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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS NEVES  DO EGITO DE A. D. FERREIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0049072-90.2011.815.2001
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado para substituir a Desª Maria das Neves 
do Egito de A. D. Ferreira
1º APELANTE: Manabib's Alimentos Ltda (Habib's)
ADVOGADO: Caio de Oliveira Cavalcanti
2ª APELANTE: Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A 
ADVOGADO: Francisco Bezerra de Carvalho Júnior
APELADOS: Os mesmos

APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.  PANE  ELÉTRICA  EM  ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.
SUSPENSÃO  DO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA.  DANIFICAÇÃO  DE
EQUIPAMENTOS.  PARALISAÇÃO  DA  ATIVIDADE  ECONÔMICA.
CANCELAMENTO  DE  EVENTO  AGENDADO.  ALEGAÇÃO  DA
CONCESSIONÁRIA  DE  ENERGIA  DE  QUE  O  FATO  OCORREU  EM
DECORRÊNCIA DE FATORES CLIMÁTICOS (FORTES VENTOS). AUSÊNCIA
DE PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE  SERVIÇO  PÚBLICO  (ENERGISA),  EM  VIRTUDE  DO  RISCO  DA
ATIVIDADE.  DESCUMPRIMENTO  DO  DEVER  DE  SEGURANÇA  E
EFICIÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DA  MÉDIA  DO  FATURAMENTO
APRESENTADO.  CONDENAÇÃO  QUE  MERECE  SER  REVISTA  NESSE
PONTO.  DANOS  MORAIS.  PESSOA  JURÍDICA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DANO À IMAGEM. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO
APELO. PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO.

1.  STJ: “(...) 3. Mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se
reconhecia a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia elétrica,
em virtude do risco da atividade, com fundamento no art. 37, §6º, da CF/88. O risco
da  atividade  de  fornecimento  de  energia  elétrica  é  altíssimo  sendo  necessária  a
manutenção  e  fiscalização  rotineira  das  instalações.  Reconhecida,  portanto,  a
responsabilidade objetiva e o dever de indenizar. (…).” (STJ. REsp 1095575/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, DJe 03/11/2011).

2. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, conforme estabelecido na Lei 8.987/95. Serviço adequado
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é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança,
nos termos do art. 6º, §1º, da Lei n. 8987/95.

3. STJ: “O dano material pode atingir não só o patrimônio presente da vítima, mas
também o futuro, sendo perfeitamente possível afirmar que a ação ilícita de terceiro
enseja reparação material tanto quando reduz o acervo patrimonial da vítima (dano
emergente), quanto quando impede o crescimento que lhe é razoavelmente esperado
(lucros cessantes).”  (REsp 1323586/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).

4. Em havendo flagrante dissonância entre o faturamento apresentado nos autos e o
valor fixado pelo Juízo  a quo, a título de lucro cessante, merece reparo o  decisum
hostilizado nesse ponto.

5. A despeito da suspensão injustificada no fornecimento de energia, tal fato não é,
por  si  só,  suficiente  a  ensejar  danos  morais,  quando  o  lesado  é  pessoa  jurídica,
mostrando-se imprescindível a demonstração do dano à imagem. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, negar provimento ao primeiro apelo e dar provimento
parcial ao segundo.

Trata-se de apelações  cíveis interpostas por MANABIB'S ALIMENTOS LTDA –
HABIB'S  (autor/primeiro  apelante)  e  pela  ENERGISA PARAÍBA -  DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A (ré/segunda apelante) contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível da Comarca da Capital  nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.

Narra  o  autor  que,  no  dia  04  de  junho de  2011 (sábado),  ocorreu  uma pane no
transformador de energia elétrica localizado na sua calçada,  ocasionada por um problema na
“Canela do Poste”, que havia se desprendido da base.

Diante da ausência de energia e da demora no atendimento por parte da promovida
(ENERGISA), sofreu danos de ordem material, já que sua atividade comercial restou paralisada,
alimentos foram perdidos, equipamentos danificados e um evento foi cancelado. 

Assevera, ainda, ter sofrido dano à imagem, o que lhe causou danos morais passíveis
de reparação.

Diante desse cenário, pugnou pela condenação da demandada ao pagamento de R$
15.410,95 (quinze mil, quatrocentos e dez reais e noventa e cinco centavos),  a título de danos
materiais, inclusive lucros cessantes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sentença (f. 155/158) o Juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial,  para  condenar a  ré  (ENERGISA)  a  pagar  a  quantia  de  R$  15.410,95  (quinze  mil,
quatrocentos  e  dez  reais  e  noventa  e  cinco  centavos),  a  título  de  danos  materiais  e  lucros
cessantes, acrescida de correção monetária a contar do evento danoso, e de juros de 1% (um por
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cento) ao mês a partir da citação, não reconhecendo os danos morais.

Por  último,  condenou as  partes  ao  pagamento  da  metade  das  custas  processuais,
determinando que cada uma arcasse com os honorários de seu respectivo advogado, nos termos
do art. 21 do CPC.

A Energisa opôs embargos de declaração (f. 160/165) com pedido de atribuição de
efeito modificativo, os quais foram rejeitados liminarmente (f. 166/167).

Irresignado, o autor apelou (f. 169/174) apenas para que seja reconhecido o dano à
imagem, e a promovida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. 

A Energisa também apelou (f. 176/199) sustentando que:

(1) não houve, in casu, a comprovação de sua responsabilidade com relação ao fato
ocorrido; 

(2) inexiste ato ilícito e nexo de causalidade, sob o fundamento de que a falta de
energia decorreu de fatores climáticos (ventos fortes); 

(3) compete ao usuário introduzir proteções e controles internos que assegurem o
isolamento entre seus equipamentos e ocorrências no sistema externo, especialmente circuitos
elétricos internos;

(4) não houve comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes; 

(5) não há prova de que o autor deixou de lucrar, na noite do dia 04/06/2011, pois
houve frequência de clientes no estabelecimento, não se podendo supor o número de pessoas que
adentrariam nele, caso houvesse energia; 

(6) o instituto da perda da chance não é aplicável à espécie;

(7) a pretensão do autor de receber lucros cessantes não deve prevalecer, porquanto o
direito a estes só surge através da comprovação efetiva da interrupção do lucro, jamais da mera
possibilidade de obter lucro; 

(8)  os  documentos  colacionados  aos  autos,  com  o  fim  de  comprovar  os  danos
materiais, foram produzidos unilateralmente pela parte autora;

(9) é incabível a aplicação da responsabilidade objetiva, face à ausência de conduta
culposa por parte da ENERGISA.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para que a pretensão inicial seja julgada
improcedente.

Contrarrazões apenas de Manabib's Alimentos (f. 205/209).

A Procuradoria de Justiça não opinou quanto ao mérito dos recursos.

É o relatório.
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VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO  
                                         Relator

A respeito do tema “responsabilidade civil da concessionária de serviço público”, o
entendimento  que  vem prevalecendo nos  Tribunais  Superiores  é  no sentido  da aplicação do
disposto  no  §  6º  do  artigo  37  da  Constituição  da  República,  cujo  teor  aponta  para  uma
responsabilidade  objetiva,  que  é  condicionada  apenas  à  demonstração  da  relação  de
causalidade entre a atividade administrativa e o dano suportado pelo particular.

É cediço, então, que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público
observa a teoria do  risco administrativo, que dispensa a comprovação da culpa, mas exige a
demonstração do nexo causal entre a atividade exercida e o dano advindo ao terceiro.  

Ademais, consoante já assentou o STJ, “nos termos do artigo 927 do Código Civil, a
empresa que desempenha atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder
pelos danos que eventualmente ocasione a terceiros, independentemente da comprovação de dolo
ou culpa  em sua  conduta.”  (AgRg no AREsp 204.156/MG, Rel.  Ministro  MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015).

Tratado-se de concessionária de energia elétrica (ENERGISA), o Superior Tribunal
de Justiça consolidou o entendimento de que “a responsabilidade da concessionária de energia
elétrica é interpretada de forma objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas de segurança e
vigilância  para  evitar  acidentes.  No  entanto,  o  dever  de  indenizar  pode  ser  elidido  quando
caracterizado o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima (…).” (AgRg no REsp
1200823/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
22/10/2015). 

Nesse contexto,  é  indiscutível  que a  empresa,  segunda apelante,  desempenha
atividade de risco e responde objetivamente pelos eventuais danos advindos a terceiros. 

In casu, restou incontroversa a interrupção no fornecimento de energia elétrica. No
entanto, a despeito de confirmar a ocorrência do fato, a ENERGISA argumenta que a falta de
energia decorreu de fatores climáticos, no caso, ventos fortes que fizeram com que as fases “A” e
“B” da conexão fossem abertas, e que não houve ação nem omissão alguma da concessionária de
serviço público,  capaz de ter  acarretado danos à  parte  autora,  não se configurando o nexo
causal.

Apesar dessa alegação,  não houve comprovação nos autos que pudesse levar à
conclusão de que a pane elétrica que causou a interrupção no fornecimento de energia
decorreu de fatores climáticos.

O  ônus da prova  recai sobre a concessionária de serviço, nos termos do art. 373,
inciso II, do CPC/2015. Além disso, o consumidor possui em seu favor a inversão do ônus da
prova “ope legis”, fulcrada no artigo 14 do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar as causas
excludentes do seu dever de indenizar. 

Tratando-se de hipótese de defeito no serviço, deve incidir a regra do artigo 14 do
CDC. Sendo o caso de responsabilidade por defeito no serviço,  a inversão do ônus da prova
decorre  da  lei  (ope  legis),  de  forma  automática,  não  sendo necessária  a  comprovação  dos
requisitos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, tampouco depende da manifestação do Magistrado. 
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Nessa hipótese de inversão legal, o ônus probatório recai em desfavor do fornecedor
de serviços, que só não será responsabilizado se comprovar (1) que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; (2) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º do artigo
supracitado.

Destaco precedentes do STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA OPE LEGIS. FORMA OBJETIVA. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO.
REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.  1.-  A  Segunda  Seção  deste  Tribunal,  no  julgamento  do  Resp
802.832/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 21/09.2011, pacificou a jurisprudência
desta  Corte  no  sentido  de  que  em demanda  que  trata  da  responsabilidade  pelo  fato  do
produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei. 2.-
"Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do
ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente
a parte, o § 3º, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da
manifestação  do  magistrado  -,  a  distribuição  da  carga  probatória  em desfavor  do
fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto
no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na
doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC)
e inversão ope legis (arts. 12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção."
(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 07/02/2013, DJe 05/03/2013). 3.- Em âmbito de recurso especial não há campo para se
revisar entendimento assentado em provas, conforme está sedimentado no enunciado 7 da
Súmula desta Corte.1 

RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
MOVIDA CONTRA HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO
CDC. 1. Demanda indenizatória proposta por paciente portador da Síndrome de Down, que,
com um ano e cinco meses, após ser submetido a cirurgia cardíaca, recebeu indevidamente
alta  hospitalar,  tendo  de  retornar  duas  vezes  ao  nosocômio,  com risco  de  morte,  sendo
submetido a duas outras cirurgias, redundando na amputação de parte da perna esquerda. 2.
A regra geral  insculpida no art.  14,  "caput",  do CDC, é a responsabilidade objetiva dos
fornecedores pelos danos causados aos consumidores. 3. A exceção prevista no parágrafo 4º
do art. 14 do CDC, imputando-lhes responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais
liberais. 4. Impossibilidade de interpretação extensiva de regra de exceção. 5. O ônus da
prova  da  inexistência  de  defeito  na  prestação  dos  serviços  médicos  é  do  hospital
recorrente por imposição legal (inversão 'ope legis'). Inteligência do art. 14, § 3º, I, do
CDC.  6.  Não  tendo  sido  reconhecida  pelo  tribunal  de  origem  a  demonstração  das
excludentes da responsabilidade civil  objetiva previstas no parágrafo 3.º  do artigo 14 do
CDC, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 07/STJ, pois exigiria a revaloração do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior. 7. Precedentes
jurisprudenciais desta Corte. 8. Recurso especial a que se nega provimento.2

1 AgRg no AREsp 402.107/RJ, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013.
2 REsp n. 1331628/DF, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/09/2013, publicação: DJe 12/09/2013.
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In casu, a ENERGISA (segunda apelante) não comprovou nos autos a ocorrência
da apontada causa excludente do dever de indenizar. 

Nesse viés, ante a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, em
virtude do risco da atividade, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, deve a
ENERGISA  responder  pelos  danos  causados  à  parte  autora,  independentemente  da
comprovação  de  dolo  ou  culpa  em  sua  conduta.  Na espécie,  todos  os  pressupostos  que
ensejam a responsabilidade civil objetiva estão configurados: a conduta ilícita, o dano e o nexo
causal entre eles.

Nessa seara, a Constituição da República, expressamente, em seu artigo 5º, incisos V
e X, prevê a indenização como um dos mecanismos de reparação do dano, seja ele material ou
moral. 

Quanto  aos  danos  materiais,  apesar  de  a  ENERGISA tê-los  rebatido  de  forma
genérica, insurgiu-se especificamente em relação à condenação por lucros cessantes.

Destaco que o lucro cessante corresponde à perda do ganho esperável, à frustração da
expectativa  de  lucro,  configurando  a  diminuição  potencial  no  patrimônio  da  vítima.  Daí,  a
expressão “lucro” deve ser entendida num sentido amplo. 

Para Sérgio Cavalieri Filho, “o lucro cessante pode decorrer não só da paralisação da
atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação de rendimentos que
alguém  já  vinha  obtendo  da  sua  profissão,  como,  também,  da  frustração  daquilo  que  era
razoavelmente esperado”. (In Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2000,
97).

Vale também registrar que o lucro cessante não se presume, nem pode ser imaginário,
de forma que o autor deve demonstrar  o real  prejuízo financeiro suportado, trazendo provas
concretas ao processo, não bastando meras alegações. “O não-atendimento do ônus de provar
coloca  a  parte  em  desvantajosa  posição  para  a  obtenção  do  ganho  de  causa.  A produção
probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.” (Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,  In Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 10 ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: 2008, Editora Revista dos Tribunais, p. 608).

No  caso  em  deslinde,  o  autor/primeira  apelante  fez  prova  suficiente  de  que
sofreu  danos  negativos  decorrentes  da  interdição  de  suas  atividades.  Sem  energia,  foi
inevitável a paralisação da atividade comercial desenvolvida pela empresa promovente, o que
impediu a obtenção do lucro. O lucro cessante, na hipótese, decorreu da paralisação da atividade
lucrativa.

De acordo com a jurisprudência do STJ,  “o dano material pode atingir não só o
patrimônio presente da vítima, mas também o futuro, sendo perfeitamente possível afirmar
que  a  ação  ilícita  de  terceiro  enseja  reparação  material  tanto  quando  reduz  o  acervo
patrimonial da vítima (dano emergente), quanto quando impede o crescimento que lhe é
razoavelmente esperado (lucros cessantes).” (REsp 1323586/PB, Relator: Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).

Ora, todo o lucro esperado com a atividade desenvolvida pelo HABIB'S deixou de
ser auferido por ele, devido à falta de energia. Assim,  a sentença deve ser mantida no ponto
em que condenou a Energisa a pagar a indenização por lucros cessantes.
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Segue jurisprudência desta Corte de Justiça nesse sentido:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  COMINATÓRIA  C/C  REPARAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS E LUCROS CESSANTES. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMÓVEL  NOVO  CONSTRUÍDO  PARA  FINS  COMERCIAIS.  DEMORA  NO
FORNECIMENTO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL. APELAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA
EM  DANOS  MORAIS  E  DESCONSIDERAÇÃO  DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Caracteriza  dano  moral  a  demora  injustificada  da
concessionária de energia elétrica em ligar a rede elétrica em imóvel construído para fim
comercial, sobretudo quando há prova de ter o autor firmado contratos de empréstimos para
a  construção  do  imóvel  e  ter  havido  cancelamentos  de  contratos  locatícios.  (TJMG  -
Apelação  Cível  1.0512.13.001742-3/001,  Relator(a):  Des.(a)  Alberto  Vilas  Boas  ,  1ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2015, publicação da súmula em 25/03/2015) - Na
fixação da indenização há de se observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
entre o ato ilícito e os danos sofridos. APELAÇÃO DA RÉ. IRRESIGNAÇÃO QUANTO
AOS  LUCROS  CESSANTES.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  NESTE  PONTO.
DESPROVIMENTO.  -  O lucro cessante  corresponde a  perda do  ganho esperável,  a
frustração da expectativa de lucro, configurando a diminuição potencial no patrimônio
da  vítima.  -  Devidamente  demonstrados  os  prejuízos  materiais  invocados  pelo
Demandante, cabível a fixação de verba indenizatória em seu favor a este título.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00009037620108150071, 1ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em 18-08-2015).

Outrossim, não prevalece a tese propalada pela segunda apelante (Energisa), de que
os documentos de f. 18/55 foram produzidos unilateralmente pela parte autora. 

Não vislumbro qualquer vício na documentação acostada, que deve ser considerada
válida,  mormente  quando  a  insurgência  da  outra  parte  não  apresenta  nenhum  argumento
concreto,  limitando-se  a  defender  genericamente  que  os  documentos  foram  produzidos
unilateralmente.

O  conjunto  probatório,  aliado  aos  depoimentos  das  partes  e  do  declarante  (f.
142/144) convergem para a veracidade dos fatos declinados na inicial, quais sejam, de que a
atividade restou paralisada, alimentos foram perdidos, equipamentos danificados e um evento foi
cancelado.

Todavia assiste razão à segunda apelante (ENERGISA), apenas quanto ao valor
estabelecido a título de lucros cessantes.

Analisando  o  faturamento  apresentado  nos  autos  (f.  22/25),  constata-se  que  em
nenhum dia a empresa faturou valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), não se justificando o
quantum considerado na sentença, a título de lucro cessante, que foi de R$ 4.116,76 (quatro mil,
cento e dezesseis reais e setenta e seis centavos), exatamente o importe declinado na inicial (f.
04).

Em havendo flagrante dissonância entre o faturamento apresentado no feito e o valor
fixado pelo Juízo  a quo, a título de lucro cessante, merece reparo o decisum hostilizado nesse
ponto, para que seja considerada a média dos faturamentos relativos ao mês em referência (maio
de 2011), por ser mais adequado, justo e equânime.
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Com relação aos danos morais, o pedido inicial foi julgado improcedente, razão pela
qual o autor (HABIB'S) apelou, pugnando pela reforma da sentença nesse aspecto.

Segundo  Maria  Helena  Diniz,  “dano  moral  vem a  ser  a  lesão  de  interesses  não
patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”.3

Em se tratando de pessoa jurídica, como no caso, o STJ já entendeu que “toda a
edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está
calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma
mácula  à  sua  imagem,  admiração,  respeito  e  credibilidade  no  tráfego  comercial.  Assim,  a
violação  à  honra  objetiva  está  intimamente  relacionada  à  publicidade  de  informações
potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica" (AgRg no AREsp 389.410/SP, Quarta
Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). Incidência da Súmula 227/STJ. 

In casu,  não houve comprovação de violação à  honra objetiva  do autor/primeiro
apelante. A insatisfação de um cliente em relação ao cancelamento do evento não é suficiente
para concluir-se que a imagem da empresa restou abalada perante a sociedade. 

E, a despeito da suspensão injustificada no fornecimento de energia, tal fato não é,
por si só, suficiente a ensejar danos morais, quando o lesado é pessoa jurídica, mostrando-se
imprescindível a demonstração do dano à imagem, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, é imperioso manter a sentença no tocante à improcedência do pedido
de indenização por danos morais.

Diante do exposto, nego provimento ao primeiro apelo (autor) e dou provimento
parcial ao segundo (Energisa), apenas para afastar o valor que foi considerado na condenação,
a título de lucros cessantes (R$ 4.116,76 - f. 04), e estabelecer que deverá ser calculado com base
na  média  dos  faturamentos  do  mês  em referência  (maio  de  2011),  quantum que  deverá  ser
apurado em sede  de  liquidação de  sentença,  permanecendo incólumes  os  demais  termos  da
sentença. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM LINCOLN
DA CUNHA RAMOS,  que  participou  do julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de
Direito  Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA DE  FÁTIMA MAIA DE
FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                         Relator

3 In Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, SP, 1998, p. 81.
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