
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001118-34.2009.815.0541.
Origem : Vara Única da Comarca de Pocinhos.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A).
Apelada : Diego da Silva Jacinto Cirne.
Advogada : José de Alencar Guimarães (OAB/PB nº 3.402).

APELAÇÃO  CÍVEL.  DEMANDA
INDENIZATÓRIA.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA
DE  DOCUMENTO  IMPRESCINDÍEL  À
PROPOSITURA  DA  DEMANDA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  INTERRUPÇÃO  INDEVIDA  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  ATO  ILÍCITO  DE
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
DE  SERVIÇO  PÚBLICO.  CANCELAMENTO
DE  EVENTO  FESTIVO  PREVIAMENTE
AGENDADO.  DANOS  MORAIS  QUE  SE
PRESUMEM.  VALOR  FIXADO  EM
OBSERVÂNCIA  COM  O  CRITÉRIO  DA
PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

- Em casos em que o consumidor tenha que suportar a
interrupção indevida, por lapso irrazoável de tempo,
do fornecimento de energia elétrica, o dano moral é
presumido, pois tal  situação,  por  si  só, é suficiente
para  gerar  aflição  e  sofrimento  psicológico  que
ultrapassam o mero dissabor do cotidiano.
 
- O valor indenizatório do abalo moral não comporta
redução,  pois  fixado com a devida observância aos
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Energisa
Borborema – Distribuidora de Energia S/A contra a sentença (fls. 93/98)
proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Pocinhos que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por Diego da
Silva Jacinto Silva, julgou procedente o pedido inicial.

Na peça de ingresso (fls. 02/06), o autor relatou que, no dia 11
de  abril  de  2009,  parte  dos  moradores  da  cidade  de  Pocinha/PB  foram
surpreendidos pela interrupção da energia elétrica por mais de 16 (dezesseis
horas).

Aduziu que, na referida data, promoveu um evento privado no
Clube da cidade, o qual teria a participação de diversas bandas. Para tanto,
ressalta que realizou contratos de som, iluminação, banda e etc, além de ter
vendido ingressos antecipadamente. Todavia, pouco tempo depois da abertura
das portas do evento e do início da primeira banda, por volta das 23:00 horas,
ocorreu o mencionado apagão na cidade. 

Asseverou que, no momento da interrupção do serviço, entrou
em contato com funcionários da parte promovido, os quais, no entanto, não
souberam informar a causa da falha. Narrou que, neste contexto, houve um
início de tumulto entre o público ali presente, sendo obrigado a devolver os
valores dos ingressos. 

 Informou que a energia só fora restabelecida as 15:00 horas do
dia seguinte. Neste trilhar, afirmou a ocorrência de danos materiais e lucros
cessantes, bem como a caracterização de danos de ordem extrapatrimonial.

Ao  final,  pleiteou  a  condenação  da  promovida  em  danos
materiais no valor total de R$ 12.330,00 (doze mil e trezentos e trinta reais) e
em danos morais.

Juntou documentos (fls. 07/21).

Contestação apresentada (fls. 40/47), aduzindo, em suma, que a
interrupção do fornecimento de energia tinha se dado em virtude de um evento
da natureza, caracterizando-se, assim, como força maior e isentando a empresa
promovida  de  qualquer  responsabilidade.  Alegou,  ainda,  a  ausência  de
comprovação quanto à ocorrência de danos morais ou materiais.

Tentativa de conciliação inexitosa (fls. 60).

Após  audiência  de  instrução  e  julgamento  (fls.  81/82),
sobreveio sentença de procedência, nos seguintes termos:

“Isto posto, por tudo mais que dos autos consta, com
fulcro no que estabelece o artigo 269, I do CPC c/c
art.  6°  da Lei  9.099/95, JULGO PROCEDENTE o
presente pedido para condenar a promovida a pagar
a  parte  autora  a  importância  relativa  aos  danos
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materiais, no que tange ao chamado lucro cessante,
a ser  apurado em fase  de  liquidação de  sentença,
bem como a importância de R$ 8.000,00 (oito) mil
reais,  a  título  de  indenização  pelos  danos  morais
sofridos,  valor  este  devidamente  atualizados  e,  em
consequência,  JULGO  EXTINTO  o  processo  com
resolução de mérito”. 

Inconformada,  a  concessionária  interpôs  Recurso  Apelatório
(fls.  122/137),  alegando,  preliminarmente,  a  necessidade  de  extinção  da
demanda  sem  resolução  de  mérito,  uma  vez  que  a  inicial  não  teria  sido
instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação.

No mérito,  repete  os argumentos defensivos,  alegando que o
serviço de energia foi “interrompido por intervenções climáticas (descargas
elétricas)”, tendo sido restabelecido em menos de 24 horas. Assevera, assim,
que a interrupção citada se deu por caso de força maior, afastando qualquer
responsabilidade da empresa. Insurge-se quanto aos danos morais, sustentando
sua ausência no caso concreto, pleiteando subsidiariamente, pela redução do
montante  fixado.  Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença.

Contrarrazões não apresentadas (fls. 145v). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
deixou de se pronunciar sobre o mérito da demanda (fls. 149/150).

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo  com  o
Código de Processo Civil de 1973, conheço da apelação, passando à análise
de seus argumentos.

Da preliminar de ausência de documento indispensável  a
propositura da ação 

A concessionária  recorrente  alega  que  a  presente  ação  de
indenização  fora  ajuizada  sem  os  documentos  indispensáveis  à  sua
propositura, motivo pelo qual deveria ser extinta sem resolução de mérito. 

Todavia,  não  há  que  falar  em  ausência  de  documentos
indispensáveis ao ajuizamento da ação, uma vez que a interrupção do serviço
de energia elétrica tornou-se fato incontroverso nos autos, tendo em vista que a
própria  Energisa,  em  suas  manifestações,  reconhece  que  houve  efetiva
suspensão do fornecimento de energia na data e local mencionados pelo autor.

Assim, REJEITO a preliminar.

Do mérito 
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Como relatado, a presente demanda gira em torno da alegação
autoral de que, no dia 11 de abril de 2009, a empresa concessionária de energia
elétrica  interrompeu  o  fornecimento  dos  serviços  para  parte  da  cidade  de
Pocinhos,  abrangendo  a  localidade  do  clube  da  cidade  onde  ocorreria  um
evento  privado  organizado  pelo  promovente,  causando-lhe  transtornos  de
ordem moral e material, já que não foi possível realizar o evento. 

De  outro  lado,  a  sociedade  apelante  reconhece  que  houve  a
interrupção do serviço de energia na referida data, mas que tal fato ocorreu em
virtude de fortes chuvas que teriam atingido a região em que se localiza o
município  de  Pocinhos.  Assim,  sustenta  que  a  falta  de  energia  narrada  na
inicial se deu por motivo de força maior, excluindo qualquer responsabilidade
da concessionária. 

Doravante, aduziu que não foram comprovados danos de ordem
moral, e, de forma subsidiaria, que o valor arbitrado a tal título fora irrazoável
e desproporcional.

Pois bem.

Como dito, a alegação de interrupção de energia elétrica na data
e local indicados pelo autor – 11 de abril de 2009, no município de Pocinhos -
restou  inconteste,  uma vez  que  a  própria  Energisa  reconhece  que houve a
suspensão dos serviços naquela data e localidade. 

Assim  sendo,  nos  autos  desta  ação,  restou  incontroversa  a
existência de interrupção de energia elétrica, na data e horário em que seria
realizado o evento privado do autor, tendo a falha persistido por um período
irrazoável  de  tempo,  ocasionando  o  cancelamento  da  festividade.  Neste
sentido,  destaca-se  que,  em sua  contestação,  a  Energisa  reconhece  que  “o
problema  teve  início  após  as  23:00  horas  do  dia  11.04.2009,  tendo  sido
resolvido às 05 horas e 52 minutos do dia 12.04.2009”.

Outrossim, verifica-se - por meio do panfleto colacionado aos
autos (fls. 25) – que a festividade iniciaria as 22 horas daquela data. Logo,
resta claro que efetivamente não foi possível realizar a apresnetação das três
bandas que haviam sido previamente contratadas.

 Diante desse cenário, há de se analisar os aspectos jurídicos da
relação  entre  o  dano  suportado  pela  recorrida  e  a  responsabilidade  da
concessionária apelante.

De  início,  cumpre  ressaltar  que,  em  se  tratando  de  danos
ocasionados a terceiros pela atuação de seus agentes, a responsabilidade das
concessionárias  de  serviços  públicos  é  objetiva,  ou  seja,  independe  da
demonstração de dolo ou culpa, conforme se extrai da norma contida no art.
37, §6º, da Constituição Federal e do art. 43 do Código Civil, in verbis: 

“Art.  37,  CF.  A  Administração  Pública  direta  e
indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos
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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”.

No  tocante  à  responsabilização  do  Estado  e  das  pessoas
jurídicas de direito privado delegatárias do serviço público, adota-se, em regra,
a teoria do risco administrativo, através da qual, para que reste demonstrada a
responsabilidade, o prejudicado apenas terá de demonstrar o dano suportado e
o  respectivo  nexo de  causalidade  com a  conduta  perpetrada  pelos  agentes
prestadores  do  serviço  público.  Admite-se,  todavia,  a  demonstração  das
denominadas  causas  excludentes  da  responsabilidade,  dentre  as  quais  se
destaca a culpa exclusiva da vítima. 

Na  situação  em  apreço,  cumpre  registrar  que  restou
incontroverso nos autos a existência de um corte no fornecimento de energia
elétrica  ao  imóvel  do  demandante,  sem  que  houvesse  sido  apresentada
qualquer comprovação do alegado motivo de força maior.

Com efeito, no que concerne a alegação de que tal falha se deu
por motivos relacionados a condições climáticas,  ressalta-se que a empresa
promovida  não  apresentou  qualquer  prova  neste  sentido,  deixando  de
comprovar os fatos impeditivo, extintivos ou modificativos do direito do autor,
ônus que lhe incumbia nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil
de  73  (art.373,  inciso  II,  do  CPC/2015).  Portanto,  não  merece  guarida  a
excludente  de  responsabilidade  pretendida  pela  apelante,  pois  não  se
desincumbiu de seu ônus probatório. 

Como  enfatizado,  observou-se  a  existência  de  um  ato  de
interrupção do fornecimento de energia elétrica na área em que seria realizado
um evento  privado,  para  o  qual  houve a  contratação de  diversos  serviços,
bandas  e  etc,  bem como a  venda  de  ingressos  antecipados.  No  entanto,  a
ausência injustificada de energia por tempo irrazoável, logo no início da festa,
obrigou  ao  autor  cancelar  o  evento  e  devolver  o  valor  dos  ingressos  ao
público. 

Ora, diante deste cenário, entendo que a situação gera prejuízos
morais  ao  demandante  -  organizador  do  evento  -  o  qual,  além de  ver  seu
evento  cancelado  pela  falta  de  energia,  teve  que  lidar  com  todo  os
desdobramentos  provenientes  do  acontecimento,  tal  como  administrar  a
insatisfação do público que havia adquirido o ingresso,  devolvendo a cada
indivíduo o valor dispendido.

Enfrentando casos análogos, esta Egrégia Corte de Justiça já se
posicionou a respeito do cabimento de danos morais em virtude da suspensão
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indevida do fornecimento de energia, por tempo irrazoável, frustrando evento
previamente agendado, senão vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.  AUSÊNCIA
DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EM  FESTA.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE.  NEGLIGÊNCIA
PARA O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA.
VERIFICAÇÃO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  EM
PATAMAR  RAZOÁVEL.  DANO  MATERIAL
CABALMENTE  DEMONSTRADO.  REDUÇÃO  DO
QUANTUM. JUROS QUANTO AO DANO MORAL.
SÚMULA  DO  STJ.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  CORREÇÃO  DE  OFÍCIO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.  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. A interrupção
do  fornecimento  de  energia  elétrica,  sem  razão
demonstrada, e prejudicando a realização de festa,
previamente  planejada,  causa  dano  moral,  sendo
passível de indenização ao prejudicado, que teve que
arcar com a frustração e perspectiva de prejuízo e
ainda lidar com todos os problemas decorrentes do
fato. A fixação do dano moral deve ser avaliada com
equidade  pelo  magistrado,  uma  vez  que  inexistem
parâmetros e limites certos na legislação em vigor
para  esse  fim.  -  Os  danos  materiais  precisam ser
cabalmente  demonstrados  para  fins  de  reparação,
pois  não  são  eles  presumíveis,  devendo  o
ressarcimento  ser  feito  na  medida  exata  de  sua
comprovação.  -  Súmula  nº  54  do  STJ:  “Os  juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de  responsabilidade  extracontratual”.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00020035020138150301,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DA DESEMBARGADORA MARIA
DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES ,  j.  em 11-04-
2017). (grifo nosso).

Diante  desse  cenário,  vislumbro  plenamente  configurado  o
abalo de ordem extrapatrimonial, tendo em vista a situação constrangedora e
vexatória a que fora submetido o apelado, cuja dor e sensação negativa teve
que suportar. 
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Neste trilhar de ideias,  vislumbro que, em casos como este, os
danos  de  ordem  moral  são  presumidos,  pois  decorrem  do  fato  de  que  o
consumidor tenha que suportar todos os problemas decorrentes do corte de
fornecimento de energia elétrica que impossibilitou a realização do seu evento,
previamente agendado, o que, ao meu sentir, é suficiente para gerar aflição e
sofrimento psicológico que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano.

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

No caso dos autos, a gravidade da conduta ilícita da empresa de
energia elétrica, revestindo-se de elevada potencialidade lesiva para o próprio
setor  consumerista  em  que  atua,  indica  a  razoabilidade  do  valor  de  R$
8.000,00  (oito  mil  reais),  arbitrado  pelo  Juízo  a  quo,  mostrando-se
proporcional em relação às circunstâncias dos autos.

Por fim, ressalto que não houve impugnação no que tange à
condenação  em  danos  materiais,  motivo  pelo  qual  tal  matéria  mão  será
apreciada no presente apelo. 

- Da Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  REJEITO a  preliminar  e,  no
mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  mantendo  na  íntegra  da
sentença recorrida.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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