresenta seu apelo às fls. 266/272. Insurge-se contra

o entendimento da r. sentença de que houve ato atentatório à dignidade da Justiça

pelo fato de que as testemunhas Renata e Rebeca omitiram propositadamente a

informação de que são parentes do dono do estabelecimento de ensino Apelante.

 Afirma que não há prova de que tal omissão tenha sido dolosa e

que, ao indicar as testemunhas para serem ouvidas em Juízo, a Apelante cumpriu as

determinações do artigo 407 do CPC.

 Diz que, por sua vez, o Apelado não contraditou as testemunhas, o

que deveria ter feito na forma do artigo 414, §1º, do CPC, e que o Juízo sentenciante

não inquiriu as testemunhas sobre o grau de parentesco, inquirindo-as somente

acerca de interesse na causa. Alega que o fato de ser parente não significa que se

tenha interesse na causa.

 Sustenta que nada impede a indicação de testemunha que guarde

parentesco com uma das partes, pois esta poderá ser ouvida como mero informante.

 Aduz ser incompatível a aplicação da sanção do artigo 14, inciso I,

R E L A T Ó R I O

 VICTOR HUGO DE FREITAS BATISTA representado por

FRANCISCA MARIA DE FREITAS REGIS ajuizou ação de indenização por danos

morais em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LOGOS, em razão de

acontecimentos supostamente ocorridos no ambiente escolar.
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do CPC, porquanto a Apelante não expôs em Juízo nenhuma inverdade,

notadamente quanto aos fatos. Afirma ser contraditória a r. sentença porquanto se

alicerça em omissão para justificar a condenação, porém se consubstancia em

norma que demanda ato comissivo para a configuração do ilícito processual.

 Requer o provimento do recurso para que seja reformada a

sentença no ponto.

 Preparo regular à fl. 273.

 Por sua vez, o Autor apresenta seu recurso de apelação às fls.

277/286. Insurge-se contra a não inversão do ônus da prova por parte do Juízo,

aduzindo estar presente a verossimilhança das alegações, conforme laudo do IML e

fotografias acostadas aos autos, bem como a hipossuficiência técnica e econômica

do Apelante em face da Apelada, eis que é menor impúbere e não possui condições

de produzir determinadas provas, tais como: a identificação dos alunos envolvidos

na agressão e os dados da professora presente no momento dos fatos, já que a

escola não os fornece.

 Sustenta ser inteiramente aplicável o Código de Defesa do

Consumidor à espécie, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova. Discorre

acerca das provas juntadas aos autos, da agressão física sofrida pelo Autor e da

medicação por ele tomada.

 Destaca o relatório escolar do aluno apresentado pela nova escola,

onde o Apelante é descrito como bom aluno, com notas acima da média e com

rendimento escolar. Discorre acerca do bullying e do stress por ele gerado, bem

como da forma como atinge diretamente o rendimento escolar.

 Afirma ser responsabilidade da escola identificar o bullying no

ambiente escolar e tomar as providências cabíveis, zelando pela saúde e segurança

tanto do Apelante quanto dos demais alunos.

 Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r.

sentença, julgando-se totalmente procedente o pedido.

 Sem preparo, haja vista o deferimento da justiça gratuita ao Autor

(fl. 32).

 O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ante o

permissivo legal do artigo 499, §2º, do CPC, apresenta seu apelo às fls. 288/310.

Em suma, sustenta que a hipossuficiência do Autor não foi percebida pelo Juízo,

máxime em se tratando de um caso de bullying.

 Questiona como se pode pretender que o adolescente, tendo

vivenciado a dor e a humilhação da perseguição e das agressões físicas, mendigue

aos que o humilharam e aos que se silenciaram uma confissão. Alega que o Juízo a
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quo exigiu do Autor a prova diabólica, porquanto é sabido que aquele que pratica

bullying também sofre de uma deformação do caráter. Desse modo, também

defende a inversão do ônus da prova e afirma que, se mesmo diante da imposição

constitucional, se entenda que a inversão não se pode dar no âmbito da sentença e,

por conseguinte, de sua reapreciação, nada impede que seja a sentença cassada de

forma a tornar possível a inversão do ônus da prova no momento da instrução

processual.

 Afirma categoricamente estarem presentes nos autos as provas da

existência de bullying e das agressões sofridas pelo Autor no ambiente escolar,

quais sejam o prontuário médico de fl. 190, o laudo psicológico de fls. 24/25 e o

laudo do IML de fls. 17/18.

 Aduz que não há nada de estranho no fato de a genitora do menor

ter ido “tirar satisfação com a coordenadora da escola”, ao invés de socorrer o filho,

porquanto a natureza das lesões do menor, conforme laudo do IML, dá ensejo à

indignação, e não ao desespero e à necessidade de socorro.

 Requer o provimento do recurso para que:

 a) seja reformada a r. sentença para condenar a empresa Ré ao

pagamento de indenização ao menor em comento;

 b) seja cassada a r. sentença para permitir a inversão do ônus da

prova.

 Sem preparo, ante isenção legal.

 Contrarrazões às fls. 338/342 (VICTOR HUGO DE FREITAS

BATISTA) e às fls. 343/352 (SOCIEDADE EDUCACIONAL LOGOS), ambas

pugnando pela negativa de provimento ao recurso da parte adversa.

 Parecer Ministerial às fls. 357/368, oficiando pelo conhecimento dos

recursos, pelo desprovimento do recurso da Sociedade Educacional Logos e pelo

provimento do recurso do MPDFT e do Autor, para que seja reformada a sentença,

julgando-se procedente o pedido.

 É o relatório.
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Como relatado, cuida-se, na origem, de ação de indenização por

danos morais movida pelo Autor, menor impúbere representado por sua mãe, em

face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LOGOS, em razão de acontecimentos

supostamente ocorridos no ambiente escolar, relatados como bullying, além de uma

lesão corporal.

A r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da

Circunscrição de Samambaia-DF julgou improcedentes os pedidos deduzidos na

inicial e extinguiu o feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, I do

CPC.

A Ré, entretanto, foi condenada ao pagamento de multa por ato

atentatório à dignidade da Justiça, em montante fixado em 10% (dez por cento) do

valor atribuído a causa, na forma do art. 14, inciso V, parágrafo único, do CPC.

Irresignadas, apelam as partes e o Ministério Público do Distrito

Federal e dos Territórios.

Inicio o exame pelos recursos do Autor e do MINISTÉRIO PÚBLICO

DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

PRELIMINAR

Inversão do ônus da prova - hipossuficiência  do Autor

Como relatado, insurge-se o Autor contra a não inversão do ônus da

prova por parte do Juízo, aduzindo estar presente a verossimilhança das alegações,

conforme laudo do IML e fotografias acostadas aos autos, bem como a

hipossuficiência técnica e econômica do Apelante em face da Apelada, eis que é

menor impúbere e não possui condições de produzir determinadas provas, tais

como: a identificação dos alunos envolvidos na agressão e os dados da professora

presente no momento dos fatos, já que a escola não os fornece.

Sustenta ser inteiramente aplicável o Código de Defesa do

Consumidor à espécie, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova.

Por sua vez, o MPDFT sustenta que a hipossuficiência do Autor não

foi percebida pelo Juízo, máxime em se tratando de um caso de bullying.

Questiona como se pode pretender que o adolescente, tendo

vivenciado a dor e a humilhação da perseguição e das agressões físicas, mendigue

aos que o humilharam e aos que se silenciaram uma confissão. Alega que o Juízo a

V O T O S

O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO - Relator

Presentes os pressupostos recursais, conheço dos recursos de

apelação.
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quo exigiu do Autor a prova diabólica, porquanto é sabido que aquele que pratica

bullying também sofre de uma deformação do caráter. Desse modo, também

defende a inversão do ônus da prova e afirma que, se mesmo diante da imposição

constitucional, se entenda que a inversão não se pode dar no âmbito da sentença e,

por conseguinte, de sua reapreciação, nada impede que seja a sentença cassada de

forma a tornar possível a inversão do ônus da prova no momento da instrução

processual.

Pois bem.

Verifico que a inversão do ônus da prova foi requerida ao Juízo tanto

pelo Autor, como pelo Ministério Público, conforme fls. 113, 122, 246/247.

A d. magistrada a quo somente se pronunciou acerca do

indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova no momento da prolação da r.

sentença.

Contudo, tenho que assim agindo a d. magistrada incorreu emerror

in procedendo.

Com efeito, dúvidas não há de que se aplica o Código de Defesa do

Consumidor ao caso em comento, tendo em vista que a Ré é fornecedora de

serviços educacionais e o Autor, na qualidade de aluno, é consumidor.

Determina o CDC (art. 6º, inciso VIII), como sendo direitos básicos

do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil

 a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.

Nesse contexto, entendo que perfeitamente aplicável ao caso a

inversão do ônus da prova, porquanto o Autor é, sim, hipossuficiente em relação à

Requerida, seja por se tratar de uma hipótese de bullying, de difícil comprovação,

seja porque se faz presente a verossimilhança de suas alegações.

Conforme as regras ordinárias de experiência, sabe-se que alunos

vítimas de bullying são "excluídos" do grupo em que vivem por algum aspecto que

incomoda os demais e acabam por se retrair cada vez mais.

A propósito, do texto "Um estudo sobre Bullying entre escolares do

Ensino Fundamental", extrai-se que:

 

"Conforme Fante (2003, 2005) e Lopes Neto (2005) os praticantes do

bullying são conhecidos como autores agressores. Os alvos, as pessoas

vitimizadas, geralmente sofrem as consequências do bullying e, na maioria
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das vezes são descritas como pouco sociáveis, inseguros, possuindo baixa

auto-estima, quietas e que não reagem efetivamente aos atos de

agressividade sofridos. De acordo com Lopes Neto (2005), Pizarro e

Jiménez (2007) e Ramírez (2001) as testemunhas não participam

diretamente em atos de bullying e geralmente se calam, por receio de

tornarem-se as próximas vítimas.

Para Tognetta (2005), neste contexto de causadores e vítimas de bullying,

ambos precisam de ajuda. Por um lado, as vítimas sofrem uma deterioração

da sua auto-estima, e do conceito que tem de si, por outro, os agressores

também precisam de auxílio, visto que sofrem grave deterioração de sua

escala de valores e, portanto, de seu desenvolvimento afetivo e moral.

[...]

Martins (2005) constatou que a maioria das vítimas não se sente bem na

escola, dado que conforme a autora é congruente com o fato de a

vitimização ocorrer no contexto escolar. Nesse sentido, Tognetta (2005)

afirma que a vítima não pressupõe outras formas de resolver o problema a

não ser ficar quieto, ou introverter-se em sua própria condição, além de não

possuir status para reagir, ou ao menos se defender expressando o que

sente de forma concisa. (FRANCISCO, M. V. & LIBÓRIO, R. M. C. Um

estudo sobre Bullying entre escolares do Ensino Fundamental, p. 201 e

205)"(sublinhamos)

 

Assim, de fato, se mostra difícil para a vítima de buylling comprovar

sua dor e sofrimento, principalmente porque é comum que todos inseridos naquele

ambiente mantenham-se calados e inertes perante os acontecimentos de

desrespeito, com os quais, muitas vezes, sequer concordam.

Por outro lado, é inegável a verossimilhança das alegações, haja

vista que, da própria sequência fática retratada nos autos ressai uma prova

inequívoca, qual seja o laudo do IML em que se comprova que o Autor sofreu lesões

corporais. Ora, se a criança vai e volta da escola de van todos os dias pela manhã e,

simplesmente, num determinado dia (23/11/2012), chega à sua residência com

escoriações pelo corpo (fls. 17/18), só se pode inferir que as lesões se deram na

escola ou no percurso, sendo esse um dos pontos controvertidos da demanda. E

mais, na sequência, a genitora do menor, insatisfeita com a atuação da escola, pede

a transferência de seu filho daquela instituição de ensino (em 26/11/2012, três dias

após as lesões sofridas), de modo que os fatos guardam consonância com a versão
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do Autor.

Portanto, seja pela verossimilhança das alegações, seja pela

hipossuficiência do Autor, deve ocorrer a inversão do ônus da prova.

Ocorre que a d. Juíza a quo somente apreciou o pedido autoral e

ministerial de inversão do ônus da prova no momento da prolação da sentença. Essa

postura, indubitavelmente, desequilibrou o trâmite processual, no que diz respeito à

distribuição dos encargos processuais aos quais as partes devem se submeter, não

tendo sido produzidas provas cruciais para o deslinde da demanda. Alguns pontos

controvertidos não foram elucidados e igualmente não restou esclarecido se algum

professor ou funcionário da escola testemunhou os supostos fatos ocorridos no

interior do estabelecimento.

Desse modo, reputo que a causa não está em condições de ser

julgada, sob pena de haver ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório,

mostrando-se necessária, pois, a reabertura da fase probatória, em que as partes já

estejam cientes acerca da inversão do ônus da prova, para que não se acarrete

eventual cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a Segunda Seção de Direito Privado do STJ

pacificou o entendimento de que as partes devem ter ciência, pelo menos até o

término da instrução processual, de como devem se portar em relação à distribuição

do ônus da prova. Eis o julgado:

 

"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
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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)" [destaques não constantes do original]

 

No mesmo sentido, essa egrégia Corte de Justiça vem decidindo:

 

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA

DE COBRANÇA. FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. REVISÃO.

RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

AGRAVO RETIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.

VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR.

VERIF ICAÇÃO.  VALOR APARENTEMENTE EXORBITANTE.

DESPROPORCIONALIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES

ANTERIORES.  APL ICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR. INVERSÃO "OPE JUDICIS" (ART. 6º, VIII, DO CDC).

DEFERIMENTO. "ERROR IN PROCEDENDO". VERIFICAÇÃO.

SENTENÇA CASSADA.

[...] 3. Na hipótese, havendo entendimento pela aplicação do Código de

Defesa do Consumidor (CDC) e malgrado a aludida parte consumidora

tenha requerido a inversão do ônus probatório, por não ter condições

financeiras ou técnicas para comprovar o alegado, ou, subsidiariamente, a

produção de prova pericial, o juízo de origem optou por indeferir os

requerimentos correspondentes e julgar antecipadamente a lide, porém

consignando que a autora não teria se desincumbido do seu encargo

probatório. Dessa forma, "data venia", agiu em "error in procedendo".

4. Verificada a ocorrência de "error in procedendo", a sentença deve ser
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anulada a fim de que o processo possa ser saneado, reabrindo-se a fase

instrutória em vista do presente deferimento de inversão do encargo

probatório em favor da consumidora, oportunizando-se às partes a produção

de outras provas, além das já acostadas aos autos, obstando-se a

ocorrência de cerceamento de defesa e dando maior certeza aos envolvidos

sobre seus encargos processuais.

5. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA."

(Acórdão n.821854, 20120110289384APC, Relator: ALFEU MACHADO,

Revisor: 116, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado

no DJE: 29/09/2014. Pág.: 155)"[destaques não constantes do original]

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS

MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA

CONSUMIDORA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DIVERGÊNCIA

DE VALORES EM FATURAS ÔNUS DA PROVA. MOMENTO DA

CONCESSÃO. FASE DE SANEAMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.

ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA

CASSADA.

Conforme determina o artigo 2º do CDC, a pessoa jurídica pode ser

considerada consumidora. Para tanto, basta que adquira ou utilize o produto

ou serviço como destinatária final.

Estabelece o CDC (art. 6º, inciso VIII) como direitos básicos do consumidor,

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da

prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil

a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias

de experiências. Sendo assim, a experiência comum é suficiente para

concluir que não se espera que um estabelecimento comercial, atuante no

ramo alimentício, detenha conhecimentos suficientes em comprovar

qualquer erro na medição de água tratada na fatura. 

A análise da inversão do ônus da prova realizada somente na sentença,

indubitavelmente, desequilibra o tramite processual, no que se refere à

distribuição dos encargos processuais, aos quais as partes devem se

submeter.

A Segunda Seção de Direito Privado do STJ pacificou entendimento no

sentido de que as partes devem ter ciência, ao menos até o término da

instrução, de como devem se portar em relação à distribuição do ônus da

prova. 
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A ocorrência de error in procedendo deve ensejar a anulação da sentença,

para que o processo possa ser saneado, determinando a reabertura da fase

instrutória, levando-se em consideração a inversão do ônus da prova em

favor da Autora. 

Recurso conhecido. Preliminar suscitada de oficio. Sentença cassada.

(Acórdão n.819637, 20120111827822APC, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA, Revisor: 123, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento:

10/09/2014, Publicado no DJE: 18/09/2014. Pág.: 125)" [destaques não

constantes do original]

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO CONTRA DECISÃO

QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIÊNCIA DE

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. PERDA DO

OBJETO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.

COBRANÇA EM VALOR MUITO ACIMA DA MÉDIA DAS FATURAS DOS

MESES ANTERIORES. FALHA NA MEDIÇÃO DO CONSUMO.

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA

CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASSAÇÃO DA

SENTENÇA. REMESSA AO JUÍZO A QUO PARA REINCIAR INSTRUÇÃO

PROBATÓRIA.

1. Se as cópias das faturas juntadas aos autos evidenciam que a requerida

exigiu o pagamento de conta de água durante dois meses em valores muito

superiores à média dos meses anteriores, e que, no mês subsequente à

cobrança excessiva, a quantidade consumida voltou a se adequar à média

anterior, cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora,

ante a verossimilhança da alegação de falha na medição do consumo. A

concessão do benefício processual também encontra amparo na

constatação de que a requerente não tem condições técnicas de demonstrar

que a medição de seu consumo de água em um mês foi feita de forma

incorreta, afigurando-se hipossuficiente.

2. A inversão do ônus da prova é regra de instrução, não sendo possível a

sua aplicação no momento da prolação da sentença ou em fase de recurso.

Se o benefício, embora cabível, não foi deferido em primeira instância, a

sentença deve ser cassada e deve ser dada oportunidade à parte requerida

para produzir a prova.

3 .  Ape lo  p rov ido .  Sen tença  cassada .  (Acórdão  n .815542 ,

20120111058007APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor:
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123, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 27/08/2014, Publicado no DJE:

11/09/2014. Pág.: 113)" [destaques não constantes do original]

 

Inclusive, vale salientar que no novo Código de Processo Civil (Lei nº

13.105, de 16 de março de 2015), há a determinação legal para que a decisão

acerca da distribuição do ônus da prova seja proferida antes da sentença, em

despacho saneador, conforme previsão do artigo 357, inciso III.

Por fim, de se observar que, por se tratar de autêntica relação de

consumo, o Autor, ao ver seu pleito e do Ministério Público de inversão do ônus da

prova indeferido somente na sentença, fora surpreendido, pois esperava ser deferida

a seu favor a facilitação da defesa de seus direitos, consubstanciada na regra de

distribuição dos encargos probatórios que lhe favorece. Lado outro, eventual

inversão do ônus probatório deferida nesta instância recursal, do mesmo modo,

acabaria por surpreender a parte Requerida, colocando em risco a garantia do

contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, em virtude da ocorrência de error in procedendo, a

sentença deve ser anulada para que o processo seja adequadamente saneado,

determinando-se a reabertura da fase instrutória em que as partes estejam cientes

da inversão do ônus da prova ora deferida a favor do Autor. Oportuniza-se assim às

partes a produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, com vistas a

esclarecer os pontos controvertidos já pontuados como forma de lhes garantir o

contraditório e a ampla defesa.

No mais, considero prejudicada a análise do mérito recursal, bem

como do recurso da Requerida, em razão da cassação da sentença.

DISPOSITIVO

Com tais fundamentos, ACOLHO a preliminar para cassar a

sentença de fls. 258/262, determinando a reabertura da fase instrutória ante o

deferimento da inversão do ônus da prova em favor do Autor.

É como voto.

 

 

O Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE - Revisor

Com o relator.
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O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

ACOLHER A PRELIMINAR, CASSAR A SENTENÇA, UNÂNIME
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