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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0034130-82.2013.815.2001 – 4ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides
Apelante : Valdete de Melo da Silva
Advogado : Valter de Melo (OAB/PB 7.994)
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Advogado : Geraldez Tomaz Filho (OAB/PB 11.401)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
APAGÃO  NA  REDE  ELÉTRICA.  SENTENÇA  DE  IMPROCE-
DÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO. PESSOA IDOSA E ENFERMA. FATO
QUE  POR  SI  SÓ  NÃO  GERA  DANO  MORAL.  NÃO
COMPROVAÇÃO DO DANO.  NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A
CONCESSIONÁRIA EXTRAPOLOU  O PRAZO  DA RESOLUÇÃO
414/2010  DA  ANEEL.  REPERCUSSÃO  QUE  NÃO  PROVOCA
ABALO  PSÍQUICO.  MERO  ABORRECIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Muito embora seja incontroversa a ocorrência de apagão, não restaram
devidamente comprovados quaisquer danos ocorridos a autora, tampouco
danos morais. O fato de ser a autora idosa, com problemas de saúde, por si
só não gera o dever de indenizar pelos supostos danos morais narrados na
inicial.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade, em negar provimento à apelação cível.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valdete de Melo da Silva contra
sentença de fls. 90/91 prolatada pelo Juízo da   4ª Vara Cível da Comarca da Capital  que, nos
autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante em desfavor da Energisa
Paraíba - Distribuidora de Energia S/A, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais (fls. 117/118), a apelante alega que o Juiz a quo se
equivocou ao não vislumbrar diante  da prova amealhada que os danos sofridos pela recorrente
decorreram da queda de energia na unidade residencial  da consumidora.  Pugnou, ao final,  pela



integral reforma da sentença hostilizada para julgar procedente o pedido inicial. 
Contrarrazões  às  fls.  122/135  aduzindo  a  preliminar  de  dialeticidade

recursal.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição
de preliminar, sem manifestação de mérito. (fls. 142/145)

É o relatório. 

VOTO.

DA PRELIMINAR DE DIALETICIDADE

Alega  o  recorrido  em sede  de  preliminar  que  o  recorrente  limitou-se  a
repetir os mesmos argumentos utilizados na exordial, motivo pelo qual o recurso não deveria ser
conhecido em razão da malversação ao princípio da dialeticidade.

Não assiste razão a recorrido. É que analisando a peça recursal, verifica-se
que de fato este repetiu alguns trechos utilizados na peça inicial, todavia, em outras passagens do
seu recurso o recorrente utilizou-se de argumentos que não constavam da primeira peça de defesa,
atacando os fundamentos da sentença vergastada, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

DO MÉRITO

A promovente alega que em virtude de 07 (sete) apagões ocorridos no ano
de 2012 e 01 (um) no ano de 2013, passou por constrangimentos e aflições e, por se tratar de pessoa
idosa submetida a constantes tratamentos médicos, sofreu dano moral indenizável. 

Em sua defesa, a concessionária promovida defenda a inexistência de ato
ilícito,  uma  vez  que  o  apagão  ocorrido  em  28/08/2013  decorreu  de  caso  fortuito,  tendo  a
concessionária agido de acordo com a Resolução 414/2010 da ANEEL. Aduz, ainda, que não restou
provado o dano moral sofrido pelo promovente, sendo indevida a indenização perquirida.

O Juízo de primeiro grau, entendendo que o fato da autora ser idosa e ter
problemas de saúde por se só não gera dano moral, não provando a autora os fatos constitutivos do
seu direito, julgou improcedente o pedido.

Pois bem. Não merece reforma a sentença. 

Sendo  a  demandada  concessionária  de  serviço  público  responde
objetivamente pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado
causa,  bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a
conduta  do  agente,  somente  se  livrando  da  responsabilidade  se  comprovar  que,  prestados  os
serviços, o defeito não existe, ou na hipótese de ser presente a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro. É o que dispõe o artigo 14 do CDC. Veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços 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.
(...)



§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Assim sendo, basta ao lesado a demonstração do nexo causal entre o ato tido
como lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do prestador
do serviço. 

No caso dos autos, a parte autora alega que em decorrência de 08 apagões,
sofreu dano moral, notadamente por ser pessoa idosa e que necessita de tratamento médico.

Muito  embora,  seja  incontroversa  a  ocorrência  de  um  apagão  em
28/08/2013, não restaram devidamente comprovados quaisquer danos ocorridos a autora, tampouco
danos morais. E como bem restou consignado pelo Juízo  a quo “O fato de ser a autora idosa, com
problemas de saúde, por si só não gera o dever de indenizar pelos supostos danos morais narrados
na inicial.”

Ademais, não restou provado nos autos que a concessionária extrapolou o
prazo  previsto  na  Resolução  Normativa  Nº  414,  de  9  de  setembro  de  2010  da  ANEEL para
restabelecimento de energia em áreas urbanas 1, inexistindo ato ilícito. 

Nesse sentido, jurisprudência pátria:
 
TJRJ-0520826)  APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA  POR  DANOS  MORAIS.  Sentença  de  improcedência.  "Apagão"
coletivo ocorrido na localidade de Vila Inhomirim, município de Magé, que justifica, no
caso concreto, a interrupção do fornecimento de energia, ainda que por tempo maior do
que o previsto no artigo 176, § 1º. da Resolução 414/2010 da ANEEL, não dando lugar a
indenização por dano moral. Multiplicidade de demandas. Entendimento pacífico sobre a
questão nesta Corte. Desprovimento do recurso. (Apelação nº 0003811-90.2011.8.19.0029,
26ª Câmara Cível - Consumidor do TJRJ, Rel. Marcia Cunha Silva Araújo de Carvalho. j.
12.03.2015, Publ. 16.03.2015)

TJRJ-0513248) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PROCEDIMENTO  ORDINÁRIO.  INTERRUPÇÃO  NO  FORNECIMENTO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA  PRESTADO  À  RESIDÊNCIA  DA  AUTORA  SEM  QUE
HOUVESSE INADIMPLEMENTO. APAGÃO. PERÍODO INFERIOR AO PREVISTO
NA  RESOLUÇÃO  456/2000  DA  ANEEL.  SÚMULA  193  DESTA  E.  CORTE  DE
JUSTIÇA.  DANO  MORAL.  INOCORRÊNCIA.  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO, COM FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1 - Apelante que não
produziu  qualquer  outra  prova  nos  autos  -  documental  ou  testemunhal  -  capaz  de
comprovar a ocorrência do chamado "apagão", o período que durou e os danos que alega
ter sofrido em decorrência dele. 2 - Resolução nº 456/2000 da ANEEL, que em seu art. 107
prevê  o  prazo  máximo  de  48  horas  para  o  restabelecimento  dos  serviços,  quando  a
interrupção  não  decorrer  de  inadimplemento  da  parte.  Assim,  considerando  que  a
interrupção no fornecimento de energia elétrica à residência do autor ocorreu por período
inferior ao previsto na referida Resolução, não há como se concluir pela ocorrência do
alegado dano moral. Incidência da Súmula 193 do TJRJ. Sentença de improcedência que
se mantém. (Apelação nº 0008182-97.2011.8.19.0029, 27ª Câmara Cível - Consumidor do
TJRJ, Rel. Antônio Carlos dos Santos Bitencourt. j. 20.10.2015, Publ. 22.10.2015).

Neste contexto, o apagão ocorrido na residência da apelante não ensejou a
ocorrência  de  danos  morais,  se  posicionando  na  esfera  do  mero  aborrecimento,  sendo
insuficiente  para  provocar  na  vítima  dano  psicológico  ou  perturbação  suficiente  para
caracterizar a lesão imaterial.

1           Art. 176.   A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: 
            I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana; 



Por fim, ressalte-se que,  como bem verificou o Juízo   a quo “ a inicial
sequer identifica os dias de interrupção anunciada”,  de forma que não restou demonstrado nexo
causal entre o suposto dano e o apagão ocorrido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os
seus termos. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente).  Participaram do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valdete de Melo da Silva contra
sentença de fls. 90/91 prolatada pelo Juízo da   4ª Vara Cível da Comarca da Capital  que, nos
autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante em desfavor da Energisa
Paraíba - Distribuidora de Energia S/A, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais (fls. 117/118), a apelante alega que o Juiz a quo se
equivocou ao não vislumbrar diante  da prova amealhada que os danos sofridos pela recorrente
decorreram da queda de energia na unidade residencial  da consumidora.  Pugnou, ao final,  pela
integral reforma da sentença hostilizada para julgar procedente o pedido inicial. 

Contrarrazões  às  fls.  122/135  aduzindo  a  preliminar  de  dialeticidade
recursal.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição
de preliminar, sem manifestação de mérito. (fls. 142/145)

É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 23 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


