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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE
DANOS –  INCÊNDIO  –  CURTO  CIRCUITO  NAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE “FITEIRO” – DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS  –  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA –
LAUDO  PERICIAL  INCONCLUSIVO  –  ORIGEM  DO
INCÊNDIO  NO  INTERIOR  DO  ESTABELECIMENTO
COMERCIAL – INEXISTÊNCIA MÍNIMOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  A  DEMONSTRAR  A  CULPA  PELA
CONCESSIONÁRIA -  RESPONSABILIDADE CIVIL DA
PESSOA  JURÍDICA  NÃO  CONFIGURADA  -  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DA CONDUTA ILÍCITA DO  RÉU –
INEXISTÊNCIA DO  NEXO  CAUSAL -  AUSÊNCIA DE
FATOS CONSTITUTIVOS –  ÔNUS PROBATÓRIO  DO
AUTOR – FATO CONSTITUIVO - ART. 373, I DO CPC/15
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -  DESPROVIMENTO
DA APELAÇÃO.

-  Não  comprovado  o  nexo  de  causalidade,  entre  a
conduta  da  prestadora  de  serviço  público  e  o  dano
sofrido,  descaracterizada  está  a  responsabilidade  civil
objetiva  daquela,  não  cabendo  indenização  ao  lesado
pelos prejuízos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da
Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação interposta por  Wilson Cardoso Modesto
buscando a reforma da sentença (fls.111/113) proferida pelo Juízo da 5ª. Vara
da Comarca de Cabedelo que julgou improcedente a Ação de Indenização por
Danos  Materiais  e  Morais  movida  em  face  da ENERGISA  PARAÍBA
DISTRIBUDORA DE ENERGIA S/A.

Irresignado  com  a  decisão,  o apelante  devolve  ao  Tribunal  a
análise  do  caso  concreto  aduzindo  que  o  laudo  pericial  elaborado  pelos
bombeiros,  bem  como  a  visita  técnica  da  concessionária  revelam  que  um
fenômeno termoelétrico ocasionou o incêndio no estabelecimento comercial,
destacando  ser  bastante  improvável  a  atuação  pessoal  intencional  ou
acidental,  uma  vez  que  o  fiteiro  se  localiza  em  uma  avenida  de  bastante
movimento.

Com  base  na  responsabilidade  objetiva  da  concessionária  de
energia elétrica e nas disposições do CDC, argumenta que sua vulnerabilidade
admite  a  inversão  do  ônus  da  prova  no  caso,  restando  comprovada  a
ocorrência do ato ilícito perpetrado pela promovida, pugnando pela reparação
material  no  valor  de  R$ 7.500,00 (sete  mil  e  quinhentos  reais),  bem como
indenização por danos morais arbitrada pelo julgador.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  126/136,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, a fim de
que  a  ação  seja  julgada  procedente,  com a  condenação  da  promovida  ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais (fl 146/148-v).

VOTO

Inicialmente,  insta  esclarecer  que  ao  presente  caso  serão
aplicadas as disposições processuais inerentes ao diploma estabelecido na Lei
nº  5.869/73,  tendo  em vista  que os  atos  jurídicos  processuais  (sentença e
apelação) tiveram seus efeitos consumados ainda sob a égide do regramento
anterior,  mesmo  que  esta  decisão  seja  proferida  na  vigência  da  Lei  nº
13.105/20151,  privilegiando  as  disposições  de  direito  intertemporal
estabelecidas em seu art. 14 e 1.046, bem como, os axiomas constantes no
art.  1º  da nova lei  processual,  art.  6º da LINDB e art.  5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal. 

O  presente  recurso  refere-se  à  reforma  da  decisão  de
improcedência  do  pedido  relativo  à  indenização  material  decorrente  de
incêndio. 

1 O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entraga em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016.
Nesse sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2
de março de 2016.
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Rui Stoco ensina: “A noção da responsabilidade pode ser haurida
da  própria  origem da  palavra,  que  vem  do  latim  respondere,  responder  a
alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar alguém
pelos  seus  atos  danosos.  Essa  imposição  estabelecida  pelo  meio  social
regrado, através dos integrantes da sociedade humana, de impor a todos o
dever de responder por seus atos, traduz a própria noção de justiça existente
no  grupo  social  estratificado.  Revela-se,  pois,  como  algo  inarredável  da
natureza humana” (STOCO, 2007, p.114).

O  termo  Responsabilidade  Civil,  conforme  a  definição  de  De
Plácido e Silva é: “Dever jurídico, em que se coloca a pessoa, seja em virtude
de contrato, seja em face de fato ou omissão, que lhe seja imputado, para
satisfazer a prestação convencionada ou para suportar as sanções legais, que
lhe são impostas. Onde quer, portanto, que haja obrigação de fazer, dar ou não
fazer  alguma  coisa,  de  ressarcir  danos,  de  suportar  sanções  legais  ou
penalidades, há a responsabilidade, em virtude da qual se exige a satisfação
ou o cumprimento da obrigação ou da sanção” (SILVA, 2010, p. 642). 

A Constituição Federal estipula a responsabilidade civil da ré ao
adotar  a  teoria  do  risco  administrativo,  não  exigindo  a  culpa  por  parte  da
pessoa jurídica, todavia,  para que seja configurada a obrigação de pagar o
dano, necessário que se verifique o nexo causal, conforme estipula o §6º do
art.  37 da CF: "§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o  direito  de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Destaca-se, ainda, a existência de relação de consumo, visto que
o  usuário  da  concessionária  de  energia,  ora  apelante,  qualifica-se  como
consumidor,  a teor da previsão do caput do art.  2º  da Lei  n.  8.078/90, e a
recorrida, por sua vez, ocupa a condição de fornecedora, consoante artigo 3º, §
2º,  da  mesma  norma,  que  se  classifica,  como  sendo  de  ordem  pública  e
interesse social. Veja-se:

“Art.  2º  Consumidor  é  toda  pessoa  física  ou  jurídica  que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."
"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 prestações de serviços"
(...)
§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária,  financeira,  de  crédito  e  securitária,  salvo  as
decorrentes das relações de caráter trabalhista."

 

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
3



Apelação Cível nº 0002194-66.2013.815.0731

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios
protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados em sua integralidade. Desse
modo, sendo a legislação consumerista norteada pelos princípios da confiança,
transparência, boa-fé e equilíbrio contratual, destacando-se por seus aspectos
inovadores, representando as irradiações da previsão do legislador constituinte,
que elevou a proteção do consumidor ao status de direito fundamental, no art.
5º, XXXII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e tratou-a, ainda,
como princípio geral da ordem econômica, no art. 170, V, impõe-se inibir os
reflexos negativos das relações padronizadas e massificadas que marcam os
dias atuais e atenuar a desvantagem do consumidor perante o fornecedor de
serviços e produtos.

E, na busca pela efetiva proteção do consumidor, geralmente, em
desvantagem  técnica  e  econômica  perante  o  fornecedor,  destaca-se
justamente a inversão do ônus da prova. A previsão desta matéria encontra-se
no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII -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 experiência."

A respeito  do  momento  em  que  o  ônus  da  prova  deve  ser
invertido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Não há momento para o juiz fixar o ônus da prova ou sua
inversão  (CDC 6º  VIII),  porque  não  se  trata  de  regra  de
procedimento" (Código de Processo Civil Comentado, 3. Ed.
São Paulo: RT, 1997, p. 614). 

Entretanto, à exceção das hipóteses legalmente previstas (art. 12,
§3º; art.14,  §3º  e art.  38,  caput,  todos do CDC),  deve ser destacado que a
inversão do ônus da prova não opera de forma automática,  necessitando da
presença  conjugada  da  verossimilhança  das  alegações,  bem  como  da
hipossuficiência do consumidor.

No caso dos autos, o autor não conseguiu sequer fazer prova dos
fatos constitutivos de seu direito, na forma do art.  373, I do NCPC2, tendo em
vista  que dentre os  próprios  documentos por ele anexados,  consta  apenas a
inclusão de laudo pericial inconclusivo, com causa do incêndio não apurada por
insuficiência de vestígios.

Com efeito,  malgrado tenha o  laudo pericial  não descartado a

2 Art. 373.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
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hipótese de incêndio provocado por fenômeno termoelétrico, igualmente o fez
com relação à possibilidade de ação pessoal intencional ou mesmo acidental,
não tendo sido encontrado no local periciado vestígios de traço de fusão em
pérola nos condutores elétricos, comuns em incêndios provocados por curto-
circuitos (fl. 23).

Na verdade, a única certeza sobre o infortúnio é de que o incêndio
se originou no interior da edificação temporária (fiteiro) (fl. 23).

Desta  feita,  compulsando-se  os  autos,  vê-se  que  a  decisão
atacada não merece modificação, visto que, as alegações desenvolvidas pelo
autor não se encontram devidamente comprovadas. 

O apelante aduz sobre o dano ocasionado pelo incêndio, trazendo
alguns  documentos  que  não  foram  suficientes  para  comprovar  a  culpa  da
concessionária de energia elétrica, desconfigurando, portanto o nexo causal. 

Vale destacar, nesse ponto, que o autor/apelante não conseguiu
demonstrar que outras unidades consumidoras da região tenham sofrido com
problemas decorrentes da má distribuição de energia no dia ou até mesmo em
um período próximo, posto que não trouxe documentos, testemunhas ou outros
meios de prova admitidos em direito que embasassem sua pretensão.

Vejamos jurisprudência acerca da matéria em análise: 

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS.  DESCARGA
ELÉTRICA.  QUEIMA NA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA
DE  NEXO  CAUSAL.  INOCORRÊNCIA.  INVERSÃO  DO
ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO ART.
373,  II,  DO  CPC/2015.  OPORTUNIDADE  DADA  AO
PROMOVIDO.  INÉRCIA  QUANTO  À  JUNTADA  DE
PROVAS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO. 1- Para a configuração do
dano material indenizável é necessário que se caracterize o
ato ilícito, o dano e o nexo causal, sendo devida a reparação
quando  comprovados  os  seus  pressupostos.  2  -  Para  se
eximir da obrigação de indenizar, a prestadora de serviços
deveria  ter  demonstrado  a  ocorrência  de  alguma  das
excludentes  da  relação  de  causalidade,  como  a  culpa
exclusiva  dos  consumidores  ou  a  configuração  de  caso
fortuito  ou  força maior  no  infortúnio  havido,  mas nenhum
desses  elementos  restou  comprovado  nos  autos,  donde
exsurge  o  dever  reparatório  da  requerida.  -  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00319647620108152003,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 10-03-2015)
ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
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Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  negar
provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator e da
certidão  de  julgamento  de  fl.  133.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00027191120128150011,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 16-08-2016)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  DISTRIBUIDORA DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  INCÊNDIO  EM  RESIDÊNCIA MOVIDO  POR
CURTO-CIRCUITO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
ART. 37, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO
NEXO  CAUSAL.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA  E
IMPOSSIBILIDADE  DE  INVERSÃO  AUTOMÁTICA  DO
ONUS  PROBANDI.  ENTENDIMENTO  PACIFICADO  NO
STJ E NO TJPB. DECISUM MANTIDO. DESPROVIMENTO.
- Segundo art. 37, § 6º, da CF/88, -As pessoas jurídicas de
direito  público  e  as  de  direito  privado  prestadoras  de
serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus
agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a  terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos  de  dolo  ou  culpa-.  Assim,  à  configuração  da
responsabilidade  da  concessionária  de  energia  elétrica
pelos danos decorrentes de incêndio por curto-circuito em
unidade  consumidora,  mister  a  prova,  única  e
exclusivamente,  da conduta  da  pessoa  jurídica,  do  dano,
assim como do nexo de causalidade entre tais elementos. -
In  casu,  a  despeito  de  comprovados  os  danos  vitimados
pelo recorrente em decorrência de incêndio que inutilizara
sua residência e seus bens, não resta patente o elemento
causal,  porquanto não se tem como aferir,  na espécie,  a
origem ou a causa real do incêndio, eis que não esclarecido
se decorrente da instalação procedida pela ré ou da rede
elétrica interna a cargo do consumidor. Desse modo, defeso
concluir-se, por via de consequência, pela responsabilidade
da empresa-ré.

-  Em consonância com a Jurisprudência pacífica  do STJ,
“Ao autor,  incumbe a prova dos atos constitutivos de seu
direito. Em que pese a indiscutível aplicação da inversão do
ônus da prova ao CDC, tal  instituto não possui  aplicação
absoluta. A inversão deve ser aplicada “quando, a critério do
juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências”3

- Dessa forma, “A parte autora deve produzir um mínimo de
material  probatório  a  indicar  a  veracidade  das  suas
alegações.  Na  espécie,  apresentado  o  contrato  firmado,
cabia ao autor provar a alegação de falsidade da assinatura.
Não requerida prova pericial nem trazidos aos autos outros

3 STJ – REsp 741393/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi - DJe 22/08/2008 

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
6



Apelação Cível nº 0002194-66.2013.815.0731

documentos  que  dessem  guarida  ao  alegado,  a
improcedência da demanda deve ser mantida. Negativa de
seguimento à apelação”4.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00003914320098150681,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 19-05-2015)

Com base nessas considerações, reconhecendo a inexistência
do nexo de causalidade, assim como, a ausência de comprovação dos fatos
constitutivos do direito do autor, mantenho a bem lançada sentença de primeiro
grau em todos os seus termos.

Isso  posto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE
APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença objurgada. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/05

4 2TJRS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 18/12/2012, Décima Câmara Cível.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
7


