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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

 

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 13 de Fevereiro de 2019 às 08:30
horas, no PLENARIO 02.
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CERTIFICO que é a seguinte a decisão da egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, proferida na
sessão de 13/02/2019, neste feito: JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR

 AUSÊNCIA DA RELATORA.
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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

 

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 27 de Fevereiro de 2019 às 08:30
horas, no PLENARIO 02.
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C l a s s e :   A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  ( 1 9 8 )

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de EnergiaAssunto: 
E l é t r i c a ]

DES(A). Relator:  CLARICE CLAUDINO DA SILVA

 

Decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

 

Cuiabá-MT, 27/02/2019Data da sessão: 
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ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

:Número Único  1003818-92.2016.8.11.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de EnergiaAssunto: 
Elétrica]

Des(a). Relator:  CLARICE CLAUDINO DA SILVA
 

Turma Julgadora: [DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

 Parte(s):
[DEVAIR MOREIRA DE SOUZA - CPF: 569.610.141-00 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES
VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A. - CNPJ: 03467321000199 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF:
995.999.531-34 (ADVOGADO)]

                        A C Ó R D Ã O

                        Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO  do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(a).  SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte 
decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO– DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – RECURSO

PROVIDO.
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1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a

responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco

administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da

Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do

serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

2- Na hipótese, o Apelante juntou documento que comprova a indignação dele e

dos vizinhos diante da constante queda na energia. Do referido documento é possível ter

acesso às conversas entre a vizinhança em que discutem a falha no serviço e que efetivamente

houve interrupção recorrente de energia. Assim, ante a prova de que efetivamente ocorreu a

conduta antijurídica consistente na falha na prestação do serviço, acolheu-se o pedido

indenizatório por danos morais, cuja verba foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em

atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

 

Cuiabá-MT, 27/02/2019Data da sessão: 
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SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

 

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1003818-92.2016.8.11.0003

 

APELANTE: DEVAIR MOREIRA DE SOUZA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

 

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por  emDevair Moreira de Souza

razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos

da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da empresa Energisa Mato

, julgou improcedentes os pedidos.Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Nas razões do Apelo, o Recorrente afirma as oscilações no fornecimento de

energia elétrica de sua Unidade Consumidora ficaram devidamente comprovadas e ressalta que tal tese

não foi contestada pela Apelada, o que tornou o tema incontroverso.

Assevera que a sentença é totalmente contrária àquelas proferidas nos autos n.º 

, ajuizadas1003760-89.2016.8.11.0003, n.º 100381977-2016.8.11.0003 e n.º 1003820-62.2016.8.11.0003

por seus vizinhos em virtude dos mesmos fatos narrados nesta lide, pois os pedidos lá foram acolhidos.

Argumenta que está caracterizada a falha na prestação do serviço, motivo pelo

qual não há dúvida de que a Recorrida lhe causou prejuízos, sobretudo de cunho moral e deve indenizá-la

adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção indevida no fornecimento do serviço.

Diante desses fundamentos, pugna pela reforma integral da sentença a fim de que

seja acolhido o pedido indenizatório.

Contrarrazões sob o Id. n.º 5444472

É o relatório.
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Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2019.

 

Desª. Clarice Claudino da Silva

Relatora                    
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VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

 

 Devair Moreira de Souza ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e

Morais em face da empresa , julgouEnergisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

improcedentes os pedidos.

Na exordial, alegou que é usuário da Unidade Consumidora n.º 6/2506987-3 e que

“há muito tempo, sem aviso prévio da concessionária e com o pagamento da conta em dia, ocorreram

interrupções do fornecimento de energia elétrica quase que diariamente e por um longo período,

 (sic – Id. n.ºchegando a ficar um verdadeiro “APAGÃO” por muitas horas durante o dia e noite.”

5444281 – Pág. 3).

O Autor desenhou tabela na peça inicial a fim de demonstrar os dias, as horas e o

tempo de interrupção no fornecimento de energia.

Alegou que manteve contato telefônico várias vezes com a Central de

Atendimento da Concessionária e, embora empresa respondesse que a equipe de manutenção já havia sido

acionada e que a energia seria restabelecida em até quatro horas, isso nunca chegou a acontecer.

Sustentou na petição inicial que os vizinhos criaram grupo em aplicativo de

mensagens para discutir o assunto, bem como marcaram reunião com os representantes da empresa de

energia elétrica, contudo, até à propositura da demanda, o problema não havia sido sanado.

Aduziu que a falta de energia elétrica ocasionou prejuízos com alimentos que

pereceram (danos materiais), bem como trouxe prejuízo moral.

Ao final, requereu a condenação da empresa Requerida à obrigação de fazer,

consistente na realização dos reparos necessários na rede de energia elétrica da unidade consumidora, sob

pena de multa diária, bem como a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e materiais no

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Julgador singular desacolheu o

pleito.

Irresignado, o Autor interpôs esta Apelação em que afirma que as oscilações no

fornecimento de energia elétrica de sua Unidade Consumidora ficaram devidamente comprovadas e

ressalta que tal tese não foi contestada pela Apelada, o que tornou o tema incontroverso.
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Assevera que a sentença é totalmente contrária àquelas proferidas nos autos n.º

1003760-89.2016.8.11.0003, n.º 100381977-2016.8.11.0003 e n.º 1003820-62.2016.8.11.0003, ajuizadas

por seus vizinhos em virtude dos mesmos fatos narrados nesta lide, cujos pedidos foram acolhidos.

Argumenta que está caracterizada a falha na prestação do serviço, motivo pelo

qual não há dúvida de que a Recorrida lhe causou prejuízos, sobretudo de cunho moral e deve indenizá-la

adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção indevida no fornecimento do serviço.

Pois bem. Quanto à tese do Recorrente, de que o  deve ser reformadodecisum

porque é totalmente contrário às sentenças proferidas em outros processos ajuizados por seus vizinhos em

virtude dos mesmos fatos narrados na lide, não prospera.

Com efeito, é cediço que o Julgador tem plena liberdade na avaliação das provas

 constantes dos autos, não está vinculado a outras decisões para firmar sua convicção e chegar à solução

que lhe pareça mais justa (art. 371, CPC). 

 Assim, a simples existência de posições jurídicas antagônicas sobre o mesmo fato

não autoriza a reforma da sentença aqui proferida, sobretudo quando a discussão, como é a dos autos,

depende, necessariamente, do exame do acervo probatório, a fim de verificar a presença dos requisitos

para fazer surgir o dever de indenizar. 

Em outras palavras, o julgador não está obrigado a proferir sentença vinculando

seu entendimento ao resultado de processo diverso, ainda que se trate de mesma situação fática.

Quanto à responsabilidade civil da empresa Apelada, é objetiva. Isso porque,

tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento

danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade

objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estatui:

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, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Hely Lopes Meirelles conclui que o exame desse artigo “revela que o constituinte

estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de

indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento

da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos

.” (  Curso De Direito Administrativo, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627).agentes públicos e seus delegados in

Dessa forma, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o fato lesivo

e o nexo causal entre ele o dano. Comprovados esses elementos, surge naturalmente a obrigação de

 indenizar. Ou seja, não bastava alegar a existência de eventual prejuízo; cabia ao Autor/Apelante

demonstrar a conduta antijurídica da Apelada, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal

comprovação, que se erige como fato constitutivo do direito perseguido, não há como acolher a pretensão

ressarcitória deduzida na peça de ingresso.
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In casu, ao indeferir o pedido indenizatório, o Julgador sentenciante consignou

que os documentos acostados aos autos não comprovam culpa da concessionária de eneriga elétrica, eis

que o Apelante juntou uma tabela elaborada por ele mesmo, faturas de energia e conversas realizadas por

meio de aplicativo de celular.

Após análise do acervo probatório, nota-se que a sentença merece reforma, pois os

documentos juntados pelo Recorrente evidenciam a falha na prestação do serviço.

Como relatado, além de o Apelante ter elaborado tabela a fim de comprovar os

dias, a hora e o tempo que permaneceu sem energia elétrica, trouxe documento que comprova a

indignação dos consumidores vizinhos com a recorrente queda na energia.

Do referido documento é possível ter acesso às conversas entre a vizinhança em

que discutem a falha no serviço e que efetivamente houve interrupção.

Portanto, a pate Apelante demonstrou que ocorreu efetivamente a conduta

antijurídica consistente na falha na prestação do serviço, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido

indenizatório.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS

– QUEIMA DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA – QUEDA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA-

CONJUNTO PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 14 DO CDC C/C

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 937 DO CC/02 – PROVA DO PREJUÍZO DEMONSTRADO

- DEVER DE REPARAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade civil

da concessionária de serviços públicos prestadora dos serviços de fornecimento de energia

elétrica tem cunho objetivo, isto é, decorrente da própria atividade desenvolvida, quer em

aplicando o CDC (art. 14) ou mesmo o Código Civil Brasileiro (parágrafo único, art. 927)

em face da responsabilidade que a atividade desenvolvida implica, por sua própria natureza,

riscos para direito de outrem. 2. Não havendo demonstração que os prejuízos com a queima

dos equipamentos se deu por culpa exclusiva da própria empresa ou de terceiros, únicos

aspectos a alforriarem a desobrigação de indenizar, bem como comprovados os prejuízos

decorrentes em face da prova produzida nos autos e demonstrada a suspensão irregular do

 fornecimento de energia elétrica com oscilação da voltagem, responde a concessionária de

serviço público pelas falhas de seu serviço, ainda mais se não traz aos autos a prova dos

 (Ap 610/2012, DES.fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,

Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 26/04/2012).
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Aliás, esta Câmara já teve oportunidade de julgar Recurso de Apelação interposto

pelos mesmos fatos e fundamentos aqui aduzidos e, em 13/06/2018, à unanimidade, proveu o Apelo do

consumidor (RAC n.º 1003927-09.2016.8.11.0003).

Quanto ao valor da verba reparadora, insta consignar que em se tratando de dano

moral, não há indenização propriamente dita, mas compensação ou satisfação moral a ser concedida por

aquilo que o agente causou ao prejudicado; isso sem contar com o fato de que essa verba tem, também,

caráter de reprovação do ato.

Ou seja, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as

posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de

 (Caio Mário da Silva Pereira, enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” in

 Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Ou seja, deve-se considerar o caráter

compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta

ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Após essas ponderações, considerando o grau de culpa da concessionária de

energia elétrica que falhou no exercício de sua atividade, hei por bem fixar a indenização em R$

, pois esta quantia compensa o constrangimento suportado pelo consumidor5.000,00 (cinco mil reais)

Apelante, decorrente da queda recorrente de energia, bem como serve de medida educativa para o agente

causador do evento.

Diante do exposto,  para acolher o pedido e condenardou provimento ao Recurso

a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00

(cinco mil reais) com correção monetária pelo INPC desde a citação (por se tratar de responsabilidade

contratual) e juros de mora a partir desta decisão.

Ante o provimento do apelo, levando em consideração o que dispõe o " " e §caput

1º, do artigo 85, do CPC/15, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento de 

honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO– DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – RECURSO

PROVIDO.

1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a

responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco

administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da

Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do

serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

2- Na hipótese, o Apelante juntou documento que comprova a indignação dele e

dos vizinhos diante da constante queda na energia. Do referido documento é possível ter

acesso às conversas entre a vizinhança em que discutem a falha no serviço e que efetivamente

houve interrupção recorrente de energia. Assim, ante a prova de que efetivamente ocorreu a

conduta antijurídica consistente na falha na prestação do serviço, acolheu-se o pedido

indenizatório por danos morais, cuja verba foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em

atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
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