
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0009253-10.2008.815.0011
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelantes : Lincoln Santos Souza e Daniela Delai Rufato
Advogada : Daniela Delai Rufato
Apelante : Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A
Advogados : George Ottávio Brasilino Olegário e outros
Apelado : Os mesmos

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
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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.

-  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.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes
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autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação dos autores e prover
parcialmente a apelação da ré.

Lincoln Santos Souza e Daniela Delai Rufato, bem
como  a Energisa  Borborema -  Distribuidora  de  Energia  S/A  interpuseram
APELAÇÕES, fls. 371/377 e 384/395, respectivamente, contra sentença, fls. 357/360,
prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos
autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decidida nos seguintes
termos:

JULGO  PROCEDENTES os  pedidos  iniciais,  e
CONDENO a  ré  a  pagar  ao  autor  a  LINCOLN
SANTOS  SOUZA a  quantia  de  R$  50.000,00  como
indenização pelo dano moral a ele causado. E pagar à
autora DANIELA DELAI RUFATO a quantia de R$
2.179,00 como indenização pelos  danos materiais  a
ela causados. Correção monetária a partir da data do
fato e juros de mora a partir da citação. E a pagar a
quantia de R$ 50.000,00 como indenização pelo dano
moral  a ela causado.  Correção monetária  e  juros a
partir da data da publicação desta sentença.

Lincoln Santos Souza  e Daniela Delai Rufato, fls.
371/377,  limitam  seu  inconformismo  a  majoração  do  quantum indenizatório,  ao
defenderem  que  a  indenização  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  para  cada
litigante,  não atentou para gravidade do dano moral  por eles  vivenciados com o
arquivo  gravado  e  ulteriormente  perdido  no  aparelho  eletrônico,  provocado  pela
falta no fornecimento de energia elétrica.

Contrarrazões, fls. 413/420, defendendo a minoração
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da condenação, fixada, em sua ótica, de maneira totalmente dissociada dos princípios
da razoabilidade/proporcionalidade.

Energisa  Borborema  -  Distribuidora  de  Energia
S/A, por seu turno, alega, inexistir qualquer nexo causal entre o desenvolvimento das
suas atividades no fornecimento de energia elétrica e o dano moral sofrido pelos
promoventes, haja vista que não houve a competente demonstração da ocorrência do
prejuízo alegado, como também a comprovação de fato gerador do constrangimento
que afirmam ter passado, descabendo, portanto, eventual condenação ao pagamento
de  indenização.  Outrossim,  sustenta  que  meros  dissabores  não  estão  sujeitos  à
matéria referente a indenização por dano moral, por serem situações efêmeras, as
quais não ensejam objeto de demandas reparatórias. Ao final, requer o provimento
do presente apelatório, para que seja dada improcedência integral ao requerimento
vestibular  ou,  caso  assim  não  se  entenda,  que  seja  minorando  o  quantum
indenizatório estabelecido e os respectivos honorários advocatícios.

Contrarrazões, fls. 401/411,  rebatendo os termos do
apelatório e mencionado a ocorrência de assédio processual.

A Procuradoria de Justiça, fls. 425/429, em parecer da
lavra  da  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,  opinou  no  mérito,  pelo
desprovimento do inconformismo de Lincoln Santos Souza e Daniela Delai Rufato,
e pelo provimento, em parte, do reclamo de Energisa Borborema - Distribuidora de
Energia S/A.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Apesar  de  separadamente  interpostas  as  ações
forcejadas, estas foram devidamente integradas, fixando-se a competência na 7ª Vara
Cível da Comarca de Campina Grande, fls. 148/149. 

Apelação Cível nº 0009253-10.2008.815.0011                                                                                                                                                                                  4



Lincoln  Santos  Souza  e Daniela  Delai  Rufato
ingressaram  com  a  Ação  de  Indenização  de  Danos  Morais  e  Materiais,
respectivamente,  visando  à  condenação  da  demandada  ao  pagamento  de  verba
compensatória por danos morais e materiais, em virtude da queima de equipamento
de informática, HD externo, portátil, fire-wire com 500 gigas de memória, modelo
ST3000  OCB,  nº  5ND50BBS  SEAGATE-,  devido  às  oscilações  na  energia  elétrica
fornecida pela Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A, na condição de
concessionária do mencionado serviço, configurando a má prestação da empresa.

Segundo a inicial, no dia 16 de janeiro de 2008, os
autores se encontravam “tirando arquivos do computador de casa, e salvando-os no
HD  mencionado.  Eram  fotos  e  vídeos  da  tese  de  mestrado  do  autor.  O  autor
preparava o material para enviar para o orientador e os examinadores da banca em
sua defesa de tese, agendada para 15/02/2008”. Alegaram, ainda, que no mencionado
equipamento estavam gravados outros documentos de ordem profissional, exames,
fotografias,  e,  a  sua  danificação causou-lhes  imensuráveis  prejuízos,  notadamente
para o primeiro promovente que, no exercício da profissão de médico, arquivava o
material pertinente à sua graduação em mestre na Unicamp - Universidade Estadual
de Campinas-SP, no predito aparelho. Em decorrência das oscilações no fornecimento
de  energia,  houve  a  danificação  no  multicitado  equipamento,  sendo  este  fato
incontroverso,  notadamente  pelos  documentos  de  fls.  17/24  e  fls.  166/178,
sobremaneira  pelos  timbrados  pela  Empresa  CELB,  atestando  inequivocamente  a
procedência da reclamação e/ou na autorização para conserto do aparelho.

O Magistrado sentenciante condenou a demandada a
pagar, a cada um dos demandantes, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a
título de danos morais, e a segunda demandante, o valor de R$ 2.179,00 (dois mil
cento e setenta e nove reais) como danos materiais.

Este  pronunciamento  provocou  duplo
inconformismo, analisado conjuntamente dada à interligação entre as  sublevações
apresentadas pelos litigantes. 

Prossigo. 
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De  acordo  com  o  relato  descrito,  a  controvérsia
cinge-se acerca do ressarcimento por danos morais e materiais, em razão da falha na
prestação do serviço fornecido pela Energisa Borborema - Distribuidora de Energia
S/A,  que  danificou  o  “HD  externo”  dos  promoventes,  causando-lhe,  prejuízos
materiais, inclusive, abalo na esfera moral.

Como  é  cediço,  a  Energisa  Borborema -
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 § 6º, do art. 37, da Constituição Federal:

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.

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

É imperioso ressaltar, ainda, 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:

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.
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Ademais, como já dito alhures, a concessionária de
energia elétrica, nos ditames do art. 22, do referido diploma legal, enquadra-se como
fornecedora  de  serviço  público,  respondendo,  dessa  forma,  independente  da
existência de culpa. 

Então, não merece maiores elocuções as declarações
insertas nas razões recursais da empresa de energia quanto a não comprovação de
responsabilidade no evento, com a inexistência de ato ilícito passível de indenização,
conquanto não há provas que a tensão elétrica queimou o aparelho. Até por que é
fato  inequívoco  ter  existido  anormalidade  no  fornecimento  de  energia  e  que  tal
oscilação  provocou  dano  no  aparelho  multimídia  dos  autores,  fls.  18/19  e  22.
Mencionada constatação afasta a necessidade da realização de exame pericial, pois
consoante preconiza o art. 334, do Código de Processo Civil, os fatos incontroversos
prescindem de prova. 

Desta feita, verifica-se que o liame de causalidade se
entrelaça na conduta ilícita da Energisa Borborema-  Distribuidora de Energia S/A,
em razão da má prestação de serviços, acarretando, sem dúvida, além do prejuízo
patrimonial, abalo e constrangimento moral aos promoventes, igualmente apelantes.

Nessa 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. 

Destarte,  restando  demonstrado  os  requisitos
necessários para a configuração da responsabilidade, é de se exigir a reparação dos
transtornos sofridos, visto ser esta, a única forma de compensar os danos suportados
pelos demandantes.

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
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materiais experimentados.

Nesta  tema,  devem  ser  mantidos  nos  moldes
declinados na sentença, conquanto comprovadas as despesas efetuadas pela primeira
postulante, conforme documentação acostada aos autos.

A verba indenizatória moral, por seu turno, merece
parcial reparo. Vejamos.  

Ressalta-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. 

Repise-se que,  para  mensurar  o  dano moral,  nada
obstante os critérios de ponderação e razoabilidade outrora ressaltados, deverá ser
observado  o  grau  de  culpa  do  agente,  a  extensão  do  dano,  as  condições
socioeconômicas e culturais dos envolvidos e as condições psicológicas das partes
(TARTUCE, Flávio. In.  Manual de direito civil: volume único.  São Paulo: Método,
2012. p. 461), o que pode ser facilmente extraído dos arts. 944, do Código Civil:

Art.  944.  A indenização mede-se  pela  extensão  do
dano.
Parágrafo único.  Se houver excessiva desproporção
entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz
reduzir, equitativamente, a indenização – negritei.

Nessa ordem, restaram incontroversos os constrangi-
mentos vivenciados por Lincoln Santos Souza e Daniela Delai Rufato, confirmando
que a extensão do dano, à luz do dispositivo legal acima mencionado, seja o mesmo
para eles, isto é, igualitariamente.
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Nada obstante o exercício de profissão diferente, ou
seja, de médico e de advogado, fica visível e delimitado que, ao se submeter à sele-
ção de mestrado, fl. 24, com a coleta de dados a serem avaliados e dissertados, sobre-
maneira pela especificidade da pesquisa, torna-se inequívoco a maior dificuldade no
estudo apurado, quiçá em pacientes. Quanto às peças de advocacia, igualmente, con-
firmado a perda nos processos subscritos pela causídica, com dados dos clientes an-
teriormente selecionadas. Isso sem falar nos arquivos pessoais e fotografias, hodier-
namente, arquivadas em equipamentos multimídia.

De  acordo  com  os  acontecimentos  discorridos,
máxime  pela  fixação  equitativa da  condenação  indenizatória,  nos  moldes  do  já
citado art. 944, do Código Civil, tenho que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), para cada litigante, atende o efeito pedagógico e a compensação financeira
perseguida, mantendo-se o percentual dos honorários fixados no decisum combatido.

Com  base  nessas  considerações,  vislumbro  que  a
quantia indenizatória moral deve ser minorada, pois a importância aqui definida já
tem o condão de amenizar o infortúnio suportado pelos autores, sem importar em
enriquecimento ilícito.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO DE  APELAÇÃO MANEJADO POR  LINCOLN SANTOS  SOUZA  E
DANIELA  DELAI  RUFATO,  DANDO  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
INGRESSADO  PELA  ENERGISA  BORBOREMA  -  DISTRIBUIDORA  DE
ENERGIA S/A.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
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representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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