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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0097689-47.2012.815.2001
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Apelante : Maria do Socorro Figueiredo Pessoa
Advogado : Antônio Anizio Neto
Apelado : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia SA
Advogado : Marcelo Zanetti Godoi e outros

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER 
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA 
QUANTO A FRAUDE  SUSCITADA.  DÉBITO  INDEVIDO. 
ATO  ILÍCITO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  DEVER  DE 
INDENIZAR.  QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
RAZOABILIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO. 
PROVIMENTO PARCIAL.

-  A responsabilidade  de  indenizar  da  concessionária  de 
energia elétrica decorre do fato do serviço, ou seja, responde 
pelos  danos  relativos  a  defeitos  da  prestação  do  serviço, 
tratando-se de responsabilidade objetiva.

- Evidenciada a ilicitude da conduta, a ocorrência de dano 
moral é presumida,  independendo de prova, o que gera o 
dever de indenizar.

- Quanto à fixação da indenização decorrente do dano moral, 
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a  dificuldade  na  mensuração  do  valor  do  ressarcimento, 
exige  que  sejam  analisadas  as  peculiaridades  do  caso 
concreto,  os  critérios  para  embasar  a  decisão,  devendo 
sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do 
ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a 
extensão  do  dano  e  seus  efeitos,  sem  esquecer  que  a 
indenização  deve  ser  suficiente  para  reparar  o  dano,  mas 
sem ocasionar enriquecimento sem causa.

- A “vedação da reformatio in pejus” é instituto intimamente 
ligado à idéia de recurso voluntário. Esse fenômeno ocorre, 
justamente, quando a decisão “para pior” é proferida pelo 
órgão revisor contra o único recorrente.” (Luiz Fux, Curso de 
Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Forense, 2001).

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  Terce i ra  Câmara  Cível  do  Egrégio 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar  provimento parcial  ao 
apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  combatendo  a  sentença  de  fls. 
82/85 que julgou procedente em parte o pedido contido na ação de indenização 
por  danos  morais  c/c  obrigação  de  fazer  ajuizada  por  Maria  do  Socorro 
Figueiredo Pessoa  em face da  Energisa – Distribuidora de Energia da Paraíba, 
condenando a empresa ré a refazer a fatura com vencimento em 30/07/2012, pela 
média dos últimos 12 (doze) meses anteriores à fatura subjudice. Ainda, condenou 
ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  fixados  em 
R$900,00 (novecentos reais), na forma do art. 20, §4º, do CPC.

Narra o autor da ação, que a empresa ré lhe cobrou o valor 
de R$1.676,93 (mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), com 
vencimento em 30/07/2012, alegando recuperação de consumo. 

Alega que houve inspeção do instrumento medidor, sem a 
sua presença e, mesmo após a troca, inexiste qualquer alteração de consumo.
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Aduz que a empresa não especifica infração, dano ou fraude 
no medidor antigo que pudesse comprovar algum tipo de delito  por parte  da 
promovente.

Pugnou pela indenização por danos morais, na obrigação de 
refazer a fatura objeto da lide e na abstenção do corte do fornecimento de energia 
elétrica.

Nas razões recursais, fls. 91/95, a autora/apelante alega que o 
magistrado deixou de condenar a empresa ré nos danos morais, não observando 
os  constrangimentos  e  vexames  sofridos  em  razão  do  evento  ilícito,  e  que  os 
honorários  advocatícios devem ser  arbitrados no percentual  de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da condenação.

Por  fim,  sustenta  que  a  dívida  objeto  da  lide  deve  ser 
cancelada.

Contrarrazões, fls. 104/120.

Parecer Ministerial pelo desprovimento. (fls. 127/128).

É o Relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.  

Maria do Socorro Figueiredo Pessoa ingressou com ação de 
Obrigação  de  Fazer  c/c  indenização  por  danos  morais  em face  da  Energisa  – 
Distribuidora de Energia da Paraíba,  alegando que a concessionária de serviço 
público  de  energia  elétrica,  cobra-lhe  débito  por  recuperação  de  consumo,  no 
entanto, a dívida é irregular uma vez que seu consumo jamais sofreu alteração.

Pois bem. 

A recorrente defende que houve dano moral indenizável, na 
espécie, e que a fixação dos honorários advocatícios devem seguir o percentual de 
20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Também,  pugna  pelo  cancelamento  do  débito  objeto  dos 
autos.
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Destaco,  inicialmente,  que  a  devolutividade  do  apelo  se 
refere,  apenas,  à  existência  dos  danos morais  alegados e  sua quantificação e  à 
fixação dos honorários.

Quanto ao cancelamento do débito,  percebe-se que não foi 
objeto do pedido inicial, caracterizando-se, assim, inovação recursal.

Ademais, o pedido formulado na inicial de refaturamento do 
débito em discussão, é incompatível com o seu cancelamento.

Superada a questão, tenho que os documentos de fls. 15/16 e 
58/66,  dando conta do desvio  de  energia  elétrica,  na unidade consumidora  da 
autora,  não  servem  como  elementos  de  prova,  notadamente  porque  foram 
produzidos unilateralmente, com carga de conhecimento exposta, exclusivamente, 
por prepostos da empresa demandada, o que inviabiliza sobremaneira o meio de 
defesa do consumidor.

Ademais, a empresa ré não demonstrou cabalmente atitude 
ilegal do consumidor, na espécie.

Com efeito, a Energisa tem acesso mês-a-mês à residência da 
autora,  não  sendo  crível  que  deixe  o  tempo  passar  para  aferir  possível 
irregularidade. Agindo assim, redunda na proibição do venire contra factum próprio, 
por desrespeitar a confiança e a boa-fé.

A propósito, veja-se:

“  (...)  Pela teoria dos atos próprios (  "venire contra factum proprium") 
significa que ninguém estaria autorizado a contrariar um comportamento 
por  si  mesmo  praticado  anteriormente,  desde  que  este  tenha  função 
orientativa, ou seja, na medida em que dirija a conduta dos sujeitos ou 
implique na tomada de decisão por parte deles. Na exata proporção em 
que é informação relevante e necessária para o agir, o ato próprio vincula, 
de  modo  que  não  pode  ser  contrariado  sob  pena  de  esta  mudança 
quebrar a lealdade. Nota-se uma verdadeira eficácia vinculativa de atos, 
ainda que não atos jurídicos em sentido estrito. A parte que os pratica 
gerando confiança na outra parte de que aquela orientação de conduta 
seria  mantida,  ao  alterar  o  comportamento,  imprimindo-lhe  direção 
oposta àquela original, frusta a expectativa de confiança e viola a boa-fé 
objetiva.Tal  fenômeno  agrava-se  nas  situações  em  que  há  legítimo 
investimento  econômico  pautado  por  aquela  expectativa,  pois  então 
verifica-se  ainda  com  maior  intensidade  o  dano  jurídico  a  merecer 
prevenção  ou  reparação,  conforme  ao  caso  em  que  se  afigure  (...)” 
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(Penteado, Luciano de Camargo. Figuras Parcelares da Boa-Fé Objetiva e 
Venire contra Factum Proprium ,in:  Revista de Direito Privado,  nº:  27, 
julho/setembro.2006).

Outrossim,  o  STJ  tem  entendido  ser  ilegal  a  cobrança  de 
débito  por  recuperação  de  consumo,  quando  se  sabe  que  a  concessionária  de 
energia elétrica tem o dever de fiscalização mensal, e não apenas de leitura da 
medição.

Nesse passo, transcrevo o seguinte julgado da Corte Superior, 
bastante elucidativo:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO MEDIDOR DE 
ENERGIA  ELÉTRICA.  COMPROVAÇÃO  DA  AUTORIA. 
NECESSIDADE.  ÔNUS  DA PROVA.  1.  Recurso  Especial  em  que  se 
discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia 
elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua 
autoria  na  fraude  do  medidor.  2.  A empresa  concessionária  não  tem 
direito  à  inversão  do  ônus  da  prova  pelo  Código  de  Defesa  do 
Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de 
fornecedor do serviço. 3. In casu, constatou-se por prova técnica que o 
medidor  encontrava-se  fraudado,  e  contra  isso  não  se  insurgiu  o 
consumidor. A empresa constituiu um título com o qual buscou pagar-se 
do preço, imputando, contudo, a autoria da fraude ao consumidor sponte 
sua. 4. Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do 
consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho 
e por este situar-se à margem de sua casa,  como entendeu a Corte de 
origem. 5. A empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos 
acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês 
a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe 
transcorrer  considerável  lapso de tempo para,  depois,  pretender que o 
ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. 6. A inversão do 
ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua 
responsabilidade,  hipótese  inaceitável  nas  relações  de  direito  do 
consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica 
em relação à concessionária, 7. A boa-fé no CDC é o princípio orientador 
das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, 
dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. 
Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-
fé  do consumidor em fraudar o medidor.  8.  Recurso Especial  provido. 
(REsp  1135661/RS,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011) 

Ressalte-se  que  o  poder  de  fiscalização  mensal  da 
concessionária põe por terra, inclusive, qualquer alegação de má-fé por parte do 
consumidor no caso  dos autos,  pois  a empresa,  ao constatar  de logo qualquer 
irregularidade, deve orientar o possível infrator, dando-lhe prazo para defesa.
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No presente caso, a responsabilidade de indenizar decorre do 
simples  fato  de  ter  ocorrido  a  cobrança  irregular,  impingindo  no  consumidor 
sensação de impotência e desconforto exagerado.

Assim,  restando  demonstrado  o  dano  pela  efetivação  da 
conduta  antijurídica  que  atinge  a  honra  e  a  intimidade  da  pessoa,  não  se  faz 
necessária a comprovação de qual o grau do sofrimento ocasionado à parte.

Com  efeito,  a  responsabilidade  de  indenizar  da  apelada 
decorre do fato do serviço, ou seja, responde pelos danos relativos a defeitos da 
prestação do serviço, tratando-se de responsabilidade objetiva.

Evidenciada a ilicitude da conduta da recorrida, a ocorrência 
de  dano  moral  é  presumida,  independendo  de  prova,  o  que  gera  o  dever  de 
indenizar.

Quanto à fixação da indenização decorrente do dano moral, a 
dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento exige que sejam analisadas 
as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo 
sopesar  especialmente  as  condições  econômicas  e  sociais  do  ofensor,  as 
circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, 
sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, mas sem 
ocasionar enriquecimento sem causa.

Assim, entendo como suficiente a quantia de R$ 3.000,00 (três 
mil reais), estando nos moldes da jurisprudência do TJPB e desta 3ª Câmara em 
situações análogas.

Por último, no que se refere ao arbitramento dos honorários 
no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, tenho que sua 
modificação encontra obstáculo no instituto da reformatio in pejus.

Trata-se  da  “vedação  da  reformatio  in  pejus”,  instituto 
intimamente  ligado  à  idéia  de  recurso  voluntário.  Esse  fenômeno  ocorre, 
justamente, quando a decisão “para pior” é proferida pelo órgão revisor contra o 
único recorrente.” (Luiz Fux, Curso de Direito Processual Civil,  Rio de Janeiro, 
Forense, 2001).

Com efeito, o valor arbitrado pela sentença foi de R$900,00 
(novecentos  reais),  e  o  percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  da  condenação, 
representa a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). 

Com essas considerações,  DOU PROVIMENTO PARCIAL 
AO APELO, para modificar a sentença apenas quanto à indenização por danos 
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morais, arbitrando-a em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora de 
1% ao mês desde o evento danoso (data do vencimento da fatura objeto dos autos) 
e correção monetária pelo INPC desde a publicação deste acórdão.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 13 de abril 
de  2015, o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do 
julgamento, além da Relatora, os Exmos. Juízes Convocados João Batista Barbosa e 
Vanda Elisabeth  Marinho.   Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso 
Gouveia, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 14 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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