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ACÓRDÃO

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000061-39.2010.815.0381.
Origem : 1ª Vara Mista da Comarca de Itabaiana.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Apelante : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A. 
Advogado : George Ottávio Brasilino Olegário e outros.                
Apelado : Cristovão Farias Montenegro.
Advogado : Roberta Montenegro Oliveira Teixeira de Paiva e outro.

AGRAVO  RETIDO.  AUSÊNCIA  DE
REITERAÇÃO NO APELO. INOBSERVÂNCIA
DO  ART.  523,  §1º  DO  CPC.  NÃO
CONHECIMENTO.

-  Considerando que  a  parte  não  pleiteou,  de  forma
expressa, a apreciação do agravo retido nas razões do
apelo, entendo que não merece conhecimento por esta
Corte de Justiça, nos termos do art. 523, §1º, do CPC

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS. INCONFORMISMO.
INTERRUPÇÃO  DO  FORNECIMENTO  DE
ENERGIA  POR  VÁRIAS  HORAS.  CRIAÇÃO
DE  CAMARÕES  EM  CATIVEIRO.  MORTE
DOS ANIMAIS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA
DE  SERVIÇO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
APLICAÇÃO  DAS  NORMAS
CONSUMERISTAS.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO
DO  SERVIÇO.  DEVER  DE  SEGURANÇA  E
CONTINUIDADE.  INOBSERVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE RETORNO DA ENERGIA EM
TEMPO  RAZOÁVEL.  FALTA DE  DEVER  DE
DILIGÊNCIA  OBJETIVA.  ACIDENTE  DE
CONSUMO,  DANO  E  NEXO  DE
CAUSALIDADE  COMPROVADOS.
OBRIGAÇÃO  DE  INDENIZAR  PELOS
PREJUÍZOS  DE  ORDEM  MATERIAL
SUPORTADOS. MANUTENÇÃO DO DECRETO
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JUDICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Embora  exista grande  discussão  acerca  da
aplicabilidade do art. 37, §6º da Constituição Federal
ao  caso  em  deslinde,  posto  que,  na  verdade,  não
houve um ato específico dos empregados da ré, mas a
interrupção do serviço de energia elétrica por muito
tempo que ocasionou a morte dos camarões criados
em cativeiro  pelo não funcionamento dos aeradores
(aparelhos que oxigenam a água), entendo que devem
ser  aplicadas  as  normas  consumeristas,  como  bem
entendeu a instância prima.

-  É crível  sustentar  que  o  serviço  público  pela
recorrente deve ser  eficiente,  contínuo e seguro,  de
modo  que,  na  hipótese  de  descumprimento  destas
obrigações,  deverá  reparar  os  danos  causados,  na
forma prevista no Diploma Consumerista.

-  A responsabilidade  decorrente  desta  relação  é
objetiva  e  calcada  mediante  o  concurso  de  três
pressupostos: a) o fato do serviço; b) evento danoso,
e; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço
e o dano.

- Na medida em que a ré assumiu a responsabilidade
pelo fornecimento de energia  na região,  constata-se
pela prova carreada ao encarte processual o seu agir
com violação ao dever de segurança, porquanto não
agiu com presteza e eficiência que lhe eram exigidas
para o retorno do fornecimento de energia dentro de
um  prazo  razoável,  faltando  com  o  dever  de
diligência  objetiva,  sendo,  portanto,  incabível  sua
alegação de que a falta de energia ocorreu em lapso
temporal permitido pela ANEEL.

- As fotografias e o laudo técnico comprovam o dano
alegado, decorrente da perda dos camarões  pelo não
funcionamento dos aeradores.

-  Do  arcabouço  coligido  aos  autos,  vislumbro  a
presença dos requisitos necessários a impor a empresa
recorrente  o  dever  de  indenizar  pelos  prejuízos
materiais  causados,  devendo  ser  mantido  o  decreto
judicial objurgado.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  não
conhecer do agravo retido e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do
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relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  246/255)  interposta  pela
Energisa  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S/A,  desafiando sentença
prolatada pela Juíza de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Itabaiana, nos
autos da Ação de Indenização por Danos Materiais movida por Cristovão
Farias Montenegro.

Retroagindo  ao  petitório  inicial,  narra  o  autor  que  decidiu
investir na atividade de carcinicultura, tornando-se um dos arrendatários da
Fazenda Baixa Verde, de propriedade de Hercules Alexandre.

Em seguida, alegou que, no dia 14 de janeiro de 2007, faltou
energia  por  um  período  de  mais  de  08  (oito)  horas  consecutivas  na
propriedade,  fato este que causou prejuízos imensuráveis  com a morte  dos
camarões, já que provocou o não funcionamento dos aeradores, aparelhos que
oxigenam a água dos viveiros.

Aduziu que o problema se prolongou até o dia seguinte e, por
isso, realizou ligações telefônicas para a empresa ré com o fim de registrar sua
reclamação sobre o fato, consoante protocolo nº 2699411.

Afirmou que,  de acordo com declaração de eletrotécnico,  “a
falta de fase na rede de alta tensão, ocasionada em razão do rompimento de
uma  chave  corta-fusível  (canela),  que  fez  com  que  algumas  chaves
eletromagnéticas danificassem seus contatos, gerando a queima de motores,
evidenciado, assim, o defeito no serviço prestado pela empresa ré”.

Também sustentou tinha adquirido 800.00 (oitocentos mil) pós-
larvas de camarão marinho no valo total de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e
quarenta reais) e, em 30 de outubro de 2006, realizou o povoamento, momento
em que foi projetada uma produção de 14.400kg (quatorze mil e quatrocentos
quilos) de camarão.

Ressaltou que gostou R$ 16.587,18 (dezesseis mil, quinhentos e
oitenta  e  sete  reais  e  dezoito  centavos)  com  ração,  R$  1.512,00  (mil
quinhentos e doze reais) de calcário e cal para higienização e adubação dos
viveiros, R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) com nitrabor, totalizando R$
18.369,18 (dezoito mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos),
bem como que deixou de ganhar R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois reais e
oitocentos centavos) com a venda dos camarões, levando-se em consideração
que o quilograma era de R$ 12,00 (doze reais).

Ao final, com base na teoria da responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público, requereu indenização por danos materiais
no valor de R$ 191.169,18 (cento e noventa e um mil, cento e sessenta e nove
reais e dezoito centavos).

Devidamente  citada,  a  empresa  promovida  apresentou
contestação  (fls.  61/89),  alegando,  preliminarmente,  a  necessidade  de
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intimação dos litisconsórcios ativos unitários (arrendatários da Fazenda Baixa
Verde)  para  integrarem  a  lide.  Ainda,  suscitou  a  ocorrência  da  prescrição
trienal, ressaltando que a suspensão do fornecimento de energia  se deu em
17/01/2007 e a citação da empresa só ocorreu em maio de 2010.

No  mérito,  afirmou  que  a  reclamação  registrada  sob  o  nº
2699411 refere-se ao processo de danos elétricos de nº 200903889, requerido
pelo  Sr.  Fausto  Japhet  da  Matta  Albuquerque,  atual  arrendatário  da
propriedade.

  Seguindo suas argumentações, asseverou que, no período em
que o autor alega que realizou o povoamento e na data em que supostamente
perdeu  sua  produção,  o  titular  da  unidade  consumidora  era  o  Sr.  Diogo
Fagundes de Figueiredo Trigueiro, conforme documentos acostados ao encarte
processual.

Ainda sustentou que, quando a empresa foi atender a solicitação
de restabelecimento do serviço, o problema a unidade consumidora já estava
normalizado,  por  ter  sido  resolvido  por  um  técnico  particular,  ficando,
inclusive, impossibilitada de vistoriar a instalação elétrica e identificar a causa
do suposto problema e as reais dimensões do dano.

Alegou que os indicadores do intervalo de tempo e número de
interrupções  do  fornecimento  de  energia  da  unidade  consumidora  do
promovente, durante o mês de janeiro de 2007, encontrava-se bem aquém do
limite máximo imposto pela ANEEL, de modo que a promovida não pode ser
responsável pelos supostos danos apurados,  já que agiu dentro do exercício
regular de direito. 

Aduziu que o fornecimento do serviço de energia elétrica na
Fazenda Baixa Verde só foi ligado em 02/11/2006, ou seja, 03 (três) dias após
a  data  em  o  demandante  alega  ter  realizado  o  povoamento  dos  viveiros
(30/10/2006).

Discorreu  acerca  da  ausência  de  nexo  de  causalidade  e  de
conduta culposa, impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva e
inexistência de lucros cessantes.

Réplica impugnatória (fls. 104/110).

Rejeição da prejudicial  e  designação da audiência  preliminar
(fls. 111).

Agravo retido manejado pelo promovido (fls. 113/116).

Audiência  de  conciliação  realizada,  mas  as  partes  não
transigiram, oportunidade na qual o Magistrado de piso deferiu a produção de
prova  pericial,  arbitrou  os  honorários  do  perito,  intimou  as  partes  para,
querendo, indicarem assistente técnico e formularem quesitos e determinou a
expedição  de  ofício  à  Universidade  Federal  Rural  de  Pernambuco  para
indicação  de  dois  engenheiros  de  pesca,  se  possível  especializados  em
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carcinicultura (fls. 130).

Nomeação  de  assistentes  técnicos  e  elaboração  de  quesitos
pelos litigantes (fls. 123/124 e 126/127).

Laudo  elaborado  por  perito  do  Departamento  de  Pesca  e
Aquicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (fls. 140/149).

Manifestação  da  parte  autora  sobre  o  laudo  pericial  (fls.
158/166).

Audiência  de  instrução e  julgamento realizada,  momento em
que foi colhido o depoimento pessoal do autor e de testemunha arrolada pelo
promovente (fls. 176/177).

Alegações  finais  apresentadas  pelas  partes  (fls.  179/183  e
184/190).

Decidindo a querela, o Magistrado singular, através do decreto
judicial  de  fls.  192/195,  julgou  parcialmente  procedente  o  pleito  autorial,
consignando os seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 14, da Lei
nº 8.078/90, JULGO PROCEDENTE o pedido para
condenar a ENERGISA S/A a pagar a quantia de R$
49.920,00 (quarenta e nove mil e novecentos e vinte
reais),  acrescidos  de  correção  monetária  desde  a
data do evento danoso e juros de mora a partir da
citação”. (fls. 194).

Embargos de declaração opostos pela promovida, tendo a MM
Juíza  a  quo acolhido-os  parcialmente,  sanando omissão  e  erro  material  na
sentença, passando a redigir a parte dispositiva do decisum da seguinte forma:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar de necessária
intimação  dos  litisconsortes  ativos  suscitada  na
contestação, e  com fundamento no art.  14 da Lei
8.078/90,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  para
condenar a ENERGISA S/A a pagar a quantia de
R$ 49.920,00  (quarenta  e  nove  mil,  novecentos  e
vinte reais), acrescidos de correção monetária desde
a data do evento danoso e juros de mora a partir da
citação.
Condeno a promovida no pagamento das custas e
honorários advocatícios, esses ficam arbitrados em
20% (vinte) por cento do valor da condenação”. (fls.
245 – negrito no original).

Inconformada, a demandada interpôs Recurso Apelatório (fls.
246/255), aduzindo que o limite de tempo da interrupção do fornecimento de
energia elétrica foi inferior aquele permitido pela ANEEL, de sorte que não
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pode ser considerado ato ilícito apto a  causar os supostos danos apontados
pelo recorrido.

Ainda sustenta que, ao reconhecer a responsabilidade civil da
empresa  recorrente,  mesmo  diante  de  ausência  do  ato  ilícito  e  nexo  de
causalidade, acabou afrontando os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Defende equívoco na sentença ao condenar a empresa única e
exclusivamente com base na responsabilidade objetiva, notadamente quando
se alega um dano decorrente de conduta omissiva, sendo, por isso, necessária a
comprovação da culpa.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  259/266),  rogando  pela
manutenção do decreto judicial.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Tatjana
M.  N.  Lemos (fls.  270),  deixou  de  opinar  sobre  o  mérito,  em  virtude  da
ausência de interesse público primário.

É o relatório. 

VOTO.

Do agravo retido:

Necessário  referir,  inicialmente,  que  o  conhecimento  e  a
apreciação da irresignação retida interposta pela promovida às fls. 113/116 em
face da decisão de fls. 111, não foi requerido junto a esta instância, razão pela
qual dele não conheço.

Nesse sentido, leciona o art.  523, §1º, do  CPC  determina que
não se conhecerá do agravo retido se a parte não pleitear, expressamente, nas
razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

Da apelação:

A impugnação apelativa obedece aos pressupostos processuais
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos
extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e  regularidade  formal),  de  modo  que
passo à análise do mérito.

Verifica-se  dos  autos  que  o  Juízo  Singular  decidiu  pela
procedência parcial do pedido autoral, condenando a Energisa Paraíba S/A ao
pagamento  de  indenização  por  danos  materiais no  valor  de  R$  49.920,00
(quarenta e nove mil, novecentos e vinte reais), com correção monetária desde
o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês  a partir da
citação.

Aduz a empresa fornecedora de energia, ausência  ato ilícito e
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de  nexo  de  causalidade,  na  perspectiva  de  que  o  limite  de  tempo  da
interrupção do fornecimento de energia elétrica foi inferior aquele permitido
pela ANEEL.

Ainda  sustenta  que  o  juiz,  ao  reconhecer  a  responsabilidade
civil da empresa recorrente, mesmo diante de ausência do ato ilícito e nexo de
causalidade, acabou afrontando os arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Defende equívoco na sentença ao condenar a empresa única e
exclusivamente com base na responsabilidade objetiva, notadamente quando
se alega um dano decorrente de conduta omissiva, sendo, por isso, necessária a
comprovação da culpa.  

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

Como é sabido, trata-se de concessionária de serviço público,
devendo-se nas ações indenizatórias contra si propostas observância à regra
disposta  no  art.  37,  §  6º,  da  Constituição  Federal,  que  disciplina  a
responsabilidade objetiva do Estado,  independente de culpa e  assentada no
risco administrativo. Vejamos:

“Art. 37
(omissis)
§ 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.” (grifo nosso)

O dispositivo é claro e objetivo. Ele afasta a necessidade de se
provar a culpa quando se tratar de atos praticados por agentes do Estado ou
mesmo  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  “prestadoras  de  serviços
públicos”, que causem danos a terceiros. Bastará, então, que se demonstrem o
fato, o dano e o nexo causal entre ambos existentes, não sendo necessária a
prova de culpa  da empresa  causadora do dano. Diz, ainda, o artigo que nos
casos de dolo ou culpa do agente, tem a pessoa jurídica direito de regresso
contra o servidor, o que fulmina com a exigência de prova da culpa. 

Acerca  da  temática,  discorre  Hely  Lopes  Meirelles  (Direito
Administrativo Brasileiro, RT, 17ª ed):

“Todo  o  ato  ou  omissão  de  agente
administrativo, desde que lesivo e injusto, é
reparável  pela  Fazenda  Pública,  sem  se
indagar se provém do jus imperii ou do jus
gestionis, uma vez que ambos são formas
de atuação administrativa

No entanto,  há  grande discussão acerca  da  aplicabilidade  do
mandamento constitucional ao caso em deslinde, posto que, na verdade, não

Agravo Retido e Apelação Cível nº 0000061-39.2010.815.0381.                      7



houve um ato específico dos empregados da ré, mas a interrupção do serviço
de  energia  elétrica  por  muito  tempo  que  ocasionou a  morte  dos  camarões
criados em cativeiro  pelo não funcionamento dos aeradores  (aparelhos que
oxigenam a água).

De  qualquer sorte,  embora  exista  debate  se  seria  caso  de
responsabilidade objetiva ou subjetiva, entendo que é desnecessária, porquanto
devem ser aplicadas as normas consumeristas, como bem entendeu a instância
prima. O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art.  22.  Os  órgãos  públicos,  por  si  ou  suas
empresas,  concessionárias,  permissionárias  ou  sob
qualquer  outra  forma  de  empreendimento,  são
obrigados  a  fornecer  serviço9s  adequados,
eficientes,  seguros  e,  quantos  aos  essenciais,
contínuos.
Parágrafo  único.  Nos  casos  de  descumprimento,
total  ou  parcial,  das  obrigações  referidas  neste
artigo,  serão  as  pessoas  jurídicas  compelidas  a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código”.

Para o fim deste feito, é crível sustentar que o serviço público
pela  recorrente  deve  ser  eficiente  e  seguro,  de  modo  que,  na  hipótese  de
descumprimento  destas  obrigações,  deverá  reparar  os  danos  causados,  na
forma prevista no Diploma Consumerista.

Dessa  forma,  a  questão  da  responsabilidade  pelos  danos
apontados pelo recorrido deve ser compreendido à luz do Código de Defesa do
Consumidor e, também, de outras legislações aplicáveis, contudo sem afetar
os elementos principiológicos do Direito do Consumidor, cujo objetivo é a
proteção  do  consumidor,  aliás,  diretriz  constitucional  de  ordem econômica
(art. 170, inciso V, da CF).

Acrescente-se que não se pode olvidar  a  incidência da  regra
contida  no  ar.  6º  da  Lei  nº  8.987/95  para  fins  de  delimitação  da
responsabilidade da ré, senão vejamos:

“Art. 6º.  Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários,  conforme estabelecido nesta Lei,  nas
normas pertinentes e no respectivo contrato.

§1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade de tarifas”.

Já o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:
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“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.
§ 1° O serviço é  defeituoso quando não fornece a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§  2º  O serviço  não  é  considerado  defeituoso  pela
adoção de novas técnicas.
§  3°  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.
§  4°  A  responsabilidade  pessoal  dos  profissionais
liberais  será  apurada  mediante  a  verificação  de
culpa”.

Dito  isso  e  considerando  as  alegações  contidas  na  exordial,
infere-se que estamos diante de típico fato do serviço, em virtude de defeito de
prestação. Acerca do tema, trago à baila os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“O serviço  mal  feito  ou  executado  pode  provocar
acidentes  externos  ou  fatos  que  causam  danos
àqueles  para  quem foi  prestado.  A pessoa  junto  à
qual se constata o serviço o realiza com defeitos ou
imperfeições tais que advém não apenas perigo, mas
prejuízos, ofendendo, assim, o dever de segurança.
(…)
A  deficiente  ou  precária  prestação  de  serviços  é
frequente e comum, constituindo um dos fatores de
constantes insatisfações e reclamações. Acontece em
todos os campos de serviços, tanto os manuais como
os  intelectuais”.  (RIZZARDO,  Arnaldo.
Responsabilidade Civil, 4ª ed., Rio de Janeiro, 2009,
p. 417).

Portanto,  ao  meu  sentir,  a  responsabilidade  decorrente  desta
relação é objetiva e calcada mediante o concurso de três pressupostos: a) o
fato do serviço; b) evento danoso, e; c) relação de causalidade entre o defeito
do serviço e o dano.

Impende ressaltar que a responsabilidade objetiva não importa
dispensa de comprovação dos requisitos aludidos, já que indispensáveis para a
possibilidade de obrigar o fornecedor ao pagamento de indenização. Ora, nem
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mesmo a inversão do ônus da prova, que no caso decorre do §3º, do art. 14 do
CDC, mudaria este raciocínio.

Destaque-se que aqui a inversão do ônus da prova é aquele ope
legis e não ope judicis contido no art. 6º, VIII do CDC. Vejamos a observação
feita por Sérgio Cavelieri Filho:

 “Tenha-se em conta, todavia, que a inversão do ônus
da prova ope  legis  não é  uma varinha de  condão
capaz de transformar, num passe de mágica, o irreal
em  real.  O  consumidor  não  fica  dispensado  de
produzir  prova  em  juízo.  Embora  objetiva  a
responsabilidade do fornecedor, é indispensável para
configurá-la  a  prova  do  fato  do  produto  ou  do
serviço,  ônus  do  consumidor.  O  que  a  lei  inverte
(inversão ope legis), repita-se, é a prova quanto ao
defeito  do  produto  ou  do  serviço.  Ocorrido  o
acidente de consumo (fato do produto ou serviço) e
havendo  a  chamada  prova  de  primeira  aparência
(ônus do consumidor), prova de verossimilhança que
permite a um juízo de probabilidade, o CDC presume
o defeito do produto, cabendo ao fornecedor prova
(ônus seu) que o defeito não existe para afastar o seu
dever  de  indenizar.  Não  basta,  portanto,  ao
consumidor simplesmente alegar a existência de um
acidente  de  consumo  sem  fazer  prova  de  sua
ocorrência, mesmo porque não cabe ao fornecedor e
nem  a  ninguém  fazer  prova  de  fato  negativo”.
(Programa  de  Direito  do  Consumidor,  2ª  ed.,  São
Paulo: Atlas, 2010. p. 287).

Constam dos autos que ocorreu a interrupção do fornecimento
de  energia  elétrica  no  dia  14/01/2007,  fato  este  que provocou  o  não
funcionamento  dos  aeradores  e,  consequentemente,  ocasionou  a  morte  dos
camarões criados em cativeiro.

Ora,  a ocorrência  do acidente  de  consumo está  devidamente
comprovada  nos  autos,  em  especial  o  laudo  técnico  de  fls.  141/149  e  a
confissão da empresa ré, comprovando, portanto, a falta de energia por mais
de 8 horas.

Neste  caso,  é  fundamental  a  aplicação do §1º  do  art.  14  do
CDC, o qual estabelece que o fornecedor do serviço tem o dever de segurança,
sendo o serviço considerado defeituoso quando não fornece a segurança.

Por isso,  na medida em que a ré assumiu a responsabilidade
pelo fornecimento de energia na região,  constata-se pela  prova carreada ao
encarte processual o seu agir com violação ao dever de segurança, porquanto
não agiu com presteza e eficiência que lhe eram exigidas para o retorno do
fornecimento de energia dentro de um prazo razoável, faltando com o dever de
diligência objetiva,  sendo, portanto, incabível sua alegação de que a falta de
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energia ocorreu em lapso temporal permitido pela ANEEL.

Sobre o tema, colaciono as palavras de Marçal Justen Filho:

“Existe um dever fundamental do concessionário em
face do concedente, consistente em prestar o serviço
adequado.  Isso  significa  fornecer  ao  usuário  as
utilidades em que se traduz o serviço púbico e fazê-lo
de modo perfeito e satisfatório. Esse dever implica a
adoção  de  todas  as  cautelas  e  precauções  para
afastar a incidência de riscos e a concretização de
danos  relacionados  ao  serviço.  Parte-se  do
pressuposto de que o concessionário tem o dever de
conhecer  e  dominar  todo  o  processo  técnico
necessário ao oferecimento do serviço público, o que
lhe permite identificar os potenciais riscos de lesão a
interesses  de  terceiros.  Na  medida  em  que  o
concessionário  domina  o  conhecimento  e  é
responsável pela prestação concreta das utilidades,
daí obtendo uma rentabilidade econômica, tem-se de
convir com o surgimento de um dever de diligência
objetiva.  Poderia traduzir-se na asserção de que o
concessionário  tem  o  dever  de  prever  todos  os
eventos  potencialmente  danosos,  relacionados  ou
derivados da prestação do serviço púbico, e adotar
todas as providências adequadas e necessárias para
evitar a concretização de algum dano derivado do
fornecimento desse serviço público”.

As fotografias  de  fls.  23/28  e  laudo técnico  de  fls.  141/149
comprovam o dano alegado, decorrente da perda dos camarões. Vejamos as
respostas de alguns quesitos no laudo:

“13- Por que eles não foram acionados?

RESPOSTA:  Tentou-se  fazer  isso.  Mas  todos  os
aeradores  que  estavam  em  operação  queimaram,
com a falta de eletricidade. (fls. 143).

6- De acordo com tudo que foi acima questionado, o
que aconteceria se faltasse oxigenação nos viveiros,
tendo em vista a paralisação dos aeradores pela falta
de energia?
RESPOSTA: A falta de aeração artificial em viveiros
de camarões,  com tamanho comercial ( > 8,0 g) e
densidades  superiores  a  15-20  indivíduos/m²,  no
período  noturno/início  da  manhã,  na  maioria  das
vezes  é  desastroso,  podendo  induzir  mortalidades
superiores a 90%, nas primeiras horas e 100% logo
em seguida”. (fls. 147).
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Diante  deste  cenário,  do  arcabouço  coligido  aos  autos,
vislumbro a presença dos requisitos necessários a impor a empresa recorrente
o dever de indenizar pelos prejuízos materiais causados, devendo ser mantido
o decreto judicial objurgado.

Com estas razões, NÃO CONEÇO DO AGRAVO RETIDO.
Ainda, conheço do recurso apelatório,  NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume os termos da sentença combatida.

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho (juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos).

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

 Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 
2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator 
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