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APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS.  FORNECIMENTO  DEFICIENTE  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA.  QUEIMA  DE  APARELHO  ELETRÔNICO.  MÁ 
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.   CONCESSIONÁRIA  DE 
SERVIÇO  PÚBLICO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA. 
CONFIGURAÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  37,  §  6º,  CF. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  14,  DO  CDC.  EXISTÊNCIA  DE 
NEXO CAUSAL. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA.  DANO 
MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A, 
CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

- Em se tratando de responsabilidade objetiva, é suficiente para a 
configuração  do  dever  de  indenizar  a  demonstração  do  nexo 
causal, entre a queda de energia provocada pela má prestação do 
serviço e o dano experimentado pelo autor.

- A concessionária de serviços públicos deve responder por sua 
conduta negligente ao deixar de ter, adequadamente, minorado 
as  consequências  de  sua  falha  na  prestação  de  serviços,  em 
tempo razoável. 

-  Na fixação de indenização por dano moral em decorrência do 
evento danoso havido, o julgador deve levar em conta o caráter 
reparatório e pedagógico da condenação, devendo, contudo, se 
precaver para que não haja o lucro fácil do ofendido, nem seja 
reduzido o montante indenizatório a um valor irrisório.

- Consoante entendimento do artigo 557, § 1º-A, do Código de 
Processo  Civil,  “Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto 
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal  Superior,  o  relator 
poderá dar provimento ao recurso”.

RELATÓRIO



Trata-se  de apelação interposta  por  Fernando Miranda Costa 
contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  de  Direito  da  4ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira da Comarca da Capital  que,  nos autos da ação reparatória  de danos 
morais  e  materiais,   julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando  a 
Energisa apenas a restituir ao autor o valor de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro 
reais), a título de dano material, acrescidos de correção e juros de mora.

Condenou, ainda, as partes em sucumbência recíproca.

Inconformado, recorre o promovente, alegando, em suma, que 
tem direito a uma indenização de cunho compensatório e punitivo a título de danos 
morais. 

Aduz que restou cabalmente demonstrado nos autos a inércia, 
negligência, omissão e descaso do apelado. Ademais, assevera que patenteados os 
pressupostos  para  a  responsabilidade civil  do  réu,  o  dano moral  dispensa  prova 
concreta para a sua caracterização, que origina o dever de indenizar, pois o dano 
moral existe in re ipsa.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  apelatório, 
reformando a sentença no tocante a condenação por danos morais. Requer, também, 
a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios na base 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  apelado,  pugnando  pela 
manutenção do decisum (fls. 102/115).

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

Colhe-se dos autos que o autor, ora apelante, aforou a presente 
demanda objetivando a condenação da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia 
S/A ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência da 
falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica que ocasionou a 
queima do seu aparelho de televisão. 

O feito tomou seu trâmite regular,  sobrevindo a sentença ora 
guerreada  que,  conforme  relatado,  julgou  parcialmente  procedente  a  ação  para 
condenar  a  promovida  a  pagar  em  favor  do  autor,  como  reparação  pelo  dano 
material, o importe de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais). Contra essa decisão 
foi manejada a presente irresignação.



Como é cediço, a Energisa Paraíba — Distribuidora de Energia 
S/A,  na  condição  de  concessionária  de  serviço  público,  explora  o  serviço  de 
distribuição de energia elétrica, sujeitando-se, portanto, à responsabilidade objetiva, 
prevista no § 6, do art. 37, da Constituição Federal:

Art. 37. § 6- 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.”

Ainda, em face do serviço que presta, é igualmente responsável 
pela manutenção e conservação da rede elétrica da área em que atua.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE  CIVIL  –  DESABAMENTO  DE  POSTE  - 
VÍTIMA FATAL – MÁ CONDSERVAÇÃO - AÇÃO PROCEDENTE. 
-  Hipótese em que comprovado de maneira cabal o estado de má 
conservação do poste de iluminação. A culpa reconhecida da ré.  - 
Ademais,  segundo  a  constituição  federal  (art.  37,  §  6),  a 
responsabilidade da empresa de energia elétrica, concessionária de 
serviço  público,  é  objetiva.  (REsp  246758/ac  -  Recurso  Especial 
2000/007876-0,  Rel.  Ministro Barros Monteiro,  T4 -  Quarta Turma, 
STJ, julgado em 05/10/2000) 

Nesta trilha, é imperioso ressaltar que o Código de Defesa do 
Consumidor,  atento  aos  novos  rumos  da  responsabilidade  civil,  consagrou  a 
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, vejamos:

“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.” 

Desta feita, verifica-se que o liame de causalidade se entrelaça 
na conduta ilícita da Energisa Paraíba — Distribuidora de Energia S/A, em razão da 
má prestação de serviços, acarretando, sem dúvida, além do prejuízo patrimonial, 
abalo e constrangimento moral ao promovente, ora apelante. 

Nesta ordem de ideias,  por se tratar de caso em que envolve 
responsabilidade objetiva, é suficiente para a configuração do dever de indenizar a 
demonstração do nexo causal, entre a queda de energia provocada pela má prestação 
do serviço e o dano experimentado pelo autor.

Destarte, restando demonstrado os requisitos necessários para a 



configuração da responsabilidade, é de se exigir a reparação dos transtornos sofridos 
pelo apelado, visto ser esta, a única forma de compensar os danos suportados pelo 
demandante. 

Ora, a concessionária de serviços públicos deve responder por 
sua conduta negligente ao deixar de ter, adequadamente, minorado as consequências 
de sua falha na prestação de serviços, em tempo razoável. 

Resta patente nos autos o descaso da empresa em atender de 
forma satisfatória o consumidor, concedendo-lhe uma solução administrativa eficaz.

Com efeito,  foi  preciso  que o  demandante  utilizasse  de  seus 
próprios meios para realizar  o  conserto  do equipamento danificado,  conforme se 
verifica do documento de fls. 18.

Em  casos  como  o  dos  autos  já  se  manifestou  este  Tribunal, 
inclusive a 4ª Câmara Especializada Cível, vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS E MATERIAIS. ENERGISA. COMPROVAÇÃO DE ATO 
OMISSIVO  DA  EMPRESA.  RESPONSABILIDADE  EXCLUSIVA 
DA  CONCESSIONÁRIA.  OFENSA  PATRIMONIAL 
CONFIGURADA.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO 
ADEQUADA.  DESPESAS  DEVIDAMENTE  DEMONSTRADAS. 
LUCROS  CESSANTES  INAPLICABILIDADE.  INSUFICIÊNCIA 
DE  PROVAS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO 
APELATÓRIO. -  Havendo dano comprovado e causalidade desse 
com  as  conduna  da  de  energia  elétrica,  no  caso  nas  falhas  e 
interrupções no fornecimento de energia, está presente o dever de 
indenizar,  uma  vez  que  a  concessionária  está  submetida  à 
responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, §6º da Carta Magna e 
também no Código de Defesa do Consumidor.  _  A promovida é 
uma  fornecedora  de  serviço  público,  razão  pela  qual  remonta  à 
teoria da responsabilidade do Estado. No caso em apreço, tem- se 
uma conduta omissiva da empresa, que foi demonstrada nos autos. 
Assim,  a sua responsabilização civil  se  rege pela  teoria  da culpa 
administrativa, ou seja, comprovada a omissão tem-se o dever de 
indenizar.  -  Os  lucros  cessantes  devem  ser  demonstrados  e 
comprovados nos autos, para que possam ser compostos pela parte 
ex- adversa. Insuficientes as provas colacionadas aos autos capazes 
de comprovar e ensejar a aplicação de lucros cessantes não há que 
se falar no acolhimento deste pleito.”1

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
DANIFICAÇÃO  DE  EQUIPAMENTO  DE  INFORMÁTICA. 

1 TJPB – AC 0000464-18.2012.815.0161 – Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado) – 1ª CC – 01/04/2014.



FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  MÁ  PRESTAÇÃO 
DO  SERVIÇO  CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  CONFIGURAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO ART. 37, § 62, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  14,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  EXISTÊNCIA  DE  NEXO  CAUSAL.  DANOS 
MATERIAL  E  MORAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  A  Energisa  Paraíba 
Distribuidora  de  Energia  S/A,  na  condição  de  concessionária  de 
serviço público, sujeita-se à responsabilidade objetiva prevista no 
69,  do  art.  37,  da  Constituição  Federal.  -  0  Código de Defesa  do 
Consumidor consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor 
de serviços, independentemente da existência de culpa,  conforme 
disciplinado  no  art.  14.  -  Em  se  tratando  de  responsabilidade 
objetiva, é suficiente para a configuração do dever de indenizar a 
demonstração do nexo causal, entre a queda de energia provocada 
pela má prestação do serviço e o dano experimentado pelo autor.”2 

“APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 
E  MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA.  INCONFORMISMOS  DE 
AMBOS  LITIGANTES.  ENTRELAÇAMENTO.  ANÁLISE 
CONJUNTA.  NECESSIDADE.  DANIFICAÇÃO  DE 
EQUIPAMENTO  DE  INFORMÁTICA  -  “HD  EXTERNO”. 
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  MÁ  PRESTAÇÃO 
DO  SERVIÇO.  CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  CONFIGURAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  14,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  EXISTÊNCIA  DE  NEXO  CAUSAL.  DANO 
MATERIAL. CONFIRMAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSIÇÃO. 
OFENSA  MORAL.  OCORRÊNCIA.  VALORES  ESTIPULADOS. 
REDUÇÃO.  VIABILIDADE.  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO. 
INVIABILIDADE.  REFORMA  DA  SENTENÇA  NESTE  PONTO. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  DA  CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA  ELÉTRICA  E  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO 
DAS PARTES AUTORAS.
- A empresa de energia elétrica, na condição de concessionária de 
serviço público, sujeita-se à responsabilidade objetiva, prevista no 
§ 6º  do art.  37 da Constituição Federal,  bem como no art.  14,  do 
Código de Defesa do Consumidor.
-  Esse  tipo  de  responsabilidade  requer,  para  efeito  ao  dever  de 
indenização,  a  demonstração  do  nexo  causal  entre  a  queda  de 
energia  provocada  pela  má  prestação  do  serviço  e  o  dano 
experimentado pela parte.
-  Não  basta  que  as  perdas  e  danos  sejam  alegadas,  devem  ser 
cabalmente demonstradas para justificar  a condenação na ofensa 
patrimonial perseguida.

2 TJPB – AC 001.2009.026664-2/001 – Des Frederico Martinho da N´brega Coutinho – 4ª CC – 06/03/2012.



-  Na  fixação  de  indenização  por  dano  moral  em  decorrência  do 
evento danoso  havido,  o  julgador  deve levar  em conta  o  caráter 
reparatório  e  pedagógico  da  condenação,  devendo,  contudo,  se 
precaver  para  que  não  haja  o  lucro  fácil  do  ofendido,  nem seja 
reduzido o montante indenizatório a um valor irrisório.”3

Em relação ao valor a ser arbitrado, ressalte-se que os critérios 
utilizados  devem  estar  de  acordo,  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e 
jurisprudencial  pertinente  à  matéria,  sub  examine,  consoante  a  qual  incumbe  ao 
Magistrado arbitrar, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como, as 
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que, não se torne 
fonte de enriquecimento, tampouco, que seja inexpressivo, a ponto de não atender 
aos fins a que se propõe.

Sendo assim, no intuito de se perquirir o valor do dano moral é 
necessário que se leve em consideração as condições pessoais dos envolvidos, a fim 
de que não se transponham os limites dos bons princípios e da igualdade que regem 
as relações de direito, evitando, por conseguinte, um prêmio indevido ao ofendido, 
indo  muito  além  da  recompensa  ao  desconforto,  ao  desagrado,  aos  efeitos  do 
gravame suportado. 

Entendo que o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente e 
equilibrado  a  amenizar  o  sofrimento  do  apelante,  tomando-se  um  fator  de 
desestímulo, a fim de que a concessionaria ofensora não volte a praticar novos atos 
de tal natureza, sem, contudo, dar causa a locupletamento indevido.

Ante  o  exposto,  considerando  que  as  soluções  apresentadas 
encontram guarida na jurisprudência do TJPB e o que autoriza o art. 557, § 1º-A, do 
CPC,  dou provimento ao recurso do autor,  para condenar a empresa apelada ao 
pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. 

Condeno, ainda, a empresa apelada ao pagamento de custas e 
honorários  advocatícios,  os  quais  arbitro  em  20%  (vinte  por  cento)  do  valor  da 
condenação.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

3TJPB – Ac 0009253-10.2008.815.0011 – Des Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho – 4ª CC – 16/09/2014.


