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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
FORNECIMENTO DEFICIENTE  DE  ENERGIA  ELÉTRICA. 
QUEIMA  DE  APARELHOS  ELETRÔNICOS.  MÁ 
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA.  EFETIVA  PROVA  DO  DANO  E  DO  NEXO 
CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA. 
QUANTUN  INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE. 
MANUTENÇÃO.  LUCROS  CESSANTES.  NÃO 
COMPROVAÇÃO. ART. 333, I, CPC. PROVIMENTO NESTE 
PONTO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §  1º-A, CPC. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  leciona  que  a 
“responsabilidade  objetiva  é  a  obrigação  de  indenizar  que 
incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito  ou 
ilícito  que  produziu  uma  lesão  na  esfera  juridicamente 
protegida  de  outrem.  Para  configurá-la  basta,  pois,  a  mera 
relação causal entre o comportamento e o dano”.

- Havendo, portanto, a prova efetiva do dano, e a relação de 
causalidade entre o mesmo e a falha do serviço, não há como a 
Concessionária  de  Energia  Elétrica  afastar  a  sua 
responsabilidade de indenizar o autor da demanda.

- Não havendo provas sólidas e incontestes acerca dos lucros 
que  o  autor  supostamente  deixou  de  auferir  em  razão  do 
infortúnio,  não  se  pode  falar  em  ressarcimento  de  lucros 
cessantes.

- 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  pela  Energisa  Paraíba  - 
Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 
2ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da ação de reparação de danos 
materiais e morais c/c lucros cessantes,  julgou parcialmente procedente o pedido, 
condenando aquela ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no 
valor de R$ 5.840,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais), corrigidos desde o ilícito 
e juros de mora a partir da citação, bem como a condenação em lucros cessantes, 
mediante apuração em liquidação de sentença.

Inconformado,  recorre  a  parte  promovida  sustentando,  em 
breve síntese, a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, que a falta de 
energia decorreu de caso fortuito, a inexistência de comprovação dos danos sofridos, 
do excesso da condenação em danos materiais, que não há qualquer fundamentação 
para a condenação em lucros cessantes.

Nessa  linha  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  com  a 
improcedência do pedido autoral.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  apeladp,  pugnando  pela 
manutenção do decisum (fls. 183/185).

É o relatório. Decido.

Colhe-se dos autos que o autor, ora apelado, aforou a presente 
demanda objetivando a condenação da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia 
S/A ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes em 
decorrência da falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica que 
ocasionou a queima de diversos aparelhos eletrônicos/eletrodomésticos. 

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$ 5.840,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais), bem como 
indenização por lucros cessantes a ser apurados em liquidação de sentença. Contra 
essa decisão foi manejada a presente irresignação.

Trata-se  de  lide  indenizatória  envolvendo  danos  morais 
alegados pela requerente, aduzindo que em 02 de agosto de 2006 aconteceu um curto 
circuito na rede da promovida, que causou diversos dados em aparelhos elétricos 



pertencentes ao autor.

Sendo a demandada concessionária de serviço público responde 
objetivamente pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, 
houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo 
etiológico entre este e a conduta do agente, somente se livrando da responsabilidade 
se comprovar que, prestados os serviços, o defeito não existe, ou na hipótese de ser 
presente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É o que dispõe o artigo 14 
do Código de Defesa do Consumidor, verbis: 

“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.
(...)
§ 3º 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.”

Nesse sentido, já se manifestou este Órgão Fracionário: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL."  CEEE D ".  CONCESSIONÁRIA 
DE  SERVIÇO  PÚBLICO.  CORTE  NO  FORNECIMENTO  DE 
ENERGIA  ELÉTRICA.  FATURA  QUITADA.  REPETIÇÃO  EM 
DOBRO  DO  INDÉBITO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA. 
DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. A responsabilidade 
na presente hipótese é objetiva,  independentemente de prova de 
culpa, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do 
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,  sendo suficiente 
para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um 
dano, a autoria e o nexo causal. (...). APELAÇÃO PARCIALMENTE 
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70048105282, Décima Câmara Cível, 
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Túlio  de  Oliveira  Martins, 
Julgado em 19/07/2012)” 

“AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  MANTIDA. 
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEFEITO DO 
SERVIÇO.  QUEDA  DE  UM  RAIO.  QUEIMA  DE  APARELHOS. 
ACIDENTE  DE  CONSUMO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA 
DA  CONCESSIONÁRIA.  REPARAÇÃO  POR  DANOS 
MATERIAIS.  DANOS  MORAIS  NÃO  CARACTERIZADOS.  1. 
Legitimidade  passiva  configurada,  já  que  a  concessionária  de 
energia  elétrica  é  co-responsável  pelo  seguro  contratado  pela 
autora. Preliminar afastada. 2. Decadência. Hipótese dos autos que 
não  se  enquadra  como  de  decadência,  e  sim  de  prescrição 
quinquenal, nos termos do art. 27 da Lei nº 8.078/90. Lapso temporal 



não transcorrido, prescrição não implementada. 2. Em se tratando 
de  relação  de  consumo,  que  advém do  fornecimento  de  energia 
elétrica, a responsabilidade da concessionária por danos causados 
ao consumidor é objetiva, sendo despiciendo discutir-se a respeito 
da culpa.  Basta ao consumidor fazer a prova do dano e do nexo 
causal.  A  concessionária  só  se  exime  da  responsabilidade  se 
comprovar que, prestado o serviço, não havia vício, ou mesmo se o 
dano  decorre  de  culpa  exclusiva  do  consumidor  ou  de  terceiro. 
Excludentes  não  comprovadas.  Dano  material  comprovado.  [...]. 
NEGADO SEGUIMENTO AO APELO DA RÉ E PARCIALMENTE 
PROVIDO  O  RECURSO  DA  AUTORA.  AGRAVO  INTERNO 
IMPROVIDO.  (Agravo  Nº  70034606749,  Décima  Câmara  Cível, 
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Paulo  Antônio  Kretzmann, 
Julgado em 29/04/2010)”

Daí tratar-se o caso de responsabilidade objetiva da ré perante 
os autores, cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o 
nexo causal e o dano.

Cabe reconhecer, por oportuno, a condição de hipossuficiência e 
hipersuficiência  na relação entabulada.  Isso decorre da disparidade que passou a 
surgir  no  trato  das  relações  comerciais,  a  qual  ensejou  a  elaboração  do  diploma 
consumerista, que visa à redução de discrepância não só de poder econômico, mas 
também de conteúdo técnico. Dessa forma, é necessária a análise da questão posta 
sob esse prisma.

Outrossim,  ressalte-se  que  os  serviços  públicos  restam 
submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

“Art.  22.  Os  órgãos  públicos,  por  si  ou por  suas  empresas, 
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 
de  empreendimento,  são  obrigados  a  fornecer  serviços 
adequados,  eficientes,  seguros  e,  quanto  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.”

A  concessionária,  em  sua  defesa,  sustenta  que  não  possui 
responsabilidade no evento descrito,  em virtude de ausência de qualquer atuação 
culposa por parte dos seus prepostos, argumentando, ainda, que o fato decorreu de 
caso fortuito. 

Sobre a responsabilidade das empresas fornecedoras de energia 
elétrica, Caio Mário da Silva Pereira leciona:



“A prestação do serviço de eletricidade é do poder concedente, 
que  o  realiza  através  de  concessionários.  No  seu 
cumprimento, a empresa concessionária ou autorizada opera 
como prestadora do serviço fornecendo a energia ao usuário 
na  forma  do  ajustado  e  mediante  o  pagamento  tarifado,  e, 
responde pelas falhas, imperfeições e defeitos nas instalações 
externas.  Tem  o  dever  de  conservar  os  equipamentos  em 
perfeita  ordem.  No  caso  de  faltar  o  bom  funcionamento, 
responde ao usuário, inclusive pelos atos e omissões de seus 
empregados  e  prepostos,  não  lhe  valendo  a  escusativa  de 
desenvolver as  cautelas  normais,  salvo culpa do usuário ou 
caso fortuito.”

Assim sendo, basta ao lesado a demonstração do nexo causal 
entre o ato tido como lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da 
culpa por parte do prestador do serviço.  Celso Antônio Bandeira de Mello assim 
nomeia o instituto:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar  que 
incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito  ou 
ilícito  que  produziu  uma  lesão  na  esfera  juridicamente 
protegida  de  outrem.  Para  configurá-la  basta,  pois,  a  mera 
relação causal entre o comportamento e o dano”.

Cotejando os documentos anexados aos autos, notadamente o 
de fls. 15/23, vê-se que a irregularidade no fornecimento de energia é fruto de falha 
na rede elétrica,  inclusive confirmada e  reconhecida pela  própria  promovida,  ora 
apelante. 

Corroborando a isso, há declaração realizada por engenheiro d 
a promovida, do setor de Departamento de Operação da Distribuição, confirmando 
que indenizaria o autor pelos danos materiais nos equipamentos eletro-eletrônicos 
instalados na unidade consumidora. 

Nesse contexto, forçoso não reconhecer os danos causados com 
o fornecimento falho da recorrente.

Comprovado o defeito no serviço prestado pela concessionária 
requerida, bem como o nexo causal e o dano causado pela atitude culposa ou omissa, 
é dever da empresa demandada indenizar os danos suportados pelos autores.

Sobre o tema, eis entendimento jurisprudencial:



RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  CUMULADA  COM 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  Deficiente 
fornecimento de energia para os autores em razão da queda 
constante  na  rede  elétrica  com  necessidade  de  troca  de 
transformador.  Viável  o  reconhecimento  de  danos  morais 
decorrentes  de  má  prestação  do  fornecimento  de  energia 
elétrica. Dano moral puro. Dever em indenizar. A indenização 
não  deve  ser  em  valor  ínfimo,  nem  tão  elevada  que  torne 
desinteressante a própria inexistência do fato. Atendimento às 
particularidades das circunstâncias do fato e aos precedentes 
da Câmara, na manutenção de equivalência de valores entre 
lides de semelhante natureza de fato e de direito. Incidência 
do princípio da proporcionalidade. Apelação provida. Decisão 
unânime.  (Apelação  Cível  Nº  70029194347,  Décima  Câmara 
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Jorge  Alberto 
Schreiner Pestana, Julgado em 24/09/2009)

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MATERIAL  E 
MORAL.  CORTE  NO  ABASTECIMENTO  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. 
CONSTATADOS  OS  PREJUÍZOS  DA  AUTORA  COM  A 
QUEIMA  DE  EQUIPAMENTOS  ELETRÔNICOS,  EM 
RAZÃO DE CORTE NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA, POR CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, 
QUE  MANTINHA  EQUIPE  DE  ELETRICISTAS  DE  UMA 
EMPRESA CONTRATADA NO LOCAL DO EVENTO, DEVE 
ELA  REPARAR  OS  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS 
PROVOCADOS.  (...)  APELACAO DA AUTORA PROVIDA 
EM PARTE, SENDO DESPROVIDA A DA RÉ. (TJRS AC Nº 
70004427316,  RELATOR:  DES.  LEO  LIMA,  JULGADO  EM 
21/11/2002)

Não há dúvida acerca da ocorrência do evento danoso e que 
esse  foi  capaz  de  ocasionar  danos  materiais  ao  apelado.  Contudo,  não  restaram 
devidamente comprovados os danos na modalidade de lucros cessantes.

O  apelado,  em  toda  a  instrução  processual,  limitou-se  a 
apresentar  alegações  desprovidas  de  força  probante.  Tal  inércia  não  permitiu  a 
demonstração inequívoca dos valores que deixaram de ser recebidos e, conforme se 
sabe,  o  lucro  cessante,  para  ser  reconhecido,  deve  ser  demonstrado  de  forma 
exuberante,  escoimado  de  dúvidas  e  incertezas,  sob  pena  de  viabilizar  o 
enriquecimento indevido.



Para a indenização dos lucros cessantes, é necessário que a parte 
lesada  comprove  induvidosamente  os  prejuízos  sofridos  por  ela,  demonstrando 
categoricamente no feito que o evento danoso lhe causou determinado prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.270.454 - RS (2010/0012349-0) 
RELATOR  :  MINISTRO  SIDNEI  BENETI  AGRAVANTE  :  RIO 
GRANDE  ENERGIA  S/A  ADVOGADO  :  LUIS  RENATO 
FERREIRA DA SILVA E OUTRO (S) AGRAVADO : ENGEMAQ - 
EQUIPAMENTOS  PARA  PETRÓLEO  S/A  ADVOGADO  : 
FERNANDA CAVALHEIRO E OUTRO (S) DECISÃO11.- Tratam os 
autos  de  ação  de  indenização  proposta  por  ENGEMAQ  - 
EQUIPAMENTOS PARA PETRÓLEO S/A., agravada, em relação a 
RIO  GRANDE  ENERGIA  S/A.,  agravante,  julgada  parcialmente 
procedente  em  primeira  instância.  2.-  O  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado do Rio Grande do Sul  negou provimento aos  apelos,  em 
Acór (Rel. Des. LUIZ ARY VESSINI DE LIMA) dão assim ementado 
: APELAÇÃO CÍVEL.(e-STJ fl. 244) RGE. CONCESSIONÁRIA DE 
ENERGIA  ELÉTRICA.  QUEIMA  DE  MÁQUINA 
MANDRILADORA.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  CDC. 
QUEDA DE LUZ. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. LUCROS 
CESSANTES  NÃO  COMPROVADOS.  1-  Comprovado  o  nexo 
causal  entre  a  queda  de  energia  elétrica  e  os  danos causados na 
máquina  da  demandante,  aliado  ao  fato  de  que  a  empresa 
fornecedora  de  energia  elétrica  não  conseguiu  demonstrar  o 
contrário, ônus que lhe dizia respeito, o julgamento de procedência 
da  indenizatória  dos  danos  materiais  comprovados  deve  ser 
mantido. A responsabilidade da demandada é objetiva nos termos 
do artigo 14 do CDC, sendo que não logrou comprovar nenhuma 
das  excludentes  previstas  no  parágrafo  terceiro  do  mesmo 
dispositivo  legal.  Por  outro  lado,  a  prova  carreada  aos  autos, 
incluído aí os depoimentos das testemunhas da demandante, não 
dá certeza de que tenha havido perda financeira em razão dos fatos 
noticiados,  capaz  de  justificar  indenização  por  lucros  cessantes. 
APELOS IMPROVIDOS. 3. - Inconformada, a ré interpôs Recurso 
Especial,  amparado  na  alínea  a  do  permissivo  constitucional,  no 
qual sustenta ofensa aos artigos 186, 402, 403 e 927, do Código Civil, 
e 333, I, e 535, I e II, do Código de Processo Civil. 4. - O recurso não 
foi admitido, o que ensejou a interposição do presente Agravo de 
Instrumento.É  o  relatório.  5.-  Cumpre  observar,  de  início,  que  o 
Tribunal de origem analisou fundamentadamente todas as questões 
relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi 
submetido. Portanto, não há que falar em violação do art.  535 do 
Código de Processo Civil  ou negativa de prestação jurisdicional. 
Com  efeito,  não  se  detecta  qualquer  omissão,  contradição  ou 
obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que a lide foi dirimida 
com a devida e suficiente fundamentação, apenas não se adotou a 



tese da recorrente. 6.- Quanto aos demais argumentos, anote-se que 
tanto  a  alegação  de  que  o  nexo  causal  não  restou  configurado, 
quanto  a  de  que  os  danos  não  foram  comprovados,  somente 
poderiam  ter  sua  procedência  verificada  mediante  reexame  das 
provas,  não  podendo,  entretanto,  esta  Corte,  para  eventualmente 
chegar  a  conclusão  diversa  da  estampada  no  acórdão  recorrido, 
reavaliar o conjunto probatório. Aplicável, no caso, o enunciado 7 
da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, que impede o exame 
de provas por este Tribunal. 7. - Pelo exposto, nega-se provimento 
ao Agravo de Instrumento. Brasília , 27 de maio de 2010. Ministro 
SIDNEI BENETI Relator (DF) (STJ - Ag: 1270454  , Relator: Ministro 
SIDNEI BENETI, Data de Publicação: DJe 08/06/2010)

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS 
CAUSADOS  EM  ACIDENTE  DE  VEÍCULO  -  CULPA  NÃO 
DISCUTIDA  -  DANO  MATERIAL  DEVIDAMENTE  PROVADO 
NOS  AUTOS  ATRAVÉS  DE  NOTA  FISCAL  -  LUCROS 
CESSANTES  -  NÃO-CABIMENTO -  AUSÊNCIA DE PROVAS  - 
DECISÃO MANTIDA. Se o lucro cessante é o que a vítima deixou 
de auferir em decorrência do ilícito, a indenização a esse título deve 
estar escorreitamente provada, sob pena de improcedência. (TJSC - 
AC  n.  ,  de  Sombrio,  Rel.  Des.  Mazoni  Ferreira,  julgada  em 
30/01/2009).

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ACIDENTE 
DE  TRÂNSITO  PROVOCADO  POR  FILHO  MENOR. 
RESPONSABILIDADE  DO  GENITOR  COM  RELAÇÃO  A 
TERCEIROS.  VEÍCULO  SEGURADO.AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO PARA AGRAVAMENTO 
DO RISCO PELO SEGURADO. PAGAMENTO INDENIZATÓRIO 
PELA  SEGURADORA  DEVIDO.  ÔNUS  SUCUMBÊNCIAIS. 
DEVIDOS.  LUCROS  CESSANTES.  NÃO  COMPROVADOS. 
RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O APELO PRINCIPAL E 
IMPROVIDO O RECURSO ADESIVO.
[...]  É  sabido que  cabe  a  parte  que  alega  demonstrar,  através  de 
provas, a ocorrência de fatos de seu interesse. O não atendimento 
desse  ônus  coloca-a  em  desvantagem  para  obtenção  de  sua 
pretensão, mormente, quando busca obtenção de lucros cessantes, 
que  exige  provas  robustas  e  concretas."  (TJSC  -  AC  n.  ,  de 
Concórdia, Rel. Des. Subst. Saul Steil, julgada em 11/09/2009).

Desse modo, indevida a indenização pelos lucros cessantes, pois 
não evidenciado pelo autor um dano efetivo em seu patrimônio que ensejasse tal 
condenação.

Por  fim,  é  importante  assinalar  que  a  solução  jurídica  aqui 
definida  não  viola,  de  maneira  alguma,  os  dispositivos  constitucional  ou 



infraconstitucionais  invocados  pela  insurgente,  quais  sejam:  artigo  37,  §  6º,  da 
Constituição  Federal,  notadamente pelo  reconhecimento  da  responsabilidade civil 
objetiva da concessionária demandada, e artigos 333, I, do CPC, arts. 186, 927, 944, do 
CC, , porque todos os danos cuja ocorrência foi evidenciada restaram amparados por 
esta decisão. 

Portanto, a par das considerações sobre o dano material, tenho 
que  o  Juízo  a  quo  julgou  com  propriedade  o  presente  litígio,  observando 
escorreitamente os parâmetros razoáveis do valor atribuído. Contudo, quando aos 
lucros cessante, pelos motivos já expostos, entendo que não restaram comprovados, 
dai porque necessário se faz extirpar da sentença referida condenação.

Ante  o  exposto,  considerando  que  as  soluções  apresentadas 
encontram guarida na jurisprudência do STJ e o que autoriza o art. 557, § 1º-A, do 
CPC, dou parcial provimento ao recurso do demandado, para decotar da sentença a  
quo a condenação por lucros cessantes, mantendo, por outro lado, a condenação por 
danos materiais.

Diante  da  sucumbência  recíproca,  fixo  os  honorários 
advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem compensados, nos 
termos previstos no art. 21, caput, do CPC. Da mesma forma, compensam-se as custas 
processuais,  observando-se a suspensão prevista no art.  12 da Lei  nº 1.060/50,  no 
tocante ao autor. 

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 03 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


