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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0008190-76.2010.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Apelante : Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior.
Apelado : Maria Patrícia da Silva.
Advogado : Vanderlúcia de Sousa Paes.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
PRELIMINARES.  DENUNCIAÇÃO  DA  LIDE.
VEDAÇÃO.  ART.  88  DO  CDC.  REJEIÇAO.
LITISPENDÊNCIA.  INOCORRÊNCIA.  PARTE
DIVERSA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CORTE  DE
ENERGIA.  MORADORA  DE  CONJUNTO
HABITACIONAL DOADO PELO MUNICÍPIO.
ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  IMÓVEL  NÃO
ENCONTRAVA-SE  INSERIDO  EM  LISTA
ENCAMINHADA  PELA  PREFEITURA.
MANIFESTA  ABUSIVIDADE.  SERVIÇO
ESSENCIAL. RELAÇÃO VIOLAÇÃO AO  ART.
70  DA  RESOLUÇÃO  Nº  479/2012. DANO
MORAL  CONFIGURADO.  MINORAÇÃO
INDEVIDA.  QUANTUM  FIXADO  COM
RAZOABILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. 

– O Código de Defesa  do Consumidor,  em seu
art. 88,  veda a denunciação à lide em processos cujo
cerne  gire  em  torno  de  relação  consumerista,
ressalvando-se  o direito  de  regresso.  Visa,  pois,  tal
dispositivo, suprimir qualquer óbice à tutela jurídica
processual  do consumidor,  imprimindo celeridade a
feitos desta natureza.

– A litispendência se caracteriza pelo ajuizamento
de  duas  ações  que  possuam  as  mesmas  partes,  a
mesma causa de pedir  e o mesmo pedido. Assim, não
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há que se falar em litispendência quando o processo
apontado como idêntico, possui partes diversas.

– Carece de razoabilidade a reação da recorrente
de suspender o fornecimento de energia em residência
pelo  fato  desta  não  se  encontrar  inserida  em  lista
encaminhada  pelo  Município  detalhando  quais  os
imóveis do conjunto habitacional doado necessitavam
de  ligação  de  energia  elétrica.  Não  poderia  a
Energisa,  por  excesso  de  formalismo,  desprezar  a
realidade dos fatos, qual seja, o da existência de uma
pessoa humana ali residindo. Assim, se o imóvel não
estava inserido em tal rol, deveria a empresa, que já
havia  instalado  o  medidor  dias  atrás,  tentar   de
antemão verificar o problema junto ao Município e
não, de forma abrupta,  suprimir tão importante bem
de  quem,  de  boa  fé,  não  detinha  culpa  alguma do
ocorrido. 

– Por  conseguinte,  não  obstante  sustente  a
apelante ter agido nos termos prescritos pela ANEEL,
observo exatamente o inverso, uma vez ter encerrado
sua relação contratual com a consumidora sem prévio
requerimento desta ou de novo interessado referente à
mesma unidade consumidora, conforme preconizado
pelo art. 70 da Resolução nº 479/2012. Assim, se por
“erro”  (uma  vez  não  constar  na  lista  o  nome  da
autora) a Energisa iniciou o fornecimento de energia,
não  poderia,  de  maneira  autoritária,  sem  qualquer
oportunidade  de  defesa  e  contraditório,  suspender
seus serviços.

– É cediço que o fornecimento de energia elétrica
constitui serviço essencial à população e por tal razão,
sua  prestação deve  ser  de  forma  adequada,  segura,
eficaz e, acima de tudo, contínua.  Patente, pois, que a
interrupção  abusiva  do  fornecimento  de  energia
constitui ilícito que ultrapassa com facilidade a esfera
do  mero  aborrecimento  ou  dissabor  cotidiano,
ensejando a responsabilização por danos morais.

– Adotando a mais recente linha de entendimento
desta  2ª  Câmara  Cível  em  casos  similares  ao
delineado nos presentes autos, o montante arbitrado a
título de indenização por danos morais é condizente
com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do
dano e  seu  efeito  lesivo.   Observou,  outrossim,  os
critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem
implicar  em  enriquecimento  sem  causa  do
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beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir
o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, rejeitar as preliminares, à unanimidade. No mérito, por igual
votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Energisa
Borborema – Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo
juízo da  7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que, nos autos da
Ação de Danos Morais e Materiais aforada por Maria Patrícia da Silva em
face da apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Retroagindo à exordial, narra a autora que no dia 11 de março
de 2010 recebeu da Prefeitura Municipal um imóvel localizado no conjunto
Novo Araxá. Contudo, dias após, mais precisamente na data de 25 de março
do  mesmo  ano,  a  Energisa  chegou  em  sua  casa  e  retirou,  sem  maiores
explicações, o medidor, deixando-lhe sem energia, causando-lhe prejuízos de
ordem moral e material.

Em contestação  encartada  às  fls.  18/36,  a  concessionária  de
energia  elétrica  alça  preliminarmente  a  denunciação  à  lide  da  Prefeitura
Municipal de Campina Grande e litispendência. No mérito aduz que nos casos
de conjuntos habitacionais, doados pelas Prefeituras e Governos do Estado, em
geral, são enviadas uma lista de imóveis onde tem que ser efetuado as ligações
de energia elétrica. 

Alega que no caso em apreço, o nome da autora não estava
incluído em tal lista, ficando a empresa impossibilitada de cadastrar o imóvel
da  demandante  como  uma  nova  unidade  consumidora  de  energia  elétrica.
Ressalta, ainda, que após o ajuizamento da ação, a empresa colheu os dados
cadastrais corretos da autora, sendo providenciada a regularização da autora e
religação da energia no imóvel.

Afirma,  ainda,  a  Energisa,  ter  agido  nos  conformes  da
Resolução 456/2000 da ANEEL, que estabelece regras a  serem obedecidas
pelas concessionárias quando do atendimento de ligação de energia elétrica,
não tendo em momento algum se esquivado em prestar o serviço, mas sim  se
deparado com impedimento de ordem cadastral.

O Município de Campina Grande, na qualidade de denunciado,
afirma  que  o  incidente  é  totalmente  descabido,  nos  termos  do  art.  88  do
Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o erro coube exclusivamente à
empresa, uma vez que se na lista não havia o nome da autora e mesmo assim o
medidor foi instalado, tal ato é de inteira responsabilidade da empresa.

Impugnação à contestação às fls. 166.

Audiência de conciliação inexitosa (fls. 171).
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Sentenciou o Magistrado de base pela procedência em parte do
pedido  inicial,  condenando  a  ré  no  pagamento  de  indenização  por  danos
morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

 
Inconformada com o  decisum,  a  empresa  ré  interpôs  recurso

apelatório  (fls.  183/197),  pugnando  inicialmente  pelo  retorno  do  presente
processo para a fase de instrução , deferindo a denunciação à lide da Prefeitura
Municipal de Campina Grande. Por conseguinte aduz que o Juízo de primeiro
grau não se manifestou sobre a preliminar de litispendência entre a presente
demanda e o Processo nº 001.2010.008.191-6, em trâmite na 2ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande.  No mérito,  repete  as  razões  da contestação,
sustentando  a  inexistência  de  dano  moral  passível  de  recomposição,
requerendo,  face  ao  princípio  da  eventualidade,  a minoração  do  quantum
fixado.

Contrarrazões às fls. 204/209.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  às  fls.  214/219,
posicionou-se  pelo  desprovimento  do  recurso,  mantendo-se  a  sentença
objurgada.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, o recurso interpostos devem ser conhecidos.

1- Preliminares

-  Da  Denunciação  à  Lide  do  Município  de  Campina
Grande.

Em contestação  encartada  às  fls.  18/36,  a  concessionária  de
energia  elétrica  alça  preliminarmente  a  denunciação  à  lide  da  Prefeitura
Municipal de Campina Grande.

O Município de Campina Grande, na qualidade de denunciado,
afirma  que  o  incidente  é  totalmente  descabido,  nos  termos  do  art.  88  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  que  o  erro  coube  exclusivamente  à
empresa, uma vez que se na lista não havia o nome da autora e mesmo assim o
medidor foi instalado, tal ato é de inteira responsabilidade da empresa.

Em grau de recurso, a concessionária de energia renova o pleito
de denunciação, pelo que passo à analisá-lo.

Primeiramente,  cumpre  ressaltar  estarmos  diante  de  uma
relação  de  consumo.  Assim,  dispõe  o  art.  88  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor:
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“art. 88 - Na hipótese do art. 13, parágrafo único,
deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuízada
em processo autônomo, facultada a possibilidade de
prosseguir-se  nos  mesmos  autos,  vedada  a
denunciação da lide.”

Ou seja, é vedado por lei a denunciação à lide em processos
cujo cerne gire em torno de relação consumerista, ressalvando-se o direito de
regresso. Visa, pois, tal dispositivo, suprimir qualquer óbice à tutela jurídica
processual do consumidor, imprimindo celeridade a feitos desta natureza.

Assim, diante de eventual condenação, achando-se prejudicada
a Energisa por ato de terceiro, in casu, a Prefeitura Municipal de Campina
Grande, pode a parte ré demandar regressivamente contra esta.

Pelo exposto, rejeito a preliminar em questão.

 - Da Litispendência.

Alega  a  apelante  que  o  Juízo  de  primeiro  grau  não  se
manifestou sobre a preliminar de litispendência entre a presente demanda e o
Processo nº 001.2010.008.191-6, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande. 

Não procede a  afirmativa retro. Observo às fls.  175, em seu
último  parágrafo,  que  o  Magistrado  Primevo  rejeitou  a  preliminar  por
constatar que o processo em disceptação possui autora diversa, a saber, Maria
José Paulino da Silva, informação esta que se obtém em pesquisa no site do
Tribunal de Justiça da Paraíba e que também pude aferir.

Por tal razão, rejeito a preliminar de litispendência.

2 – Do Mérito:

Na presente hipótese,  observa-se que a questão controvertida
consiste em saber se é devido ou não à autora indenização por danos morais
em  virtude  do  corte  de  energia  efetuado  pela  apelante,  concessionária  de
energia elétrica.

Discorre na inicial a autora  que no dia 11 de março de 2010
recebeu  da  Prefeitura  Municipal  um  imóvel  localizado  no  conjunto  Novo
Araxá.  Contudo,  dias após,  mais  precisamente na data  de 25 de março do
mesmo  ano,  a  Energisa  chegou  em  sua  casa  e  retirou,  sem  maiores
explicações, o medidor, deixando-lhe sem energia.

Por sua vez, defende-se a recorrente que nos casos de conjuntos
habitacionais,  doados  pelas  Prefeituras  e  Governos  do  Estado  em geral,  é
enviado uma lista de imóveis onde tem que ser efetuado as ligações de energia
elétrica.  Alega que no caso em apreço, o nome da autora não estava incluído
em  tal  lista,  ficando  a  empresa  impossibilitada  de  cadastrar  o  imóvel  da
demandante  como  uma  nova  unidade  consumidora  de  energia  elétrica.
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Ressalta, ainda, que após o ajuizamento da ação, a empresa colheu os dados
cadastrais corretos da autora, sendo providenciada a regularização da autora e
religação da energia no imóvel.

Afirma, pois, a Energisa, ter agido nos conformes da Resolução
456/2000  da  ANEEL,  que  estabelece  regras  a  serem  obedecidas  pelas
concessionárias  quando do atendimento  de ligação de  energia  elétrica,  não
tendo em momento algum se esquivado em prestar o serviço,  mas sim  se
deparado com impedimento de ordem cadastral.

Pois bem.

É  cediço  que  o  fornecimento  de  energia  elétrica  constitui
serviço essencial à população e por tal razão, sua prestação deve ser de forma
adequada, segura, eficaz e, acima de tudo, contínua. 

In casu, a Energisa procedeu a interrupção do fornecimento de
energia  no imóvel recém recebido da autora  e  com esta  encerrou relações,
retirando, inclusive o medidor, pela ausência de seu nome em lista produzida
pela Prefeitura de Campina Grande.

Não é preciso maiores divagações para se concluir pela ilicitude
do ato cometido pela ré, ora apelante. Não poderia a Energisa, por excesso de
formalismo, desprezar a realidade dos fatos, qual seja, o da existência de uma
pessoa humana ali residindo. Assim, se o imóvel não estava inserido em tal
rol,  deveria  a  concessionária,  que  já  havia  instalado o medidor,  tentar   de
antemão verificar o problema junto ao Município e não,  de forma abrupta,
suprimir tão importante bem de quem, de boa fé, não detinha culpa alguma do
ocorrido. Trata-se, sim, de atitude mesquinha, desrespeitosa e abusiva!

Por conseguinte,  não obstante  sustente  a recorrente ter  agido
nos termos prescritos pela ANEEL, observo exatamente o inverso, uma vez ter
a  empresa  encerrado  a  relação  contratual  com  a  consumidora  sem  prévio
requerimento  desta  ou  de  novo  interessado  referente  à  mesma  unidade
consumidora, conforme preconizado pelo art. 70 da Resolução nº 479/2012.

Assim, se por “erro” (uma vez não constar na lista o nome da
autora)  a  Energisa  iniciou  o  fornecimento  de  energia  naquele  imóvel,  não
poderia,  de  maneira  autoritária,  sem  qualquer  oportunidade  de  defesa  e
contraditório por parte da consumidora, suspender seus serviços.

 Patente, pois,  que a interrupção abusiva do fornecimento de
energia  constitui  ilícito  que  ultrapassa  com  facilidade  a  esfera  do  mero
aborrecimento ou dissabor cotidiano, ensejando a responsabilização por danos
morais.

Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho: 
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“Dano  moral  é  a  lesão  de  um bem integrante  da
personalidade; violação de bem personalíssimo, tal
como a honra,  a liberdade,  a saúde,  a integridade
psicológica,  causando  dor,  vexame,  sofrimento,
desconforto  e  humilhação  à  vítima,  não  bastando
para  configurá-lo  qualquer  contrariedade.  Nessa
linha de princípio só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo  à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem
estar.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita  do  dano  moral”  (In Programa  de
Responsabilidade  Civil,  5ª  edição,  Malheiros  p.
93/98).

No que se refere ao  quantum  indenizatório, observa-se que
sentença o fixou em  R$ 3.000,00 (três mil reais) e a apelante entende ser
exacerbado. 

Sobre o tema, importa ressaltar que o valor dos danos morais
deve ser arbitrado com observância do princípio da razoabilidade, sendo apto a
reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo
para inibição de futuras condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, adotando a mais recente linha de entendimento
desta 2ª Câmara Cível em casos similares ao delineado nos presentes autos, o
montante arbitrado a título de indenização por danos morais é condizente com
as circunstâncias  fáticas,  a  gravidade  objetiva do dano e seu efeito  lesivo.
Observou, outrossim, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem
implicar em enriquecimento sem causa do beneficiário e atendendo, ainda, ao
objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes. 

Por fim, considerando que os demais argumentos expendidos
pela  recorrente  são  meras  repetições  daqueles  lançados  na  sua  peça  de
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resistência,  e  à  míngua  de  provas  robustas  que  poderiam  afastar  os
fundamentos da sentença guerreada, impõe-se o desprovimento do recurso.
 

Ante  o  exposto,  em consonância  com o  parecer  ministerial,
REJEITO AS PRELIMINARES  e,  no mérito,   NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo íntegra a sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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