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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  ACIDENTE  DE
VEÍCULO.  DERRUBADA DA FIAÇÃO  ELÉTRICA.
INEXISTÊNCIA  DE  NEGATIVA  DA
CONCESSIONÁRIA  EM  REPARAR  A  REDE.
REALIZAÇÃO  DO  SERVIÇO  PELO  PRÓPRIO
CONDOMÍNIO.  PESSOA  JURÍDICA.  AUSÊNCIA
DE  PROVA  DE  OFENSA  À  HONRA  OBJETIVA.
MERO ABORRECIMENTO. DESPROVIMENTO. 

-  Não  obstante  a  possibilidade  de  o  Condomínio
sofrer  dano  moral  (Súmula  nº  227  do  STJ),
necessário  se  faz  que  o  Autor  do  pedido  faça  a
devida prova das suas alegações, porque, tal como
as  sociedades  empresárias,  não  possui  honra
subjetiva,  mas,  apenas,  objetiva,  que  consiste  no
respeito,  admiração,  apreço,  consideração  que  os
outros dispensam à pessoa jurídica. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.160.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Condomínio

Residencial Rebeca Maria, inconformado com a Sentença proferida nos autos

da  Ação  de  Reparação  por  Danos  Morais  e  Materiais  movida  contra  a

Energisa-Paraíba Distribuidora de Energia S/A e a Mack Express Cargas e

Encomendas Ltda., na qual a Magistrada da 15ª Vara Cível da Comarca da

Capital  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  para,  reconhecendo  a

ilegitimidade  passiva  da  Concessionaria  promovida,  condenar  a  outra

Demandada ao pagamento  de R$ 955,00 (novecentos  e  cinquenta  e  cinco

reais) pelos prejuízos financeiros suportados pelo Autor. 

Em suas razões recursais, o Apelante pugnou pela reforma da

Decisão Recorrida, sustentando que a Energisa é parte legítima para figurar no

polo passivo, eis que apesar de não haver dado causa ao acidente, demorou

10 (dez) dias para fazer o reparo da rede elétrica atingida pelo veículo da outra

Demandada.  Nesse  sentido,  pleiteou  que  ambas  as  Promovidas  sejam

condenadas ao pagamento da indenização por danos morais (fls. 128/132).

Em Contrarrazões de fls. 136/142, a Energisa alegou que se

dirigiu ao local no prazo legal, mas que os reparos já haviam sido feitos pelo

próprio Promovente, não podendo ser responsabilizado por danos causados

por  terceiro.  A  segunda  Apelada,  por  sua  vez,  alegou  que  não  restaram

devidamente comprovados os requisitos legais para a configuração do dano

moral  pleiteado,  e  que  o  ocorrido  não  ultrapassou  a  seara  do  mero

aborrecimento (fls. 143/150).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 156/156v).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  não  houve  Recursos  das

Promovidas, e que a presente Apelação Cível manejada pelo Autor se ateve,

unicamente, à questão da ocorrência ou não de dano moral. 
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Assim,  em  razão  do  princípio  tantum  devolutum,  quantum

apellatum, a análise ficará restrita a saber se é devida a indenização por abalo

moral.

Dito  isso,  compulsando  os  presentes  autos,  percebo  que  o

Autor, em sua petição inicial, apresentou a versão de que, no dia 31.01.2011,

um veículo de propriedade da empresa Mack Express Cargas e Encomendas

Ltda causou danos à rede que fornece energia elétrica ao Condomínio.

Disse que temendo passar muito tempo sem energia, contatou

imediatamente a Energisa para efetivar a religação, havendo sido informada

que  somente  seria  possível  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  motivo  pelo  qual,

efetuou, por conta própria, os reparos devidos, gastando, à época, R$ 955,00

(novecentos e cinquenta e cinco reais).

Nessa  senda,  em que  pesem as  alegações  do  Apelante,  e

embora entenda que a Energisa seja parte legítima para figurar no polo passivo

da presente Demanda, eis que uma das causas de pedir foi a suposta demora

no restabelecimento da rede elétrica, entendo que melhor sorte não assiste ao

Recorrente no que se refere ao pleito indenizatório por danos morais.

Ora, é certo que para a configuração do dano moral, em alguns

casos,  releva-se  a  exigência  de  provas,  porque  são  fatos  notórios  que,

praticamente, sempre provocam dor. 

Todavia, na hipótese apresentada pelo Autor/Apelante, tenho

que  os  efeitos  negativos  da  suposta  demora  do  restabelecimento  da  rede

elétrica deveriam ter sido comprovados, pois nem sempre essa situação causa

dano.

Nesse sentido, observo que o Autor não fez provas de que,

efetivamente, houve recusa ou demora no restabelecimento da energia elétrica

pela Concessionária. 

Ao  contrário,  não  há,  nos  autos,  nenhum  documento  que

comprove que houve a solicitação para o restabelecimento imediato da rede,

mas  apenas  um  requerimento  de  ressarcimento  dos  danos  elétricos
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supostamente ocorridos em face do acidente provocado pelo carro da outra

Demandada, e a resposta de que no prazo de 10 (dez) dias seria realizada a

vistoria  para  identificar,  enumerar  e  analisar  equipamentos  reclamados,

diligência que restou prejudicada em face de o Autor ter realizado o serviço por

conta própria (fls. 29/30). 

Dessarte,  não se pode olvidar  que o dano moral  reserva-se

para  os  casos  mais  graves,  de  maior  repercussão,  em  que  ocorra  efetiva

ofensa  à  dignidade  humana,  situação,  no  meu  entender,  inexistente  na

presente  hipótese,  eis  que  todo  o  fato  narrado  nos  autos  não  gerou

consequências negativas para o Autor a ponto de autorizar a condenação das

Promovidas por danos morais, até porque, realizou o serviço por conta própria,

de modo que não ficou por um longo período de tempo sem energia.

Ademais,  para o reconhecimento do dano moral  sofrido pela

pessoa jurídica, é necessário que esteja demonstrado, satisfatoriamente, que

restaram  abalados  o  seu  bom  nome,  sua  imagem,  sua  reputação,  sendo,

portanto, mais criteriosa a avaliação do que aquela realizada para a pessoa

física, na medida em que por ser incapaz de sentir  emoção e dor, não tem

sentimentos, estando, por isso mesmo, insusceptível  de direitos inerentes à

honra subjetiva.

A título meramente ilustrativo, transcrevo o seguinte julgado:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO.  CORTE
NO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR.
ILEGALIDADE.  CONDOMÍNIO.  EQUIPARAÇÃO  À
PESSOA  JURÍDICA.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À
HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA
7/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  I.  É
ilegítima  a  suspensão  do  fornecimento  de  energia
elétrica, quando o débito decorrer de suposta fraude no
medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente
pela concessionária.  Precedentes do STJ. II.  Embora o
condomínio não possua personalidade jurídica, deve-lhe
ser assegurado o tratamento conferido à pessoa jurídica,
no que diz  respeito à possibilidade de condenação em
danos morais,  sendo-lhe aplicável  a Súmula 227 desta
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Corte, in verbis: "A pessoa jurídica pode sofrer dano
moral".  III.  O  acórdão  recorrido  encontra-se  em
consonância  com  a  jurisprudência  desta  Corte,  no
sentido de que a  pessoa jurídica pode sofrer  dano
moral  -  no  caso,  o  Condomínio  -,  desde  que
demonstrada  ofensa  à  sua  honra  objetiva.  IV.  O
Tribunal a quo concluiu, em face das premissas fáticas
firmadas pelo acórdão de origem, que não houve ofensa
à honra objetiva do agravante, ou seja, à sua imagem,
conceito  e  boa  fama,  de  modo  que  a  revisão  de  tal
entendimento demandaria, inequivocamente, incursão na
seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a
teor  do  enunciado  sumular  7/STJ.  V.  Consoante  a
jurisprudência do STJ, "o mero corte no fornecimento de
energia  elétrica  não  é,  a  princípio,  motivo  para
condenação  da  empresa  concessionária  em  danos
morais,  exigindo-se,  para  tanto,  demonstração  do
comprometimento da reputação da empresa. No caso, a
partir das premissas firmadas na origem, não há fato ou
prova  que  demonstre  ter  a  empresa  autora  sofrido
qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua
imagem, conceito e boa fama. O acórdão recorrido firmou
a  indenização  por  danos  morais  com  base,
exclusivamente,  no  fato  de  que  houve  interrupção  no
fornecimento do serviço prestado devido à suposta fraude
no medidor, que não veio a se confirmar em juízo. Com
base  nesse  arcabouço  probatório,  não  é  possível
condenar a concessionária em danos morais, sob pena
de  presumi-lo  a  cada  corte  injustificado  de  energia
elétrica, com ilegítima inversão do ônus probatório" (STJ,
REsp  1.298.689/RS,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  DJe  de  15/04/2013).  VI.  Agravo
Regimental desprovido.

Portanto, cabia ao Autor, nos termos do então vigente art. 333,

I, do CPC, positivar o fato constitutivo de seu direito, juntando provas de suas

alegações. 

Desse modo, não há que se falar em indenização por danos

morais quando não se extrai do fato efetivo potencial danoso à esfera moral da

vítima, mas mero dissabor temporário. 

Por tais, DESPROVEJO a presente Apelação Cível.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
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Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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