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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000707-98.2016.815.0911
ORIGEM               : Vara Única da Comarca de Serra Branca
RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Energisa Paraíba – Distribuidora de energia S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior – OAB/PB 17.314-A
APELADO : José Sebastião da Silva
ADVOGADO   : Claudio Alipio da Silva – OAB/PB 20.915

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR  –
Ação  ordinária  de  obrigação  de  fazer  c/c
pedido de tutela provisória de urgência c/c
indenização  por  danos  morais  –  Energia
elétrica  –  Instalação  da  rede  elétrica  –
Atraso  no  fornecimento  -  Dano  moral  –
Configurado – Quantum indenizatório fixado
– Desprovimento.

-   A  jurisprudência  dos  nossos  Tribunais
Pátrios  já  firmou  entendimento  de  que
subsiste o dano moral quando ocorre a má
prestação de serviço,  privando o autor  do
seu  estabelecimento  possuir  energia
elétrica.

−  O  dano  moral  se  configura  pela  dor,
sofrimento,  angústia,  humilhação
experimentados  pela  vítima,  por
conseguinte,  seria  absurdo,  até  mesmo,
impossível  que  se  exigisse  do  lesado  a
prova  do  seu  sofrimento.  Desse  modo,
restado  provado  nos  autos  o  evento
danoso, estará demonstrado o dano moral,
uma vez  que este  ocorre  "in  re  ipsa",  ou
seja, decorre do próprio fato ilícito.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento à apelação
cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

JOSÉ  SEBASTIÃO  DA SILVA  ingressou
com ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de
urgência c/c indenização por danos morais em face da ENERGISA PARAÍBA
– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Às  fls.  58/63,  o  MM.  Juiz  monocrático
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial  para:  a) determinar à
demandada  executar,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  a  solicitação  de
fornecimento da unidade consumidora do demandante, referente ao imóvel
descrito na inicial ainda não atendido pelo fornecimento de energia elétrica, o
que deve ser feito com base nas disposições dos arts. 40 e 41, da Resolução
414/2010  da  ANEEL  c/c  art.  6º,  da  Lei  9.099/95;  b)  condenar  a
concessionária  ao  pagamento  de R$ 3.000,00 (três  mil  reais),  a  título  de
indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir
de agora até o efetivo pagamento e acrescidos de juros legais de 1% (um por
cento) ao mês a contar do evento danoso. Condenou, ainda, a demandada
no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,  estes
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, o que
estabeleceu  atento  à  natureza  da  causa  e  ao  labor  desenvolvido  pelo
profissional,  a  teor  do  disposto  nos  parágrafos  1º  e  2º,  do  art.  85,  do
CPC/2015.

Irresignada,  a  promovida  apelou  às  fls.
67/82, aduzindo que a empresa aguardou a manifestação do autor sobre a
concordância dos termos e prazos previstos na Carta, para somente assim,
dar  início  a  obra,  nos  exatos  termos  previstos  na  Resolução  414/2010.
Somente após a manifestação do autor de que concordava com os termos
previstos  na  Carta  enviada,  iniciou-se  a  execução  da  obra,  nos  prazos
estabelecidos  pela  norma  regulamentadora,  estando  a  obra  já  concluída
desde dia  19/06/2015,  tudo sem qualquer  custo  para  o  cliente.  Ademais,
asseverou que o autor não demonstrou a ocorrência do fato gerador do dano
que alega ter sofrido, não restando caracterizado o dano moral.

Dessa  forma,  requereu  a  reforma  da
sentença, julgando improcedente a ação, em todos os seus termos.
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Devidamente  intimada,  a  parte  apelada
apresentou contrarrazões às fls. 88/96.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação do mérito (fls.103).

É o que interessa a relatar.

V O T O

Analisando  os  autos,  vê-se  que  a  parte
autora informou possuir um imóvel situado no sítio Pé da Serra, na cidade de
Serra Branca – PB. No dia 15/12/2015, compareceu ao escritório da empresa
promovente e através do protocolo de atendimento sob nº 38869660 solicitou
a instalação de energia elétrica no endereço supracitado.

O  autor  aduziu,  ainda,  que  em  seguida,
recebeu  um comunicado  via  postal  da  empresa,  afirmando  que  haveria  a
necessidade de instalação de uma extensão de rede e que o prazo máximo
para  conclusão  do  serviço  seria  de  60  dias,  contado  do  recebimento  do
referido comunicado. Ocorre que desde a época da solicitação até o exato
momento do ajuizamento da ação, a empresa promovida ainda não realizou a
instalação da rede elétrica na residência do promovente.

Assim,  o  demandante  asseverou  que  o
atraso injustificado da empresa,  está tão somente atrasando o seu projeto
empresarial, causando grande prejuízo.

A empresa promovida, por sua vez, afirmou
que aguardou a manifestação do autor sobre a concordância dos termos e
prazos previstos na carta para, somente assim, dar início a obra, nos termos
da Resolução 414/2010. Asseverou, ainda, que somente após a manifestação
do  autor  de  que  concordava  com  os  termos  previstos  na  Carta  enviada,
iniciou-se  a  execução  da  obra,  estando  a  obra  já  concluída  desde  dia
19/06/2015, tudo sem qualquer custo para o cliente.

No entanto, joeirando os autos observa-se
que de fato, a demandada não cumpriu o prazo informado no comunicado de
fl. 17, em 07/01/2016, uma vez que conforme disposto na r. sentença, até o
dia 24/10/2016 não havia sequer dado início à execução da obra solicitada há
quase um ano.

Em  que  pese  a  ré,  ora  apelante,  ter
afirmado que  a  obra  já  foi  concluída  desde o  dia  19/06/2015,  não  restou
devidamente comprovado.
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A  jurisprudência  dos  nossos  Tribunais
Pátrios já firmou entendimento de que subsiste o dano moral quando ocorre a
má prestação de serviço, privando o autor do seu estabelecimento possuir
energia elétrica. Veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS  -  FORNECIMENTO  DE
ENERGIA ELÉTRICA -  CONSUMIDOR -  DEMORA
NA  LIGAÇÃO DA  ENERGIA NA  UNIDADE
CONSUMIDORA  DO  AUTOR  -  AUSÊNCIA  DE
JUSTIFICATIVA  COMPROVADA PARA A  DEMORA
NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO - FALHA NA
PRESTAÇÃO  DO SERVIÇO  -  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  -  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS
CONFIGURADOS  -  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
PROPORCIONAL  E  RAZOÁVEL  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  O  fornecimento  de  energia elétrica  é
serviço essencial, motivo porque a concessionária não
pode  retardar  seu  fornecimento,  sem  que  apresente
justificativa  plausível  para  tanto,  devendo  ser
respeitados  os  prazos  indicados  na  Resolução  nº
414/2010 da ANEEL. Aplica-se a tal relação jurídica, o
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  conforme
precedentes  das  Cortes  Superiores,  cujas  disposições
determinam que as concessionárias de serviço público
são  obrigadas  a  fornecer  serviços  adequados,
eficientes,  seguros e a manter  a continuidade quanto
aos essenciais, que é o caso do fornecimento de energia
elétrica.  A  responsabilidade  objetiva  decorre  da
obrigação de eficiência dos serviços, sendo que o art.
37,  § 6º,  da Constituição Federal,  que estendeu essa
norma  às  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,
prestadoras  de  serviço  público.  O  serviço  de
fornecimento de energia que só é disponibilizado mais
de  dois  meses  depois  da  respectiva  solicitação,  sem
justificativa, enseja a indenização por danos materiais
e  morais,  mormente  quando  o  consumidor  traz
elementos nos autos que justificam tal condenação. O
quantum indenizatório, por danos morais, é fixado de
acordo  com  as  peculiaridades  do  caso  concreto,
obedecendo, ainda, a sua dupla finalidade, preventiva-
punitiva e observando os princípios da razoabilidade e
da  proporcionalidade.  (TJMS  –  AP
00093205520108120021  –  3ª  Câmara  Cível  –  DJ
16/07/2014,  Relator  Ministro  Des.  Fernando  Mauro
Moreira Marinho)

E:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.  ENERGIA
ELÉTRICA.  PEDIDO  DE  LIGAÇÃO.  DEMORA.
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DANOS  MORAIS  OCORRENTES.  O  autor  requer
indenização por danos morais decorrentes da demora
na  ligação  de  energia  elétrica  no  imóvel  por  ele
construído. A concessionária recorrente levou cerca de
30  dias  para  efetuar  a  ligação,  sem  qualquer
justificativa plausível para a demora, prazo este, por si
só,  considerado  excessivo  frente  ao  prazo
infinitamente menor disposto na Resolução 414/2010,
da ANEEL. Por outro lado, em que pese insista na tese
de  que  não  se  tratava  de  nova  ligação,  mas  sim de
mudança do medidor de local, tal não prospera, pois os
documentos trazidos pelo autor evidenciam que se trata
de  nova  construção,  inclusive,  financiada  pela  CEF
pelo sistema "Minha casa Minha vida". Neste sentido,
verifica-se  que  o  consumo  registrado  no  relatório
trazido às fls. 45/47 são relativos ao endereço Travessa
Sarandi,  555,  onde reside o autor,  diverso do imóvel
construído e objeto do pedido de  ligação, Rua Miguel
Francisco  Zoskiewskc,  555.  Portanto,  sendo  o
fornecimento  de  energia elétrica  considerado  um
serviço essencial e, restando caracterizada a falha na
prestação de serviços pela demora excessiva na ligação
solicitada, tem-se que caracterizados os danos morais
pretendidos.  Entretanto,  o  valor  arbitrado  em  R$
3.000,00 comporta redução para R$ 2.000,00, o qual se
mostra  mais  adequado  às  circunstâncias  do  caso
concreto,  além  de  ficar  dentro  dos  parâmetros
utilizados  pelas  Turmas  Recursais  Cíveis  em  casos
análogos.  Sentença  mantida  pelos  seus  próprios
fundamentos,  exceto quanto ao valor  da indenização,
com  os  devidos  acréscimos  inseridos  na  própria
ementa. RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.
(TJRS  -  Recurso  Cível  Nº  71004452587,  Primeira
Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:
Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28/01/2014) 

Dessa forma, resta clara a ilegalidade no
descumprimento  do  prazo  para  instalação  da  rede  elétrica  no
estabelecimento do autor.

Na hipótese dos autos, o dano moral ficou
caracterizado,  pelo  constrangimento,  situação  vexatória,  sofridos  pelo
consumidor  apelado,  principalmente,  pelos  transtornos  causados  ao  seu
estabelecimento por não possuir energia elétrica.

Destarte, por todos os ângulos analisados,
resta caracterizado os danos morais sofridos pelo autor.

Ademais,  com  relação  a  fixação  do
“quantum” indenizatório, frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de
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indenização por dano moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional
à dúplice função deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando
minimizar a dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na  hipótese  dos  autos,  trata-se  de
indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante da valoração das provas realizadas
pelo  juízo  “a  quo”,  entendo  que  foi  adequado  o  “quantum”  fixado,
considerando-se o constrangimento e a situação vexatória, pelo que passou o
recorrido,  uma  vez  que  quando  da  fixação  do  valor  indenizatório  deve  o
Magistrado, por seu prudente arbítrio,  levar em consideração as condições
econômicas  e  sociais  do  ofendido  e  da  causadora  do  ato  ilícito;  as
circunstâncias  do fato;  sem esquecer o caráter  punitivo da verba e que a
reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado.

Na  lição  do  Prof.  CARLOS  ALBERTO
BITTAR,  “Os  danos  morais  plasmam-se,  no  plano  fático,  como lesões  às
esferas da personalidade humana situada no âmbito do ser como entidade
pensante,  reagente  e  atuante  nas  infrações  sociais”.  (Reparação  civil  por
danos morais, São Paulo, RT, 1993, p.42). 

Como frisou o Mestre CLAYTON REIS:

“Portanto, reconheçamos que todas as ofensas contra a
vida  e  integridade  pessoal,  contra  o  bom  nome  e
reputação,  contra  ma  liberdade  no  exercício  das
faculdades físicas e intelectuais, podem causar um forte
dano moral à pessoa ofendida e aos parentes, por isso
mesmo  este  tem  o  direito  de  exigir  uma  indenização
pecuniária que terá função satisfatória”.( O dano moral
e sua recuperação, forense, 1983, p. (331).

Corroborando tal  entendimento,  assim tem
se posicionado a mais abalizada doutrina:

“A reparação  do  dano  moral  cumpre,  portanto,  uma
função  de  justiça  corretiva  ou  sinalagmática,  por
conjugar,  de  uma  só  vez,  a  natureza  satisfatória  da
indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista
o  bem  jurídico  danificado,  sua  posição  social,  a
repercussão do agravo em sua vida privada e social e a
natureza penal da reparação para o causador do dano,
atendendo à sua situação econômica...”.  (apud MARIA
HELENA DINIZ, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,
in Revista Jurídica CONSULEX, ano I – n.° 03, 1997)
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Não  pode  ser  a  pecunia  doloris uma
satisfação  simbólica,  porque,  dessa  forma,  não  repercutirá  jamais  na
ré/apelante,  que  poderá  repetir  a  prática  do  mesmíssimo  dano.  A  sua
obrigação reparadora há de ser sentida, financeiramente, pois é onde mais
lhe pode pesar como admoestação.

No mesmo  sentido, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que:

“a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não
se  justificando que a reparação enseje  enriquecimento
indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o
arbitramento  operar-se  com  moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro
das  partes,  orientando-se  o  julgador  pelos  critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-
se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da
vida  e  às  peculiaridades  de  cada  caso.”  (REsp
305566/Df; RECURSO ESPECIAL 2001/0022237-4. Rel.
Min.  Sálvio de  Figueiredo Teixeira.  Quarta  turma.  DJ
13.08.2001).

Logo,  entendo  que  foi  adequada  a
indenização arbitrada.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso apelatório, mantendo a r. sentença na íntegra.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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