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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  RELEVÂNCIA  DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS.  CHOQUE ELÉTRICO.
FIO  CAÍDO.  REDE  SECUNDÁRIA  EM
PROPRIEDADE PARTICULAR. FALHA NO DEVER
DE  FISCALIZAÇÃO  DA  CONCESSIONÁRIA.
PROVIMENTO.

-  Tratando-se  de  empresa  concessionária
responsável  pelo  fornecimento  e  manutenção  dos
serviços de energia elétrica concedidos pela União, a
ela  cabe  responder  em  caso  de  apuração  de
eventual  responsabilidade  civil  por  choque  elétrico
decorrente do rompimento da rede de fiação.

-  O  simples  fato  de  o  acidente  ter  ocorrido  com
fiação  que  se  encontrava  dentro  de  propriedade
particular  não  afasta  a  possibilidade  de  que  se
tratava de rede de passagem. Aliás, tal  situação é
muito comum em regiões rurais, nas quais para se
levar  energia  a  determinadas  áreas,  a  Empresa
Concessionária,  necessariamente, ingressa com os
seus equipamentos em imóveis de particulares.

- A indenização deve estar informada dos princípios
que  a  regem  e  que  visam  a  prevenção  e  a
repressão,  primando  sempre  pelo  equilíbrio,  de
forma que não seja  tão  baixa  a  ponto  de gerar  a
sensação de impunidade, nem tão elevada a ponto
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de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 115.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por Sebastião Camelo

Dantas,  inconformado  com  a  Sentença  exarada  pela  Juiz  da  1ª  Vara  da

Comarca de Catolé  do  Rocha que,  nos autos  da Ação de Indenização por

Danos Morais movida em face da Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia

S/A, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o Recorrente renovou, em suma, os

argumentos aventados na petição inicial.  Alegou que a Concessionária,  por

deter o monopólio na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica,

deve assumir o risco do próprio negócio. Disse que o sistema de proteção da

rede  deveria  ter  sido  desligado  automaticamente,  o  que  teria  evitado  o

acidente. 

Por tais motivos, pugnou pela reforma da Decisão Recorrida,

julgando-se procedente o pedido (fls. 55/60v). 

Devidamente intimada, a Apelada ofereceu as Contrarrazões,

afirmando  que  restou  provada  a  inexistência  de  qualquer  conduta  apta  a

provocar o sinistro descrito na exordial, pois o acidente sofrido pelo Apelante

decorreu de choque causado por defeito nas instalações internas localizadas

em propriedade particular (fls. 83/94).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo provimento parcial da Apelação para impor à Promovida a obrigação de

pagar uma indenização por danos morais entre R$ 10.000,00 (dez mil) e R$

20.000,00 (vinte mil) reais (fls. 103/111).

É o relatório.
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VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº

2, que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como a Decisão Recorrida se deu no dia 17.03.2016, 

à hipótese se aplicam os requisitos de admissibilidade do CPC de 1973. 

Dito  isso,  compulsando os autos,  verifico que o Promovente

ajuizou a presente Demanda sob a alegação de que no dia 18.12.2010, por

volta das 6:30hrs da manhã, saiu de sua residência em direção a um roçado

próximo  a  sua  casa,  quando  foi  surpreendido  com um choque  elétrico  em

decorrência da queda, no dia anterior, de um fio de transmissão da empresa

promovida. 

Disse que em decorrência do aludido acidente, ficou cerca de

03 (três) horas desacordado, havendo sido socorrido para o Hospital Municipal

de Catolé do Rocha, onde se submeteu a um “desbridamento cirúrgico”, na

região do peitoral, ficando, por cerca de 60 (sessenta) dias, afastado das suas

atividades laborais (fls. 13 e seguintes).

Desse  modo,  em  que  pesem  as  alegações  da

Promovida/Recorrida, tenho que não restou devidamente comprovada que se

tratava de uma rede secundária. O simples fato de o acidente ter ocorrido com

fiação  que  se  encontrava  dentro  de  propriedade  particular  não  afasta  a

possibilidade de que se tratava de rede de passagem. Aliás,  tal  situação é

muito  comum  em  regiões  rurais,  nas  quais  para  se  levar  energia  a
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determinadas  áreas,  a  Empresa  Concessionária,  necessariamente,  ingressa

com os seus equipamentos em imóveis de particulares. 

No  mais,  observando  as  fotografias  colacionadas  aos  autos

pela  própria  Promovida  (fls.  38/40),  verifico  que  os  postes  se  mostram no

mesmo padrão daqueles utilizados pela Concessionária e que a fiação, muito

embora haja a indicação de que foi rompida por galhos das árvores, ainda  se

encontrava energizada o que demostra que o dispositivo de segurança da rede

não funcionou ou não estava instalado como deveria. 

Nessa  mesma  linha  de  raciocínio,  se  foram  os  galhos  das

árvores que deram causa ao rompimento dos cabos, pode-se constatar que

houve falha, também, na fiscalização da integridade da rede, eis que não se

pode  admitir  que  a  Concessionária  não  faça  uma  varredura  de  seus

equipamentos,  com  constantes  podas  das  árvores,  notadamente,  em  se

tratando de zona rural. 

Com  efeito,  tenho  que  a  Promovida  não  logrou  êxito  em

demonstrar  algumas  das  hipóteses  de  isenção  da  responsabilidade,  quais

sejam: culpa exclusiva da vítima ou ocorrência de força maior, devendo arcar

com a indenização por danos morais.

A título  meramente  ilustrativo,  vale  transcrever  os  seguintes

julgados sobre o tema: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  -
IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO - PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA
AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  -  REJEIÇÃO  -
MÉRITO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
-  DEVER  DE  FISCALIZAÇÃO  -  FIAÇÃO
PROPORCIONANDO  PERIGO  LOCAL  -  DANOS
MATERIAIS  -  NÃO  COMPROVAÇÃO  -  PROVIMENTO
PARCIAL. - "Tratando-se de empresa concessionária de
energia  elétrica,  responsável  pelo  fornecimento  e
manutenção dos serviços de energia elétrica concedidos
pela união, a ela cabe responder em caso de apuração
de eventual responsabilidade. O fato de se tratar de rede
de  transmissão  de  propriedade  privada  não  exclui  a
responsabilidade  pelos  danos  causados  à  vítima  de
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eletrocussão,  pois,  além  de  ser  a  responsável  pela
transmissão  da  energia  elétrica,  a  concessionária  tem
também o dever de fiscalização e vigilância." (TJMT; APL
148620/2013;  Paranaíta;  Rel.  Des.  Dirceu  dos  Santos;
Julg.  28/01/2015;  DJMT  13/02/2015;  Pág.  44)  -  "A
reparação  por  danos  materiais  demanda  a  efetiva
demonstração  da perda  patrimonial  ou  a  frustração  da
expectativa de um lucro efetivamente esperado." (TJDF;
Rec  2009.01.1.110935-8;  Ac.  848.459;  Sexta  Turma
Cível; Rel. Des. Esdras Neves; DJDFTE 25/02/2015; Pág.
237)  VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os
presentes  autos  acima  identificados.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00034442820158150000, 3ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES
, j. em 07-07-2016) 

PROCESSO  CIVIL  -  AGRAVO  RETIDO  -  NÃO
CONHECIMENTO  -  REPARAÇÃO  CIVIL  -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA
ELÉTRICA -  QUEDA DE  FIO  DA REDE  ELETRICA -
INCÊNDIO  -  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS
CONFIGURADOS  -  NEXO  DE  CAUSALIDADE  -
LUCROS  CESSANTES  -  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  -  DESCABIMENTO  -  PEDIDO
INDENIZATÓRIO - PARCIAL PROCEDÊNCIA. - O agravo
retido não deve ser conhecido, quando o recorrente não
reitera, preliminarmente, pelo seu conhecimento nas suas
razões  de  apelação.  -  As  pessoas  jurídicas  de  direito
privado,  concessionárias  de  serviço  público  de
fornecimento  de  energia  elétrica,  respondem
objetivamente pelos danos causados aos seus usuários. -
Em sede de responsabilidade civil objetiva, basta à vítima
a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre
ele  e a  prestação do serviço  público.  -  O comprovado
rompimento de um fio da rede elétrica, que acarretou um
incêndio na propriedade rural do usuário, demonstra que
a  concessionária  descurou  do  ônus  de  zelar  pela
segurança  dos  seus  usuários  e  de  prestar
adequadamente o serviço que lhe foi concedido, ante a
evidente situação de risco. - Neste contexto, o apontado
ato, além de ensejar danos materiais à propriedade rural,
consistentes  na  perda  da  plantação  de  eucalipto  ali
existente,  também  repercute  na  esfera  íntima  de  seu
proprietário, causando-lhe abalos e transtornos hábeis à
configuração do dano moral puro, que deve ser reparado.
- Por versar sobre um dano hipotético, incerto e futuro,
não  se  revela  possível  a  pretendida  condenação  da
requerida/primeira  apelante  ao  pagamento  dos  lucros
cessantes, os quais necessitam da efetiva demonstração
do  alegado  prejuízo  econômico.  (TJ-MG  -  Apelação
Cível : AC 10434100021253001 MG)

Logo, não havendo sido produzida prova que afastasse o nexo

de causalidade entre o choque sofrido pelo Autor e o evento fático, tenho que a
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Decisão Recorrida merece reparos.

No mais, nos termos do então vigente artigo 333, inciso II, do

CPC, incumbe ao Réu o ônus da prova quanto ao fato desconstitutivo do direito

do Autor. 

Assim sendo, tem-se que a indenização deve estar informada

dos princípios que a regem e que visam a prevenção e a repressão, primando

sempre pelo equilíbrio, de forma que não seja tão baixa a ponto de gerar a

sensação  de  impunidade,  nem  tão  elevada  a  ponto  de  caracterizar  o

enriquecimento da parte afetada.

Portanto,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade,  tenho  que  a  reparação  indenizatória  deve  ser  fixada  em R$

40.000,00 (quarenta mil reais).

Por  tais razões,  PROVEJO  a presente Apelação Cível  para,

reformando a Decisão Recorrida, condenar a Promovida ao pagamento de R$

40.000,00  (quarenta  mil  reais)  a  título  de  danos  morais,  corrigidos

monetariamente pelo INPC a partir  da publicação deste Acórdão e juros de

mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inverto  o  ônus  da  sucumbência,  fixando  os  honorários

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos

do art. 85, § 2º, do CPC.

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
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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