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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001644-28.2013.815.0131
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras
RELATOR  : Desembargador João Alves da Silva
01 APELANTE: Energisa Borborema – Dist. de Energia S/A (Adv. Leonardo Giovanni

Dias Arruda – OAB/PB 11.002)
02 APELANTE:  Rubismar Cartaxo Rolim e Adonias Cartaxo (Adv. Raul Gonçalves

Holanda Silva – OAB/PB 17.315
APELADOS : os mesmos

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
SUBSTITUIÇÃO  DE  TRANSFORMADOR  DE  ENERGIA.
INÉRCIA DA PROMOVIDA. DANOS IRREPARÁVEIS AOS
AUTORES.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS
MATERIAIS  NÃO  CONFIGURADOS.  DESPROVIMENTO
DO  PRIMEIRO  APELO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
SEGUNDO.

-   A  inércia  da  promovida  em  realizar  a  substituição  de
equipamento  transformador  na  propriedade  dos  autores,
notadamente  quando  preenchidos  os  requisitos,  provoca
naturalmente agravos à honra do atingido e prejuízos à sua
pessoa, gerando a inegável obrigação de indenizar os danos
morais decorrentes, os quais se deram in re ipsa.

- Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização
em valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas
posição  familiar,  cultural,  política,  social  e  econômico-
financeira do ofendido e as condições econômicas e o grau de
culpa do lesante, de modo que com a indenização se consiga
trazer  uma  satisfação  para  o  ofendido,  sem  configurar
enriquecimento  sem  causa,  e,  ainda,  uma  sanção  para  o
ofensor.  Observadas  tais  diretrizes  pelo  Magistrado  a  quo,
merece ser reformado o quantum fixado.



- Diferentemente dos danos morais, os quais prescindem de
prova para demonstrar a violação do moral humano, os danos
materiais não se  presumem, não sendo lícito ao magistrado
supor os prejuízos materiais suportado. E nem se diga que a
questão  poderia  ser  remetida  para  posterior  liquidação  de
sentença,  porque  não  seria  igualmente  possível  calcular  o
quantum debeatur.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, negar provimento ao primeiro apelo e dar parcial
provimento ao segundo, integrando a decisão a súmula de julgamento encartada à fl.
171.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Energisa Paraíba – Dist. de
Energia  S/A  e  por  Rubismar  Cartaxo  Rolim  e  Adonias  Cartaxo  contra  sentença
proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais por eles ajuizada em face da Energisa
Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.

O MM. Juiz  a quo  julgou parcialmente procedente os pedidos
iniciais, para declarar condenar a empresa promovida à obrigação de realizar a troca
do transformador de energia elétrica no imóvel,  nos termos do projeto técnico de
eletrificação apresentado pelos autores, bem como condenar a pagar indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos.

A promovida interpôs recurso apelatório,  visando reformar a
decisão de primeiro grau, alegando, em breve síntese, necessidade de apresentação
de  projeto  técnico,  inexistência  dos  requisitos  essenciais  à  configuração  da
responsabilidade civil e de danos morais, valor exacerbado da condenação por danos
morais e a necessidade de sua minoração.

Por sua vez os autores, em suas razões recursais, alegam, em
breve  síntese,  apresentação  do  projeto  elétrico  requerido  pela  Energisa,  sofreu
prejuízos por 05 (cinco) anos) por falta de água em razão da ausência da troca do
transformador de energia elétrica.

Aduz a  existência  dos  danos morais  e  a  necessidade  de  sua
majoração e a condenação em danos materiais e lucros cessantes.

Contrarrazões não foram apresentadas.



Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §
1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do CPC/2015, em vigor.

É o breve relatório.

VOTO

A  controvérsia  devolvida  a  esta  corte  de  justiça  reside  em
definir a responsabilidade da promovida Energisa Paraíba, acerca de sua inércia em
substituir  um  transformador  de  energia  elétrica,  causando  prejuízos  materiais  e
morais aos autores.

Conforme  relatado,  o  MM.  Juiz  a  quo  julgou  parcialmente
procedente  os  pedidos  iniciais,  para  declarar  condenar  a  empresa  promovida  à
obrigação de realizar a troca do transformador de energia elétrica no imóvel,  nos
termos  do  projeto  técnico  de  eletrificação  apresentado  pelos  autores,  bem  como
condenar a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), devidamente corrigidos.

Inconformados recorrem os autores pugnando pela condenação
em danos materiais e lucros cessantes e a majoração dos danos morais, bem como a
Energisa para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É cediço que a recorrente,  pessoa jurídica de direito privado,
presta o serviço de fornecimento de energia elétrica na qualidade de concessionária
de serviço público. Logo, a sua responsabilidade por eventuais prejuízos causados
por falha na execução desse serviço é objetiva, por força do disposto no art. 37, § 6º,
da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
(…)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Reforça  tal  posicionamento,  o  fato  de  a  demanda  ser
consumerista,  o  que  atrai  a  aplicação  do  art.  14,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, cuja transcrição também não se dispensa:



“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da
existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como  por  informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua
fruição e riscos.”

Postas  tais  observações,  passo  a  examinar  o  litígio  mais
profundamente.  Narram os autos que os autores, ante a abertura de uma pequena
empresa  de  laticínios  no  sítio  Caiçara,  zona  rural  do  Município  de  Cajazeiras,
requereram a substituição do transformador de energia elétrica, ante o aumento no
consumo  de  energia  decorrente  de  bombas  d´água  e  motores  necessários  ao
empreendimento.

A  promovida,  por  sua  vez,  negou  a  substituição  do
transformador  sob  a  alegação  de  que  não  havia  projeto  elétrico  explicitando  as
finalidades da substituição do aparelho.

Ocorre que, compulsando os autos, resta claro a apresentação
do projeto elétrico realizado pelos promoventes, tendo inclusive apresentado várias
reclamações e protocolos de atendimento, e que não fora solucionado pela empresa
promovida.

É  de  sabença  geral  que  a  energia  elétrica  é  serviço  público
essencial e deve ser prestado de forma contínua e eficiente, sendo de obrigação da
concessionária  a  execução  de  obras  de  conservação  e  melhoria  da  rede,  pois  lhe
incumbe  prestar  o  serviço  de  forma  adequada  e  segura,  sem  outros  ônus  ao
consumidor além do pagamento pelo consumo, pelo menos enquanto não sobrevier
legislação pertinente.

Sendo  a  promovida  concessionária  de  serviço  público  deve
adotar medidas suficientes e eficazes para a solução de problemas, o que não fora
realizado. Cabe a elas agir com diligência quando da requisição de serviços, para fins
de minimizar o contratempo ou a falha no serviço, de modo que o consumidor não
seja tão prejudicado.

Por outro lado, a promovida não trouxe qualquer documento
que  comprovasse  que  o  projeto  elétrico  era  insuficiente  para  a  substituição  do
transformador, não satisfazendo ao que exige o art. 373, II, do Código de Processo
Civil:  “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...); II - ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Como dito, é princípio processual que cabe ao autor o ônus de
provar  a  existência  do  fato  constitutivo  de  seu  direito  e  ao  réu  o  de  provar  a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art.
373, II).



No caso em apreço,  a  promovida não logrou desfazer  o fato
afirmado na inicial com prova impeditiva do direito dos autores, ou seja, não trouxe
prova alguma que agiu no exercício regular de direito. No entanto, insiste em dizer,
sem prova alguma, que agiu, apenas, nos estritos liames legais.

Restou comprovado, portanto, a negligência da promovida em
realizar  a substituição de transformador de energia  elétrica,  quando devidamente
solicitado pelo consumidor, inclusive com projeto elétrico às suas espensas.

O art. 14, § 3º, do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços
responde pela reparação dos danos independentemente da existência de culpa e só
não será responsabilizado se provar a inexistência do defeito no serviço prestado ou
a configuração da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

In casu, a promovida não obteve êxito em demonstrar qualquer
das exceções previstas capazes de excluir o seu dever de indenizar, notadamente a
sustentada culpa exclusiva do consumidor, devendo, portanto, arcar com os danos
ocasionados à demandante. 

A instituição ré,  no desenvolver de sua atividade econômica,
deve resguardar-se de modo que não venha causar prejuízos a outrem. Em não o
fazendo,  impõe-se  o  dever  de  indenizar,  que é  imperativo  colocado  pela  própria
legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco da atividade econômica quando
regulou  acerca  da  responsabilidade  do  fornecedor  de  produtos  e  prestador  de
serviços por danos causados ao consumidor.

Nenhuma  prova  de  negligência  do  autor  foi  produzida  nos
autos, o que desloca integralmente a responsabilidade para a instituição, uma vez
que esta deve oferecer um serviço público regular e isento de falhas.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  -  INSTALAÇÃO  DE
TRANSFORMADOR  NECESSÁRIO  AO  FORNECIMENTO
DE  CARGA  MAIOR  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  -
RESPONSABILIDADE  DA  EMPRESA  ENERGÉTICA  -
SENTENÇA MANTIDA. (TJ-MS - AC: 5927 MS 2007.005927-9,
Relator:  Des.  Elpídio  Helvécio  Chaves  Martins,  Data  de
Julgamento: 18/12/2007, 4ª Turma Cível,  Data de Publicação:
21/01/2008)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  CONTRATO  PARA
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E ALTERAÇÃO NA
REDE  DE  BAIXA  TENSÃO  -  CONCESSIONÁRIA  DE



ENERGIA  ELÉTRICA  -  MORA  INJUSTIFICADA.  1  -  O
pactuado  deve  ser  cumprido  no  prazo  avençado,  salvo
ocorrência de causas justificadoras da mora. 2 - No particular,
a alta demanda de serviços não figurou no contrato como uma
das causas de suspensão do prazo para execução das obras ou
como  causa  justificadora  da  mora.  Tal  fato,  ainda,  não
configura  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  porquanto  é
plenamente  previsível  e  evitável,  bastando  para  tanto  um
simples plano de organização e gerência das obras presentes e
futuras  da  concessionária  evitando-se,  destarte,  o
descumprimento  dos  contratos  firmados.  (TJ-MG  -  AI:
10000160535621001  MG,  Relator:  Jair  Varão,  Data  de
Julgamento: 20/09/0016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 20/10/2016)

Assim,  não  há  como  negar  a  existência  da  ofensa  a  que  foi
submetido os autores,  visto restar incontroverso que a omissão da promovida em
proceder a substituição do aparelho, apesar da existência de diversas solicitações, e aí
verifica-se também o “nexo de  causalidade”,  pois  foi  a  conduta  irresponsável  da
apelante que resultou o constrangimento suportado pelos autores.

Evidenciado, assim, a situação aflitiva, devido às consequências
que se difundem progressivamente na esfera de vivência da lesada,  afetando seu
conforto, seu crédito, sua tranquilidade, configurando-se o dano moral direto, sendo,
a relação de causalidade entre o dano e a ação que o provocou inequívoca.

Nesse  diapasão,  tenho  que  o  contexto  probatório  dos  autos
autoriza  inferir  pela  configuração  do  dano  moral,  pois  a  ação  da  promovida
constituiu violação ao estado íntimo da autora.

Assim,  é  de  se  atentar  para  a  finalidade  pedagógica  da
indenização por dano moral, que tem o fito de impedir a reiteração de prática de ato
socialmente detestável  e conceder uma simbólica compensação pelo desconforto e
aflição sofridos pela parte. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  REsp  nº
238.173, cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não há critérios
determinados e fixos para a quantificação do dano moral.  Recomendável que o
arbitramento  seja  feito  com  moderação e  atendendo às peculiaridades do caso
concreto” (grifei).

Neste particular, transcrevo alguns trechos de julgados da Corte
Superior:



“Conforme a jurisprudência desta Corte, só cabe a revisão do valor
da indenização arbitrada  a título de dano moral na origem quando
manifestamente  excessivo  ou  reduzido.  Na  espécie,  o  quantum
indenizatório fixado pelo Tribunal a quo coloca-se em parâmetros
razoáveis, não sendo exorbitante, motivo pelo qual não se justifica a
excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça”.1

“(...) 3. É assente que o quantum indenizatório devido a título de
danos  morais  deve  assegurar  a  justa  reparação  do  prejuízo  sem
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em
conta  a  capacidade  econômica  do  réu.  4.  A  jurisprudência  desta
Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum
deve ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano
seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade
e da solidariedade. 5. Em sede de dano imaterial, impõe-se destacar
que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que
não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de
suavizar o respectivo dano. (...).” 2 

Destarte,  a  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
mediante  prudente  arbítrio  do juiz,  de  acordo com o princípio  da  razoabilidade,
observados  a  finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano  experimentado,  bem
como o grau de culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento
sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta
negligente.

A referida indenização pretende compensar a dor do lesado e
constitui um exemplo didático para a sociedade de que o direito repugna a conduta
violadora,  porque  é  incumbência  do  Estado  defender  e  resguardar  a  dignidade
humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o causador do dano, inibindo-o em
relação a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo. 

Em relação  ao  valor  estipulado  em primeiro  grau,  considero
que o mesmo foi fixado em  valor ínfimo (R$ 5.000,00 (cinco mil reais)) e que não
considerou as particularidades do caso.

Nesse norte, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se amolda aos critérios  deste  Tribunal  para casos similares,  atendendo ao critério
pedagógico  e  reparatório,  evitando  que  igual  fato  se  repita  e,  de  outro  lado,
amenizando a dor e o mal sofridos em virtude do episódio, valor este condizente
com a atual realidade brasileira e adequada para reparar os danos morais sofridos
pelos autores.

1STJ - AgRg no Ag 825295 / RJ – Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Des. convodado TJAP) – T4 - DJe 17/08/2009.
2STJ - REsp 716.947/RS -  Rel. Min. Luiz Fux – T1 - DJ 28.04.2006 p. 270.



Quanto  aos  danos  materiais  e  lucros  cessantes,  estes  não
restaram sobejamente comprovados, razão pela qual creio que a sentença deve ser
mantida nesses termos.

É que, diferentemente dos danos morais, os quais prescindem
de prova para demonstrar a violação do moral humano, os danos materiais não se
presumem, não sendo lícito ao magistrado supor os prejuízos materiais suportados.
E  nem se  diga  que  a  questão  poderia  ser  remetida  para  posterior  liquidação  de
sentença, porque não seria igualmente possível calcular o quantum debeatur.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença no que concerne à
improcedência do pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  ao  primeiro
apelo ao passo que dou provimento parcial ao segundo, majorando a indenização
por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, a r.
sentença de primeiro grau.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
primeiro apelo e dar parcial provimento ao segundo, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


