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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0019637-42.2009.815.2001.
ORIGEM: 14.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
EMBARGANTE: Pedhras Designer Comércio de Bijouterias Ltda.
ADVOGADO: Sylvio Torres Filho.
EMBARGADO: Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.
ADVOGADO: Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr.

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NAS  APELAÇÕES  CÍVEIS. 
CONTRADIÇÃO  CONSTATADA.  CONFLITO  ENTRE  PARTE  DA 
FUNDAMENTAÇÃO E  O  DISPOSITIVO  DO  ACÓRDÃO.  POLO  ATIVO 
COMPOSTO  POR  SOCIEDADE  LIMITADA  E  RESPECTIVOS  SÓCIOS. 
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS A CADA UM DOS AUTORES E NÃO APENAS A CADA UM DOS 
SÓCIOS. ACOLHIMENTO.

Embora seja negado provimento às apelações e mantida a sentença, havendo conflito 
entre  o  disposto  na  fundamentação  e  o  dispositivo  do  Acórdão,  é  necessária  a 
correção dessa contradição.

VISTOS,  examinados,  relatados  e  discutidos  os  presentes  Embargos 
Declaratórios  na Apelação Cível n.°  0019637-42.2009.815.2001, em que figuram 
como  Embargante  Pedhras  Designer  Comércio  de  Bijouterias  Ltda. e  como 
Embargado Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A.

ACORDAM os Membros da Colenda Quarta Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em 
acolher os Embargos Declaratórios.

VOTO.

Pedhras Designer Comércio de Bijouterias Ltda. opôs  Embargos de 
Declaração contra  o Acórdão de f. 424/426, que negou provimento às Apelações, 
mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo da  14.ª  Vara  Cível da Comarca desta 
Capital, f. 315/324, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 
por  ela  ajuizada,  em  litisconsórcio  com  Patrícia  Ellen  Medeiros  de  Azevedo 
Torres e  Sylvio  Torres  da  Silva  Filho, em  face  da  Energisa  Paraíba  – 
Distribuidora de Energia S/A, que julgou parcialmente procedente o pedido para 
condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.275,00, a título de  indenização dos  danos 
materiais, e de R$ 2.000,00 para cada um dos autores, como reparação pelos danos 
morais, decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em suas Razões, f. 430/435, alegou que o Acórdão incorreu em omissão e 
contradição ao reconhecer a ocorrência de dano à sua imagem e não fixar o valor da 
indenização, posto que restou determinado o pagamento da indenização dos danos 
morais  apenas  a  cada  um  dos  sócios,  pelo  que  pugnou  pelo  acolhimento  dos 
Aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja corrigido o defeito apontado.



Contrarrazoando,  f.  438/441,  a  Embargada  sustentou  que  não  estão 
presentes quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, que a 
Embargante está pretendendo a rediscussão do mérito e que não é necessário que o 
juiz se manifeste sobre todas as alegações das partes, razões pelas quais pugnou 
pela rejeição dos Embargos.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O  Acórdão  embargado  enfrentou  de  forma  expressa  e clara  a  questão, 
concluindo que a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da 
prestação  do  serviço  de  fornecimento  de  energia  elétrica  e  que  restaram 
comprovados os  prejuízos  decorrentes  de interrupção no fornecimento,  como se 
observa no seguinte excerto:

Os  Autores  [Pedhras  Designer  Comércio  de  Bijouterias  Ltda.,  Patrícia  Ellen  
Medeiros de Azevedo Torres e Sylvio Torres da Silva Filho] ajuizaram a presente 
ação com a finalidade não apenas de serem ressarcidos pelos danos morais, como 
também  para  que  fossem  restituídos  os  danos  materiais  pela  não  ocorrência  do 
coquetel  de lançamento da  coleção outono/inverno de  semi-jóias  e  acessórios  da 
marca Fabrizio Gianonne Designer, que eles representam comercialmente.

É incontroverso que o evento estava marcado para ocorrer nas dependências da sua 
loja localizada no Manaíra Shopping Center,  no dia 28 de abril de 2009, às 18h, 
conforme a ampla documentação acostada às f. 62/71, que se referem à divulgação 
na mídia local.

A falta de energia aconteceu naquela data, em dois momentos distintos, o primeiro 
das  16:01 às  17:22h,  e  o  segundo,  das  19:24h às  21:39h,  fato  reconhecido  pela 
própria concessionária de energia elétrica, quando da apresentação das suas razões 
recursais, f. 339.

Também é indiscutível que o evento não ocorreu, em decorrência do “apagão” que 
atingiu  não  apenas  esta  Capital,  como também a  Região  metropolitana  e  alguns 
Municípios do Litoral Norte, f. 73/81.

Sendo a ENERGISA prestadora de serviço público de energia, responde de forma 
objetiva  pelos  danos  causados  a  seus  usuários  decorrentes  do  serviço  por  ela 
prestado nos termos do disposto no art. 37,§ 6ª da Constituição Federal. 

Os Tribunais de Justiça Estaduais de Minas Gerais e de Santa Catarina já decidiram 
que a concessão do serviço público de energia elétrica rege-se pelo art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal,  aplicando-se a ela a teoria da responsabilidade derivada do 
risco administrativo, pelo que, o Juízo caminhou corretamente ao ter reconhecido a 
responsabilidade objetiva da ENERGISA Paraíba – Distribuidora de Energia S.A., 
não podendo ser eximida de tal responsabilidade. 

O  STJ  solidificou  o  entendimento  de  que  é  objetiva,  a  responsabilidade  da 
concessionária  de  serviço  de  energia  elétrica  decorrente  de  danos  causados  aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço de energia elétrica .

O  argumento  da  ENERGISA de  que  o  blecaute  originador  da  demanda  foi  em 
decorrência  de  um  problema  ocorrido  na  CHESF,  também  não  a  desobriga  do 
pagamento  da  indenização,  porquanto  não restou  comprovado tal  fato,  tendo em 
visto que os documentos de f. 246/250, foram elaborados unilateralmente por ela, 
por meio do seu Centro de Operação de Distribuição – COD.



Restando caracterizada  a  responsabilidade  objetiva  da ENERGISA,  devendo esta 
responder  pelos  danos  sofridos  pelos  Autores,  passo  à  análise  do  valor  da 
indenização. 

No tocante aos danos materiais, o Juízo analisou as provas e decidiu com exatidão, 
ao condenar a Empresa ao pagamento do valor de R$ 5.275,00, porquanto apenas os 
documentos de f. 83, 86, 88, 118, 122 e 143 é que demonstram os gastos efetivos 
para a tentativa de lançamento da coleção das peças comercializadas pela Empresa 
Autora,  bem  como,  com  o  buffet,  a  contratação  de  modelos,  a  floricultura,  a 
confecção de convites e envelopes, os Correios e os serviços de publicidade.

A relação apresentada pelos Autores às f. 20, que descrevem os possíveis gastos que 
tiveram com a organização do evento, foi confeccionada por eles próprios, pelo que 
não tem qualquer valor jurídico probante. 

Com relação aos danos morais, estes também restaram patenteados, tendo em vista 
que  o  fracasso  do  lançamento  das  peças  comercializadas  pelos  Autores,  em que 
houve uma prévia organização, expectativa de êxito, gerou um abalo à imagem do 
estabelecimento,  causando,  por  conseguinte,  uma  repercussão  negativa  acerca  da 
qualidade de seus serviços.

O  quantum fixado  pelo  juízo,  R$  2.000,00,  para  cada  um dos  sócios,  atende  à 
finalidade pedagógica da indenização por dano moral, atendendo, igualmente, aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que, mantenho a Decisão. 

Há, todavia, uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo, visto 
que,  embora  negando  provimento  às  Apelações  e  mantendo  a  Sentença,  foi 
afirmado que o Juízo fixou o valor de R$ 2.000,00 como reparação do dano moral 
para cada um dos sócios, quando, na verdade, restou determinada a indenização de 
cada um dos Autores, que são a Embargante, pessoa jurídica, e os dois sócios.

Posto isso, constatada a contradição apontada, acolho os Embargos de 
Declaração para estabelecer que, tal como consta na Sentença, a reparação dos 
danos morais é devida a cada um dos Autores.

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 abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima 
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


