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APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO 
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS.  AUSÊNCIA  DE  FORNECIMENTO  DE 
ENERGIA  ELÉTRICA  EM  CERIMÔNIA  DE 
CASAMENTO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA. 
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. NEGLIGÊNCIA PARA 
O  RESTABELECIMENTO  DA  ENERGIA. 
VERIFICAÇÃO. DANO MORAL  IN RE IPSA.  DANO 
POR  RICOCHETE.  QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
MAJORAÇÃO.  JUROS  E  CORREÇÃO  QUANTO  AO 
DANO MORAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. JUROS E 
CORREÇÃO  QUANTO  AO  DANO  MATERIAL. 
SÚMULA  43  DO  STJ  E  ART.  405  DO  CC. 
DESPROVIMENTO  DO  APELO  E  PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

− A Constituição da República adotou,  na seara do 
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direito  administrativo,  a  responsabilidade  objetiva,  a 
qual  autoriza  o  pagamento  de  indenização  quando  a 
Administração Pública, incluídas as pessoas jurídicas de 
direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos,  no 
exercício da função que lhes compete, ocasionam danos 
aos administrados.

−  A interrupção do fornecimento de energia elétrica, 
sem  razão  demonstrada,  e  prejudicando  festa  de 
casamento, causa dano moral aos noivos, sendo passível 
de  indenização,  estendendo-se  aos  pais  dos  noivos, 
também  autores,  notadamente  em  razão  dos  danos 
morais  reflexos,  ou  seja,  embora  o  ato  tenha  sido 
praticado diretamente contra determinada pessoa, seus 
efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade 
moral  de  terceiros.  É  o  chamado  dano  moral  por 
ricochete,  cuja  reparação  constitui  direito 
personalíssimo e autônomo dos referidos autores.

− A fixação  do  dano  moral  deve  ser  avaliada  com 
equidade  pelo  magistrado,  uma  vez  que  inexistem 
parâmetros e limites certos na legislação em vigor para 
esse fim.

− Súmula nº  362 do STJ:  “A correção monetária  do 
valor da indenização do dano moral incide desde a data 
do arbitramento.”

− Súmula nº 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a 
partir do evento danoso,  em caso de responsabilidade 
extracontratual.”

− Enunciado  n.  43  da  Súmula  do  STJ:  “Incide 
correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir 

 APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0019216-37.2011.815.0011 2



da data do efetivo prejuízo.”

− Código Civil: “Art. 405. Contam-se os juros de mora 
desde a citação inicial.”

V I S T O S,  relatados e discutidos estes autos acima 
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  NEGAR 
PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  E  DAR  PARCIAL  PROVIMENTO  AO 
RECURSO ADESIVO.

  
R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação Cível  combatendo a  sentença de 
fls.  146/148,  que  julgou  procedente  o  pedido  exordial  formulado  por 
MAGNO  CÉSAR  ALVES  DONATO,  VALQUÍRIA  BRASILEIRO  ALVES 
DONATO, RAPHAEL ELIAS SANTOS GALDINO E MIKAELA TATTIANY 
BRASILEIRO ALVES GALDINO em face da ENERGISA BORBOREMA – 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA.

Os autores ingressaram com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS contra ENERGISA BORBOREMA – 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA, narrando que no dia da cerimônia de 
casamento  dos  autores  RAPHAEL  e  MIKAELA  (03/02/2011),  houve  a 
interrupção  do  fornecimento  de  energia  elétrica,  ocasionando  sérios 
transtornos aos nubentes, familiares e convidados que se encontravam no 
salão de recepção da Igreja Ação Evangélica.

Pugnaram  pela  indenização  por  danos  morais  e 
materiais.
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Nas  razões  do  apelo  (fls.  180/193),  a  recorrente 
ENERGISA BORBOREMA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A alega que 
inexiste conduta comissiva por parte dos seus agentes, em razão do caso 
fortuito  consubstanciado  no  “apagão”  desencadeado  de  um desarme  da 
linha de transmissão da CHESF, fato público e notório ocorrido no dia da 
cerimônia de casamento em questão, atingindo o estado da Paraíba e mais 
08 (oito) estados da região nordeste.

Aduz  que  não  restaram  caracterizados  os  danos 
alegados  e,  na  eventualidade,  pugna  pela  minoração  do  valor  do  dano 
moral, que foi arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, fls. 198/206.

Recurso Adesivo, para o fim de majoração do valor dos 
danos morais; fixação de correção monetária a partir da condenação e juros 
de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, quanto aos danos morais 
e,  no que se  refere  aos danos materiais,  fixação de correção monetária a 
partir do efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 
Ainda,  pugnam  pela  majoração  do  percentual  arbitrado  a  título  de 
honorários, para o patamar de 20% (vinte por cento). (fls. 207/220).

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito  (fls. 
245/246).

É o relatório. 

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora.

Os  autores  alegam  que  houve  “apagão”  elétrico,  em 
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cerimônia de casamento, gerando transtornos para os nubentes, seus pais, 
familiares e convidados.

Na  hipótese  dos  autos,  como  a  apuração  da 
responsabilidade  se  relaciona  com  a  atividade  desenvolvida  por  pessoa 
jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a hipótese, em se 
constatando os seus requisitos, é de aplicação da responsabilidade objetiva 
(art. 37, § 6º, da CF).

Como cediço, a responsabilidade objetiva, norteada pela 
teoria do risco administrativo, dispensa a prova de culpa da Administração.

Assim,  se  comprovada  a  ocorrência  do  dano  e  sua 
relação  de  causalidade  com  a  atividade  administrativa,  certa  será  a 
obrigação de indenizar.

Contudo, há hipóteses em que o nexo causal pode ser 
afastado - caso fortuito,  força maior ou fato exclusivo da vítima -,  sendo 
certo  que só se  afasta  esse  nexo quando demonstrado,  com segurança e 
consistência, a ocorrência de alguma das excludentes mencionadas.

No  caso,  constata-se  ser  incontroverso  -  porque  não 
impugnado pela ENERGISA BORBOREMA - o fato alegado pelos autores, 
qual seja, a interrupção de energia elétrica no dia 03/02/2011, no local onde 
seria realizado o casamento.

Verifica-se,  no  entanto,  que  a  apelante  ENERGISA 
BORBOREMA nega a existência de “falhas” em seu sistema, pretendendo a 
exclusão  de  sua  responsabilidade  por  suposto  caso  fortuito/força  maior, 
alegando interrupção acidental no sistema elétrico, decorrente de “apagão” 
desencadeado de um desarme da linha de transmissão da CHESF.

O denominado “apagão” somente serviria como causa 
excludente  do  nexo  causal  apto  a  derruir  a  responsabilidade  civil  da 
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apelante,  se  tivesse  sido  demonstrado  nos  autos,  de  forma  efetiva  e 
inequívoca,  que  a  prestação  do  serviço  sofreu  consequência  direta  da 
operação  padrão  realizada pelos  operadores  e  controladores  adstritos  ao 
fornecimento de energia pela ENERGISA BORBOREMA. 

Dito  de  outra  forma,  a  apelante  tem  a  obrigação  de 
manter o fornecimento de energia perene. Eventuais falhas da CHESF são 
previsíveis, o que caracteriza fortuito interno e, neste passo, a ENERGISA 
BORBOREMA tem o dever de restabelecer o fornecimento de energia de 
forma célere.

No  caso,  não  restou  comprovado  eventuais 
atendimentos prioritários na região, que supostamente impossibilitaram o 
imediato atendimento à reclamação dos autores.

De mais a mais, o documento juntado pela ENERGISA 
que comprovaria o suposto “apagão” (fls. 107/108), refere-se a um evento 
ocorrido no ano de 2010, quando os fatos narrados na inicial dizem respeito 
a um evento ocorrido em 03/02/2011.

Sendo  assim,   não  prospera  a  excludente  de 
responsabilidade pretendida pela ré/apelante, pois não se desincumbiu de 
seu ônus probatório (art.333, inciso II, do CPC).

 
No que pertine ao dano moral, por sua vez, indubitável 

sua configuração no caso.

Não há que se falar em mero aborrecimento ou dissabor 
cotidiano  na  situação  narrada  nos  autos,  principalmente  porque  a 
interrupção no fornecimento de energia elétrica prejudicou a realização da 
cerimônia,  em  clara  ofensa  à  dignidade  humana  dos  noivos,  ante  a 
frustração experimentada na data em que realizavam um sonho, ao que se 
soma o elevado constrangimento social.
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A frustração, na espécie, estende-se aos pais dos noivos, 
também autores, notadamente em razão dos danos morais reflexos, ou seja, 
embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, 
seus  efeitos  acabam  por  atingir,  indiretamente,  a  integridade  moral  de 
terceiros. É o chamado dano moral por ricochete, cuja reparação constitui 
direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores.

Como  cediço,  o  dia  do  casamento  é  de  relevância 
singular  na  vida  das  pessoas,  sendo  incontroversos  longos  meses  de 
planejamento, a escolha de cada detalhe, o investimento financeiro e pessoal 
do casal, além de ser o momento em que família e amigos celebram a união 
tão esperada e, de igual forma, alimentam expectativas com a chegada do 
grande dia.

Quanto  à  fixação  do  valor  da  indenização  por  danos 
morais,  deve-se  atentar  para  as  condições  econômicas  da  vítima  e  do 
ofensor, e os danos causados, levando-se em conta o seu caráter punitivo e 
pedagógico para o  agente,  e  compensatório  para  a  vítima,  não podendo 
configurar enriquecimento ilícito.

Assim, entende-se que o conceito de ressarcimento deve 
abranger duas forças: uma de caráter punitivo e pedagógico, no intuito de 
desestimular o ofensor a reiterar a conduta reprimida pelo ordenamento; e 
outra de caráter compensatório, a fim de proporcionar à vítima algum bem 
em contrapartida ao mal sofrido.

No  ponto,  tem-se  que  o  valor  arbitrado  na  sentença 
recorrida (R$10.000,00) está aquém daquele arbitrado em casos análogos, 
especialmente se considerada a condição econômica dos envolvidos, razão 
pela qual deve ser majorado, em atenção às circunstâncias do caso concreto, 
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto  aos  danos  materiais,  precisam ser  cabalmente 
demonstrados  para  fins  de  reparação,  pois  não  são  eles  presumíveis, 
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devendo o ressarcimento ser feito na medida exata de sua comprovação.

Os  documentos  de  fls.  48/51,  não  impugnados 
especificamente pela apelante, demostram os danos emergentes sofridos, no 
importe de R$9.775,00 (nove mil, setecentos e setenta e cinco reais).

Por fim, o termo inicial da correção monetária incidente 
sobre  a  indenização  por  danos  morais,  no  caso  de  responsabilidade 
extracontratual, é a data do arbitramento, conforme iterativa jurisprudência 
do STJ,  consolidada na Súmula nº 362 do STJ:  “A correção monetária do 
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Os  juros  de  mora  deverão  fluir  a  partir  do  evento 
danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a 
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Quanto aos danos materiais, incide correção monetária a 
partir da data do efetivo prejuízo (cf. Enunciado n. 43 da Súmula do STJ: 
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do 
efetivo prejuízo.”) e, quanto aos juros de mora, nos termos do art. 405 do 
Código Civil, contam-se da citação: “Art. 405. Contam-se os juros de mora 
desde a citação inicial.”

No  que  se  refere  aos  honorários  de  sucumbência,  o 
percentual  arbitrado  pelo  magistrado  mirim  de  15%  sobre  o  valor  da 
condenação  afigura-se  adequado,  considerando  que  no  arbitramento 
judicial de honorários advocatícios deve o Magistrado considerar o trabalho 
realizado pelo causídico e o valor econômico da questão, além de atentar 
para o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza 
e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço.

Na espécie,  os  causídicos  dos  autores  prestaram seus 
serviços com zelo e dedicação, e o valor da indenização por danos morais 
restou majorado em sede recursal. 
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Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO ao 
apelo da ENERGISA BORBOREMA S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO 
ao Recurso Adesivo, para majorar a indenização por danos morais fixando-a 
em R$15.000,00  (quinze  mil  reais),  acrescida  de  correção  monetária  pelo 
INPC desde a publicação desta decisão e juros de mora de 1% a.m. (um por 
cento ao mês) a partir  do evento danoso (03/02/2011) e,  para estabelecer, 
quanto aos danos materiais,  a correção monetária pelo INPC a partir do 
efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a 
partir da citação.

É  como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. 
Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
– relatora, o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento a Dra.  Ana Cândida Espínola, 
Promotora de Justiça Convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                  R E L A T O R A 
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