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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA DE  FORNECIMENTO  DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM CERIMÔNIA DE CASAMENTO. 
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  “AD 
CAUSAM”  DA  CONCESSIONÁRIA  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  AUSÊNCIA 
DE  EXCLUDENTE.  NEGLIGÊNCIA  PARA  O 
RESTABELECIMENTO  DA  ENERGIA.  VERIFICAÇÃO. 
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  DANO  POR  RICOCHETE. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- A Constituição da República  adotou,  na seara do direito 
administrativo, a responsabilidade objetiva, a qual autoriza o 
pagamento de indenização quando a Administração Pública, 
incluídas as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras 
de  serviços  públicos,  no  exercício  da  função  que  lhes 
compete,  ocasionam  danos  aos  administrados
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-  A interrupção  do  fornecimento  de  energia  elétrica,  sem 
razão  demonstrada,  e  prejudicando  festa  de  casamento, 
causa dano moral aos noivos, sendo passível de indenização, 
estendendo-se  aos  pais  dos  noivos,  também  autores, 
notadamente em razão dos danos morais reflexos,  ou seja, 
embora  o  ato  tenha  sido  praticado  diretamente  contra 
determinada  pessoa,  seus  efeitos  acabam  por  atingir, 
indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado 
dano  moral  por  ricochete,  cuja  reparação  constitui  direito 
personalíssimo e autônomo dos referidos autores.

-  A fixação  do  dano  moral,  está  deve  ser  avaliada  com 
equidade  pelo  magistrado,  uma  vez  que  inexistem 
parâmetros e limites certos na legislação em vigor para esse 
fim.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR 
E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

  
R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  combatendo  a  sentença  de  fls. 
110/114,  que  julgou  procedente  o  pedido  exordial  formulado  por  LEÔNIDAS 
LIMA BEZERRA, ELIZABETH MACHADO DA CUNHA BEZERRA, CYRO DA 
CUNHA BEZERRA, ROBERTA MARQUES LEITÃO BARROS e MARIA DO BOM 
SUCESSO MARQUES em face da ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA SA,  LIMA E ROCHA LTDA (TRIANON RECEPÇÕES)  E RICARDO 
PEREIRA LIMA (COCKTAIL BRAZILIS).

LEÔNIDAS LIMA BEZERRA, ELIZABETH MACHADO DA 
CUNHA  BEZERRA,  CYRO  DA  CUNHA  BEZERRA,  ROBERTA  MARQUES 
LEITÃO BARROS e MARIA DO BOM SUCESSO MARQUES ingressaram com 
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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra ENERGISA PARAÍBA 
–  DISTRIBUIDORA  DE  ENERGIA  SA,  LIMA  E  ROCHA  LTDA  (TRIANON 
RECEPÇÕES)  E  RICARDO  PEREIRA LIMA (COCKTAIL BRAZILIS),  narrando 
que celebraram contrato de prestação de serviços com o segundo e terceiro réus, 
para fins de realização da festa de casamento dos autores Cyro e Roberta, que se 
deu em 30 de outubro de 2009.

Alegam  que  a  contraprestação  dos  serviços  foi  paga 
antecipadamente,  por  imposição,  no  importe  de  R$11.000,00  (onze  mil  reais), 
sendo  R$9.580,00  (nove  mil,  quinhentos  e  oitenta  reais)  para  a  TRIANON 
Recepções,  e  R$1.420,00  (mil,  quatrocentos  e  vinte  reais)  para  a  COCKTAIL 
BRAZILIS.

Discorrem  que,  no  dia  do  evento,  ao  iniciar  os  primeiros 
acordes da Orquestra,  ouviu-se um estrondo e,  logo em seguida,  o salão ficou 
completamente às escuras, gerando pânico, tristeza e desconforto.

Ao  entrarem em contato  com a  primeira  ré,  a  ENERGISA 
informou que não havia veículos suficientes para o serviço.

Aduzem  que  o  gerador  do  estabelecimento  chegou  a  ser 
acionado por duas vezes,  sem conseguir  suprir  a  carga elétrica,  vindo tudo às 
escuras novamente.

Alegam  que  o  primeiro  autor  percebeu  que  o  problema 
estava  relacionado  à  ausência  de  transformador  no  estabelecimento,  por  ter 
constatado que nas ruas vizinhas havia energia.

Relatam que os convidados se evadiram, em razão do calor e 
mal estar instalados.

Pugnaram pela indenização por danos morais.

Nas  razões  do  apelo  (fls.  129/140),  a  recorrente  alega  a 
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  “ad  causam”,  sob  o  argumento  de  que  a 
responsabilidade  civil,  na  espécie,  é  da  Trianon  Recepções,  por  não  possuir 
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instalações internas adequadas para suportar a sobrecarga de energia.

No mérito, sustenta que inexiste conduta comissiva por parte 
dos seus agentes, não sendo possível a imputação objetiva de responsabilidade. 
Ainda,  alega  que  a  sua  responsabilidade  só  adviria  por  faute  de  service,  sendo 
indispensável  a  comprovação da  culpa,  circunstância      não  comprovada nos 
autos. 

Na eventualidade, pugnou pela minoração dos danos morais 
arbitrados.

Contrarrazões, fls. 149/156..

Parecer  Ministerial  pela  rejeição  da  preliminar  e  sem 
manifestação de mérito (fls. 162/166).

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora.

Os  autores  alegam  que  houve  “apagão”  elétrica,  em 
cerimônia  de  casamento,  gerando  transtornos  para  os  nubentes,  seus  pais, 
familiares e convidados.

DA  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  “AD 
CAUSAM”

Como se sabe, a ENERGISA PARAÍBA SA é pessoa jurídica 
de direito privado, pertencente à Administração Pública Indireta na condição de 
sociedade de economia mista.

Embora tenha natureza privada, a requerida presta serviço 
público de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041497-02.2009.815.2001 4



A par disso, a Constituição da República adotou, na seara do 
direito administrativo, a responsabilidade objetiva, a qual autoriza o pagamento 
de indenização quando a Administração Pública, incluídas as pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviços públicos, no exercício da função que lhes 
compete, ocasionam danos aos administrados.

“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.”

O  dever  de  indenizar,  entretanto,  não  é  presumido, 
porquanto exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade 
entre este e o dano e a lesão causada ao particular.

Conforme  se  verifica  dos  autos,  ficou  incontroversa  a 
interrupção no fornecimento de energia elétrica, quando da realização da recepção 
de casamento.

Ademais,  não  houve  prontidão  para  o  atendimento  do 
problema,  restando  demonstrado,  que,  não  obstante  os  contatos  com  a 
concessionária, a resolução do problema perdurou-se por horas, encerrando-se o 
evento sem solução.

Por  tais  razões,  a  ENERGISA PARAÍBA  é  parte  legítima 
para o polo passivo da lide.

Rejeito a preliminar.

M É R I T O
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No  que  concerne  aos  danos  morais,  é  certo  que  a 
interrupção no fornecimento de energia elétrica, ofende a dignidade humana dos 
noivos,  ante  a  frustração  experimentada  na  data  em que  se  materializava  um 
sonho.

A frustração,  na  espécie,  estende-se  aos  pais  dos  noivos, 
também  autores,  notadamente  em  razão  dos  danos  morais  reflexos,  ou  seja, 
embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus 
efeitos acabam por atingir,  indiretamente, a integridade moral de terceiros.  É o 
chamado dano moral por ricochete, cuja reparação constitui direito personalíssimo 
e autônomo dos referidos autores.

A  data  do  casamento  é  de  especial  relevância,  sendo 
incontroverso os gastos, e a expectativa criada com os preparativos do grande dia, 
como a escolha das roupas, das flores que decoraram o salão, das músicas, das 
damas e dos padrinhos, etc.

A recepção de casamento é  o  local  onde as  famílias  e  os 
amigos  dos  noivos  se  encontram  e  celebram  a  união  do  casal,  não  se 
caracterizando como mero dissabor a interrupção da energia nesse dia, mormente 
quando demonstrado que prejudicou sobremaneira a realização da festividade.

Dessa forma, caracterizado o ato causador de danos morais, 
impõe-se o dever de indenizar.

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL. 
JULGAMENTO  COM  FUNDAMENTO  NO  ART.  557,  CPC. 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. FALHA 
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.  FESTA DE CASAMENTO. DANOS 
MATERIAIS  REDUZIDOS.  DANOS  MORAIS.  QUANTUM  FIXADO 
NA ORIGEM  MANTIDO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  ONUS 
PROBANDI  DA  FORNECEDORA  DO  SERVIÇO.  É  objetiva  a 
responsabilidade civil  da fornecedora de energia elétrica,  tanto pelas 
disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput, CDC), 
quanto  por  força  da  Constituição  Federal  (art.  37,  §  6º,  CF).  Não 
restaram comprovadas quaisquer das excludentes previstas no art. 14 
do CDC, ônus que incumbia à ré.  Condenação de ressarcimento dos 
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prejuízos  ocorridos  pela  interrupção  no  fornecimento  de  energia 
elétrica durante a festa de casamento mantida. O dano é in re ipsa e 
decorre  diretamente  do  fato,  independentemente,  portanto  da 
demonstração  pela  vítima  dos  danos  resultantes.  Para  a  fixação  do 
quantum  condenatório  no  caso  de  indenização  por  danos 
extrapatrimoniais  o  julgador  deve  observar  os  princípios  da 
proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para a natureza 
jurídica  da  indenização.  Obrigação  de  ressarcimento  de  parte  das 
despesas dos danos materiais suportados pelos autores. Precedentes do 
TJRS. APELO PROVIDO, EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70056348204, 
Nona Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:  Tasso Caubi 
Soares Delabary, Julgado em 10/10/2013).

Já quanto a fixação do dano moral, esta deve ser avaliada 
com equidade pelo magistrado, uma vez que inexistem parâmetros e limites certos 
na legislação em vigor para esse fim.

A indenização  por  dano  moral  deve  ser  proporcional  ao 
dano, visando compensar o lesado pelo constrangimento sofrido, por isso mesmo 
a  reparação  deve  ser  adequadamente  dosada,  pena  de  restar  desvirtuada  sua 
finalidade pedagógica.

No caso, o montante fixado (R$15.000,00) pelo magistrado a  
quo mostra-se suficiente a atender os parâmetros acima colocados.

Com  essas  considerações,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E 
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.  Participaram do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes – relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Procuradora 
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
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Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                       Relatora 
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