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“[...[ não é possível ao Condomínio pleitear danos morais em nome
dos  moradores,  sendo  parte  ilegítima  para  tanto,  porquanto  a
jurisprudência  é  firme  no  sentido  de  que  a  capacidade  do
condomínio  é  apenas  para  pleitear  indenização  por  dano
patrimonial  referente  ao  imóvel,  mas  aquele  não  possui
legitimidade  para  defender  direito  próprio  de  cada  um  dos
moradores.”. (TJRJ - APL 00055303320038190209 – Rel. Des. Roberto
de  Abreu  e  Silva  –  9ª  C.  Cível  –  j.  09/12/2008  –  p.  07/01/2009).
Extinção do feito, sem resolução do mérito, quanto à pretensão de
reparação por danos morais.

- O condomínio pode representar judicialmente os condôminos em
ações que buscam a reparação de prejuízos materiais causados ao
prédio.  No  caso,  considerando  que  os  supostos  danos  foram
causados  por  construtora  atuante  em  imóvel  vizinho,  os
condôminos possuem o status de consumidores por equiparação,
fazendo jus, em tese, à inversão do ônus da prova. Partindo dessa
premissa, havendo indícios suficientes de que os danos causados à
calçada  foram  provocados  pela  construtora,  que  não  cuidou  de
desconstituir  o  início  de  prova  apresentado  pelo  condomínio,  a
inversão  do  ônus  da  prova  é  medida  que  se  impõe (art.  6º,  III,
CDC), com a consequente condenação do demandado (construtora)
à reparação dos danos. De outro lado, no que se refere ao pedido de
indenização  pelos  prejuízos  decorrentes  de  panes  elétricas,  a
mesma situação não restou configurada,  na medida em que não
existe início de prova suficiente a autorizar a inversão e, por esta
razão, em face da ausência de prova de prova da autoria do suposto
ato ilícito, a pretensão deve ser negada.

-  Por  fim,  no que toca à  responsabilização da  concessionária  de
energia elétrica, não havendo demonstração de ato ilícito e de nexo
de causalidade,  impossível  atribuir-lhe  a  responsabilidade pelos
prejuízos reclamados.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, declarar de ofício a ilegitimidade ativa do
autor para pleitear danos morais, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nesta
parte,  e,  no mérito, dar provimento parcial à referida apelação, integrando a decisão a
súmula de julgamento de fl. 275.

Relatório



Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
improcedentes  os  pedidos  formulados  na  ação  de  indenização  por  danos  morais  e
materiais  proposta  por  Condomínio  Residencial  Flat  João  Câncio  em  desfavor  da
Dimensional Construções Ltda e da Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S. A.

Na  sentença,  o  magistrado  registrou  não  haver  o  autor  se
desincumbido de provar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente o nexo de
causalidade entre os danos e a suposta conduta ilegal dos demandados. Condenou a parte
autora  a pagar custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da
causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.

Inconformado,  após  narrar  novamente  o  histórico  dos  fatos
consignado na inicial, recorre o promovente aduzindo que o magistrado, por ocasião do
despacho saneador, deixou de examinar as preliminares arguidas. 

Defende que as provas apresentadas não foram impugnadas pelos
recorridos, bem assim que as testemunhas confirmaram a versão dos fatos apresentados
na  exordial.  Neste  particular,  afirma  que  a  testemunha  apresentada  pela  construtora
confirma a responsabilidade civil “em vários momentos”.

Ressalta que as ações perpetradas pela primeira recorrida, durante os
três  anos  de  construção  da  obra,  causaram  inúmeros  transtornos  e  prejuízos  ao
condomínio,  tais  como impedimento  para  o  livre  acesso  ao  prédio,  barulho  acima do
normal, danos à calçada, além dos danos morais e materiais decorrentes das duas panes
elétricas causadas pelos funcionários da construtora.

Quanto à Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S. A., argumenta
ser  aplicável  a  responsabilidade  objetiva,  em  razão  da  prestação  de  serviço  público
essencial  e  da  relação  de  consumo.  Afirma  que  teve  de  providenciar  toda  uma
infraestrutura adicional imposta pela companhia, a fim de viabilizar o restabelecimento do
serviço, bem assim que restaram demonstrados os danos morais e materiais alegados na
inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para “anular/reformar”
a sentença, a fim de acolher todos os pedidos constantes na inicial.

Em  sede  de  contrarrazões,  ambos  os  recorridos  pediram  o
desprovimento do recurso.

Intimadas  para  falar  sobre  a  ilegitimidade  ativa,  os  demandantes
afirmaram que o  condomínio  tem legitimidade para  ingressar  em juízo,  objetivando a
defesa  dos  interesses  comuns  dos  condôminos.  Para  além  disso,  defende  que  restou
assegurado a todos os litigantes a ampla defesa e o contraditório. A Energisa Paraíba, por
sua  vez,  reiterou  a  arguição  de  ilegitimidade  ativa  ventilada  na  contestação.  A



Dimensional  Construções Ltda não se manifestou, embora instada a fazê-lo.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §1º,
do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia  devolvida  à  Corte  gira  em torno  da  existência  de
supostos  atos  ilícitos  perpetrados  pela  construtora  e  concessionária  de  energia
demandadas, bem como da eventual responsabilidade civil de ambas pelos danos morais e
materiais alegados na inicial.

Segundo o autor/recorrente, a primeira recorrida, durante o período
de  construção  de  um  prédio  que  fica  de  frente  a  seu  endereço,  causou  inúmeros
transtornos  aos moradores,  dentre eles  a destruição de parte  da calçada e  duas panes
elétricas de larga duração, o que teria ocasionado danos de ordem moral, no importe de
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e material, correspondente a R$ 2.878,39 (dois mil
oitocentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)

De outro  lado,  imputa  à  concessionária  de  energia  elétrica  danos
materiais no importe de R$ 1.919,39 (um mil novecentos e dezenove reais e trinta e novo
centavos),  em razão dos custos para consertos da rede elétrica,  além de danos morais
equivalentes a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Antes de enfrentar os temas postos no recurso, necessário debruçar-
se sobre a questão relativa à legitimidade ativa do condomínio para pleitear, em nome
próprio, indenização por danos morais para os condôminos.

A legitimidade para atuar como parte no processo, em razão de, em
regra, possuir liame com o direito material, é atribuída, na maioria das vezes, apenas aos
titulares  da  relação  jurídica.  O  CPC,  todavia,  prevê  exceções  em  que  a  legitimidade
decorre  de  circunstância  exclusivamente  processual,  a  qual  a  doutrina  chama  de
(legitimidade extraordinária). 

Nestas  hipóteses,  o  art.  6º  do  CPC/73,  vigente  à  época  do
ajuizamento da demanda, exigia autorização expressa em lei. Nos casos de condomínio, o
CC autoriza, através do seu art. 1.348, II1, que ele seja representado pelo síndico, previsão
esta, inclusive, repetida pelo art. 12, IX, do CPC2

1 Art. 1.348. Compete ao síndico: […] II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos
necessários à defesa dos interesses comuns;

2 Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: […] IX - o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico.



Para além disso, observe-se que a Lei 4.591/64 não contém previsão
sobre a legitimação extraordinária do condomínio para, representado pelo síndico, atuar
como parte processual em litígio em que se busca a reparação por danos extrapatrimoniais
experimentados pelos condôminos, proprietários de cada fração ideal. Assim não o fez, em
razão do caráter personalíssimo do dano moral, que tem relação com a defesa da honra
subjetiva do ser humano, dizendo respeito ao foro íntimo da vítima.

Ora,  tratando-se  de  direito  personalíssimo  dos  condôminos,  o
condomínio  não  possui  legitimidade  para  pleitear  a  reparação  pelos  supostos  danos
experimentados pelos condôminos. Sobre o tema, relevante trazer à colação os seguintes
julgados:

“GRUPO  EMPRESARIAL.  INDISPONIBILIDADE  DE  BENS.
ALIENAÇÃO  DE  TERRENO.  ORDEM  JUDICIAL.
CONDOMÍNIO.  DANO  MORAL.  REPRESENTAÇÃO  DOS
MORADORES.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  SÍNDICO.  DANO
EXTRAPATRIMONIAL IMPROCEDENTE. Não há que se falar em
lesão a direito da personalidade do Ente Formal.  Por outro lado,
não é possível ao Condomínio pleitear danos morais em nome dos
moradores,  sendo  parte  ilegítima  para  tanto,  porquanto  a
jurisprudência  é  firme  no  sentido  de  que  a  capacidade  do
condomínio  é  apenas  para  pleitear  indenização  por  dano
patrimonial  referente  ao  imóvel,  mas  aquele  não  possui
legitimidade  para  defender  direito  próprio  de  cada  um  dos
moradores. Em relação ao segundo autor, síndico do condomínio,
correta a sentença ao julgar improcedente o pedido tendo em vista
que o suposto dano moral foi causado por uma ordem judicial, não
havendo qualquer conduta censurável da ré para que se imputasse
a responsabilização civil.  Pelos mesmos motivos,  não se verifica
dano extrapatrimonial em relação ao primeiro autor (Condomínio),
ainda que se admita tal possibilidade, porquanto o suporte fático
narrado  na  inicial  não  configura  violação  ao  bom  nome  do
condomínio.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO”.  (TJRJ  -  APL
00055303320038190209 – Rel. Des. Roberto de Abreu e Silva – 9ª C.
Cível – j. 09/12/2008 – p. 07/01/2009)

CONDOMÍNIO MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E
MÉDIO PORTE EM APARTAMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER
DANOS  MORAIS  Ilegitimidade  ativa,  quanto  ao  pedido  de
indenização  por  danos  morais  Animais  de  propriedade  da
Requerida (dois cachorros de porte grande e um cachorro de porte
médio) causam perturbação ao sossego dos demais moradores e à
higiene do condomínio SENTENÇA DE EXTINÇÃO , quanto ao
pedido de indenização por danos morais, com fulcro no artigo 267,



inciso VI (ilegitimidade ativa), do antigo Código de Processo Civil,
E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA , quanto aos demais pedidos, para
condenar à obrigação de “retirar, no prazo de 90 dias, os animais de
médio e grande porte do apartamento em que reside”, sob pena de
multa  diária  no  valor  de  R$  100,00.  (TJSP  -  APL
10013126320148260564 SP –  Rel.  Des.  Flávio Abramovici  – 35ª  C.
Direito Privado – j. 06/02/2017 – DJE  06/02/2017).

Oportuno,  inclusive,  transcrever  as  palavras  da  Minª  Nanci
Andrighi,  no  julgamento  do  REsp  1177862  RJ,  em  que  a  temática  em  discussão  foi
debatida:

“Na hipótese dos autos, contudo, o condomínio objetiva firmar sua
legitimidade  para  postular  em  juízo  reparação,  em  nome  dos
condôminos, por alegadas ofensas morais que esses teriam sofrido.
Trata-se,  assim,  de  parte  postulando,  em  nome  próprio,  direito
alheio,  o  que,  na  letra  da  lei  processual  civil  e  da  doutrina,
necessita de expressa autorização legal. Todavia, o diploma civil e a
Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as
incorporações  imobiliárias,  não  preveem  a  legitimação
extraordinária  do  condomínio  para,  representado  pelo  síndico,
atuar  como  parte  processual  em  demanda  que  postule  a
compensação  dos  danos  extrapatrimoniais  sofridos  pelos
condôminos,  proprietários  de  cada  fração  ideal.  A  ausência  de
previsão  legal  nesse  sentido  coaduna  com  a  própria  natureza
personalíssima do dano extrapatrimonial, que diz respeito ao foro
íntimo do ofendido, o qual,  em regra, é o único legitimado para
buscar  em  juízo  a  reparação.  Por  se  caracterizar  como  ofensa  à
honra  subjetiva  do  ser  humano,  o  dano moral  sofrido  por  cada
condômino  desse  edifício  de  200  apartamentos  pode  possuir
dimensão distinta, não se justificando um tratamento homogêneo.
Assim,  a  título  exemplificativo,  não  há  como  se  negar  que
integrantes de núcleos familiares  que não possuam crianças não
irão sofrer qualquer dissabor ante a impossibilidade de se utilizar
o playground ou que algum condômino que resida nesse imóvel
somente  nas  férias  o  que  não  é  raro  tratando-se  de  imóvel  em
cidade litorânea não terá o mesmo desgaste  psicológico daquele
morador que tem nele sua residência permanente. E mais, não se
olvide que podem existir apartamentos os quais, durante o período
em que ocorreu o evento, estavam desocupados, não se podendo,
nesses casos, vislumbrar-se dano moral ao seu proprietário. Dessa
forma, considerando-se a ausência de previsão legal e a natureza
personalíssima  do  dano  extrapatrimonial,  não  há  como  se
reconhecer  ao  condomínio  legitimidade  ativa  ad  causam  para



buscar a compensação pela ofensa moral sofrida pelos condôminos,
sendo, por essa mesma razão, irrelevante o fato de a assembleia ter
conferido  autorização  nesse  sentido.  Esta  colenda  Turma,  no
julgamento  do  AgRg  no  REsp  783.360/SP  (Rel.  Min.  Massami
Uyeda, DJe de 12/11/2009) já teve a oportunidade de enfrentar caso
semelhante,  quando  consignou  não  haver  pertinência  temática
entre  os  direitos  ora  pleiteados  em  juízo  pelo  condomínio
eventuais  danos  morais  sofridos  pelos  condôminos  que
presenciaram  o  crime  ocorrido  no  condomínio  e  os  limites  e
atribuições a ele conferidos pela Lei 4.591??. Eis o teor da ementa:
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  -
CONDOMÍNIO  -  ROUBO  OCORRIDO  EM  EDIFÍCIO
RESIDENCIAL  -  PEDIDO  DE  REPARAÇAO  DE  DANOS
MORAIS  SOFRIDOS  PELOS  CONDÔMINOS  -
PROSSEGUIMENTO DA AÇAO EM RELAÇAO AOS DEMAIS
AUTORES  -  INTERESSE  RECURSAL  DO  CONDOMÍNIO  -
INEXISTÊNCIA,  NA  ESPÉCIE  -  ILEGITIMIDADE  ATIVA
CONCORRENTE DO CONDOMÍNIO PARA A PROPOSITURA
DA  AÇAO  -  AUSÊNCIA  DE  PERTINÊNCIA  TEMÁTICA,
NECESSÁRIA  À  CONFIGURAÇAO  DA  POSSÍVEL
LEGITIMIDADE CONCORRENTE AGRAVO IMPROVIDO. (STJ
- REsp 1177862 RJ – Relª. Minª Nanci Andrighi – Terceira Turma – j.
03/05/2011 – DJE 01/08/2011)

No contexto posto, penso que o autor não possui legitimidade ativa
para  postular  em  juízo  eventuais  lesões  a  direito  imaterial  de  seus  condôminos,  daí
porque, de ofício, extingo a demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI,
do CPC, quanto a este aspecto, restando o exame da pretensão reparatória relativa aos
danos patrimonias, contra a qual não incide a restrição ora tratada.

Neste aspecto, penso que a pretensão merece prosperar, mas apenas
em  parte  e  em  relação  à  Dimensional  Construções  Ltda.  Como  se  sabe,  ao  tratar  da
responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, o legislador previu, no art. 17, do
CDC, que “[...] equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

A  intenção,  bem  se  vê,  foi  proteger  terceiros  que,  mesmo  não
integrando diretamente a relação consumerista, acabavam por ser vítimas dos vícios de
qualidade  dos  bens  ou  dos  serviços.  Como  afirma  a  doutrina,  trata-se  da  figura  do
bysstander, ou seja, “aquelas pessoas estranhas à relação de consumo, mas que sofreram
prejuízo em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou do serviço”.
(Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9
ed. Ada Pellegrini Grinover … [et al.]. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 208).

Rizzato Nunes, na mesma esteira de pensamento, assevera que “com



a  criação  pelo  CDC  da  figura  do  consumidor  equiparado,  resolveu-se  qualquer
problema que poderia existir em termos de descoberta do instituto jurídico aplicável no
caso  de  acidente  de  consumo  envolvendo  pessoas  diversas  do  próprio  consumidor
diretamente  interessado.  Em  outros  termos,  ocorrendo  acidente  de  consumo,  o
consumidor  diretamente  afetado  tem  direito  à  ampla  indenização  pelos  danos
ocasionados. Todas as outras pessoas que forem atingidas pelo evento têm o mesmo
direito”. (Curso de direito do consumidor. Nunes, Luiz Antonio Rizzatto. 2. ed. rev., mod.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 164).

Partindo-se da premissa fixada, ou seja,  de que o autor representa
consumidores por equiparação, necessário fazer incidir as regras do CDC, notadamente o
disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a facilitação
da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII  -  a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,  inclusive  com  a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No  caso  dos  autos,  o  promovente  trata  concretamente  de  dois
prejuízos atribuídos à construtora: danos à calçada e danos provocados à rede elétrica do
prédio, em razão da ação das obras do edifício construído pela empresa em frente a seu
endereço.

Quanto ao primeiro, o recorrente apresentou indícios de prova do
alegado, notadamente a remessa de mensagem eletrônica à construtora, onde reclama a
necessidade de reparação da calçada, em razão dos caminhões com material impedirem o
acesso ao condomínio, forçando os moradores subir com os carros por local inapropriado
da calçada, o que teria causado a destruição parcial da construção.

Para  além  disso,  fez  juntar  aos  autos  nota  fiscal  da  aquisição  de
material de construção e recibo de pagamento pelo serviço de conserto da calçada, provas
estas que não foram refutadas suficientemente pela construtora, que, em razão da inversão
do ônus da prova, faz recair sobre esta o dever de apresentar prova desconstitutiva do
direito pretendido.

O mesmo não se pode dizer  em relação às panes  elétricas.  É  que
embora  ambas  as  testemunhas  afirmem  que  os  eventos  foram  causados  pela  atuação
atabalhoada da construtora, o apelante não coadjuvou tais declarações com outros meios
de prova, que poderiam facilmente ter sido por ele produzidos.

Com efeito, as fotografias juntadas aos autos – caixa de entrada de



energia na calçada do prédio e de caminhão da companhia de distribuição de energia – são
insuficientes para apontar um início de prova de que os danos teriam sido causados pela
construtora. Ora, o autor afirma em sua narrativa que foi feito um grande buraco na rua e
que este teria provocado o rompimento dos cabos. Em casos que tais, suficiente à inversão
do ônus da prova que o autor tivesse juntado aos autos fotos do evento e um laudo ou
documento da companhia distribuidora de energia  atestando a  natureza  e  a  causa  do
problema. Entretanto, creio que apenas as declarações dos condôminos – que tem interesse
na causa – são insuficientes a caracterizar o ato ilícito e o nexo de causalidade com os
danos experimentados ou mesmo autorizar a inversão do ônus da prova, quanto a este
evento especificamente. No panorama posto, ainda que se trata de consumidor, temerário
fazer a inversão do ônus da prova sem um mínimo de indícios suficientes para tanto.

Registre-se, por relevante, que mesmo em se tratando de relação de
consumo,  não  deve vigorar  a  regra  absoluta  da  inversão do  onus  probandi, devendo a
mesma ser temperada com a regra do art. 373, CPC. Em outras palavras, referido instituto
consumerista (Art. 6º, VIII, CDC) somente deve incidir, mitigando a distribuição do ônus
de prova do CPC, após a valoração, pelo magistrado, da parte que,  in concreto,  tem mais
condições técnicas de suportar tal dever.

Nesse diapasão, em conta da insuficiência probatória da promovente,
que deixara de trazer aos autos indícios mínimos aptos a sustentar a tese autoral, tem-se
que a casuística deve ser resolvida à luz da regra do artigo 373, do CPC, o qual prescreve
competir ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, o ônus
de provar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Este é o
ensinamento de Humberto Theodoro Júnior3: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus
da prova”. 

Esse ônus, pois, consiste na conduta processual exigida da parte para
que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de
provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os
fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente.

No preciso dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto, a
“necessidade  de  provar  para  vencer  a  causa,  de  sorte  que  nela  se  pode  ver  uma
imposição e uma sanção de ordem processual”.4

3 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.
4 apud, Kisch, p. 421.



O STJ adota entendimento dominante neste sentido, in verbis:

Processual  civil.  Responsabilidade civil.  Código do Consumidor.
Ônus  da  prova.  Inexistência  de  provas  dos  fatos  alegados  na
petição inicial. Decisões anteriores fundadas nas provas acostadas
aos  autos.  Impossibilidade  de  reexame.  Súmula  7/STJ.  Não
comprovação dos alegados danos materiais e morais sofridos. - Ao
autor, incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito. - Em
que pese a indiscutível aplicação da inversão do ônus da prova ao
CDC, tal instituto não possui aplicação absoluta. A inversão deve
ser aplicada “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”. (STJ – REsp 741393/PR – Relatora: Ministra Nancy
Andrighi - DJe 22/08/2008).

Isto  posto,  levando  em  conta  que  as  provas  relativas  às  panes
elétricas são incapazes de autoriza a inversão do ônus da prova, penso que a pretensão do
recorrente não merece acolhida, neste ponto.

Por  fim,  no  que  se  refere  à  responsabilidade  da  Energisa  Paraíba
Distribuidora de Energia S. A., melhor sorte não socorre o apelante. Primeiro, porque a
pane elétrica, segundo o próprio recorrente, ocorreu por ação da construtora. Segundo,
porque os custos com a instalação de um poste no imóvel para coletar a energia de outro
ponto  foi  uma  sugestão  da  concessionária  ao  recorrente,  a  fim  de  solucionar  mais
rapidamente a pane, já que como a ligação que fora cortada era subterrânea, o conserto
demandaria maior tempo para ser efetuado.

Assim, diante das opções dadas pela concessionária, que não deixou
de dar assistência, o recorrente optou por fazer aquela que seria mais rápida, de modo que
os  custos  decorrentes  de  sua  escolha  não  podem  ser  imputados  à  Energisa  Paraíba
Distribuidora de Energia S. A., o que afasta a responsabilidade civil e, por consequência, o
dever de indenizar.

Expostas estas considerações, suscito e acolho, de ofício, a preliminar
de ilegitimidade ativa do autor para pleitear indenização por danos morais em nome de
seus condôminos, extinguindo a ação, sem resolução do mérito, nesta parte (CPC, art. 485,
VI).  De  outro  lado,  dou  provimento  parcial  ao  recurso  para  condenar  a  Dimensional
Construções Ltda a indenizar a demandante pelos prejuízos causados com a reforma da
calçada, no importe de R$ 959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais), acrescido de juros
de mora, na forma do art. 406, do CC, a partir da citação, e correção monetária, pelo IPCA,
desde  a  data  do  desembolso  realizado.  Considerando  que  a  parte  autora  decaiu  de
praticamente todo o pedido, mantenho a sucumbência exclusivamente em relação a ela. É
como voto.



DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, declarar de ofício a ilegitimidade ativa do
autor para pleitear danos morais, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nesta
parte, e, no mérito, dar provimento parcial à referida apelação, nos termos do voto do
relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
                      Relator


