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Vistos, para sentença. 

 

MARIA DE LOURDES BATISTA DUARTE, qualificada nos 

autos, propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra a 

RIO GRANDE ENERGIA – RGE, também identificada, narrando que no dia 

8/3/2010 o fornecimento de energia elétrica na sua residência foi suspenso, 

sem qualquer justificativa ou prévio aviso e, ao entrar em contato com a ré, 

foi informada de seria necessária a troca do ponto de energia. 

Descreveu que no dia 11/3/2010 providenciou a troca do 

ponto de energia e comunicou a ré, todavia, não houve restabelecimento do 

serviço. Sustentou ter experimentado dano moral, o qual deve ser reparado. 

Efetuou os requerimentos de estilo, pugnou pela liminar, 

valorou a causa e juntou documentos. 

O pedido liminar foi deferido (fls. 22-23). 

Citada, a ré apresentou contestação alegando que o 

serviço não foi restabelecido porque as instalações da unidade consumidora 

não foram realizadas de acordo com as normas da ANEEL e havia risco para 

integridade física da autora e dos transeuntes. 

Aduziu que o procedimento adotado está de acordo com as 

normas técnicas estabelecidas pela autoridade concedente, não havendo 

que se falar em ato ilícito. Também afirmou não estar caracterizado o dano 
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moral. Requereu a improcedência da ação. 

Houve réplica. 

Intimadas, as partes não manifestaram interesse na 

produção de outras provas. 

É o relatório. 

Decido. 

Julgo o feito no estado em que se encontra, na forma do 

artigo 330, I, do Código de Processo Civil, haja vista que, devidamente 

intimadas, as partes não declinaram interesse na dilação probatória. 

Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, passando-se 

ao imediato exame da questão de fundo, consigne-se que o serviço de 

energia elétrica é bem essencial a todos, consistindo em serviço público 

indispensável, que sequer a privatização desnatura, estando subordinado ao 

princípio da continuidade de sua prestação, de acordo com o previsto no 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 

Trata-se, pois, de serviço “uti singuli”, extremamente 

essencial e submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo certo que seu fornecimento pelos órgãos públicos ou empresas 

concessionárias ou permissionárias, deve ser adequado, eficiente, seguro e 

contínuo. 

Nesse contexto, obviamente que, via de regra, não é ilegal 

o ato da concessionária que suspende o fornecimento de energia elétrica ou 

nega o restabelecimento do serviço quando não estão atendidas as 

condições técnicas exigidas para tanto. 

O artigo 3º da Resolução nº 456/2000 da ANEEL 

estabelece o procedimento a ser adotado quando realizado pedido de 

fornecimento de energia elétrica e, o artigo 102 da referida resolução é 

bastante claro ao prever a responsabilidade do consumidor de manter a 

adequação técnica e a segurança das instalações da unidade consumidora. 

Por sua vez, o artigo 90 da resolução supramencionada 
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autoriza a concessionária a suspender, imediatamente, o fornecimento de 

energia elétrica, quando descumpridas as normas técnicas por parte do 

consumidor. 

Certo é, porém, que o consumidor deve, sempre, ser 

comunicado previamente antes da suspensão do serviço, tal como indica o 

artigo 91, caput, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL: “A concessionária 

poderá suspender o fornecimento, após prévia comunicação formal ao 

consumidor, nas seguintes situações:”. 

Na hipótese, a autora alegou que em nenhum momento foi 

cientificada que sua unidade consumidora estava em desacordo com as 

normas estabelecidas pela ANEEL e que o serviço seria suspenso. Ainda, 

sustentou que, mesmo após tomar conhecimento da irregularidade, depois 

de realizado o corte no fornecimento, também não foi notificada acerca dos 

motivos que impediam o restabelecimento do serviço. 

Como se sabe, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo 

do direito incumbe ao autor, de acordo com o artigo 333, I, do Código de 

Processo Civil, regra que merece ser relativizada no caso. 

Isso porque não se pode exigir da autora que comprove 

não ter sido notificada, o que consistiria, ao fim e ao cabo, em prova 

diabólica, ou seja, impossível de ser realizada. 

Acerca do tema, válidas as considerações expostas por 

Fredie Didier Jr., ao citar a lição de Alexandre Freitas Câmara: 

A prova diabólica é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser 

produzida. “(...) é expressão que se encontra na doutrina para fazer 

referência àqueles casos em que a prova da veracidade da alegação a 

respeito de um fato é extremamente difícil, nenhum meio de prova 

sendo capaz de permitir tal demonstração. (DIDIER JR., Fredie. 

BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual 

Civil. v. 2. 2. ed. Bahia: Juspodivm, 2008, p. 87). 

Portanto, tendo a autora alegado que não foi cientificada 

acerca da irregularidade existente na sua unidade consumidora antes da 



 
  

 4 
64-1-133/2010/18385 133/1.10.0000464-8 (CNJ:.0004641-15.2010.8.21.0133) 

suspensão do serviço, bem como não tendo sido informada que o reparo 

não estava de acordo com as normas técnicas, restou caracterizado o ato 

ilícito por parte da ré. 

Ademais, veja-se que a ré, tendo trazido aos autos fato 

impeditivo do direito da autora, deveria ter comprovado que, efetivamente, a 

unidade consumidora da autora não atende as normas técnicas 

estabelecidas pela ANEEL, todavia, quando intimada acerca do interesse na 

dilação probatória, permaneceu silente. 

Some-se, ainda, que pelas alegações deduzidas na 

contestação, depreende-se que a ré sequer apresentou justificativa para o 

corte no fornecimento do serviço, apenas justificando o fato de não tê-lo 

restabelecido. 

Quanto ao ponto, registre-se que a ré também não 

esclareceu a questão, pois, pelo que deduziu, não há certeza se a suposta 

irregularidade na unidade consumidora da autora diz com com as 

instalações internas ou com as externas, tendo em conta que a contestação 

é confusa. 

Enfim, a versão apresentada pela autora na inicial é 

verossímil no tocante a existência de ato ilícito perpetrado pela ré que, na 

condição de fornecedora de serviço público, responde objetivamente pelos 

danos causados, por força do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição 

Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de 

relação de consumo. 

Inobstante exista a possibilidade de exclusão da 

responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e nos 

casos em que o defeito inexiste, na forma do artigo 14, § 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor, certo é que a ré não se desincumbiu do encargo 

processual de comprovar tais excludentes. 

Por conseguinte, demonstrado o defeito na prestação do 

serviço, o qual, sem sombra de dúvida, acarretou dano moral à autora, é 
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evidente o dever indenizatório. 

Cumpre referir que a Constituição Federal, em seu artigo 

5.º, X, é bastante clara ao assegurar a inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrentes de sua violação. 

No que se refere aos danos, efetivamente, são de ordem 

moral, na medida em que é induvidoso o abalo psicológico sofrido por uma 

pessoa que, mesmo em dia com suas obrigações, fica aproximadamente 15 

dias sem energia elétrica em sua residência, sem qualquer justificativa por 

parte da fornecedora do serviço. 

Consoante mencionado anteriormente, o serviço de 

energia elétrica é bem essencial a todos, consistindo em serviço público 

indispensável, tendo reflexo na própria dignidade da pessoa, estando, pois, 

configurado o abalo moral. 

Demonstrado o dano moral sofrido, deve ser analisado o 

quantum indenizatório, asseverando Rui Stoco ao citar Cáio Mário que a 

vítima: 

(...) deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a 

ser arbitrada pelo Juiz, atendendo 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 enriquecimento, nem tão 

pequena que se torne inexpressiva. (Responsabilidade Civil, 2 ed., São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 459). 

Por sua vez, ensina Carlos Alberto Bittar que: 

(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto 

dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no 

patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da 

ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, 

ser quantia economicamente significativa, em razão das 

potencialidades do patrimônio do lesante. (Reparação civil por danos 
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morais, RT, 1993, p. 220). 

Dessa forma, a indenização é fixada em R$ 5.000,00. 

Para se chegar a tal patamar indenizatório, levou-se em 

conta a capacidade financeira da autora, que é aposentada, e a posição 

econômica da ré, uma das maiores concessionárias de energia elétrica do 

Estado do Rio Grande do Sul, de modo que o valor arbitrado não acarretará 

o locupletamento daquela e não será óbice ao prosseguimento das 

atividades desta. 

Por fim, registre-se que o montante pleiteado na inicial (20 

salários mínimos), deve ser entendido como meramente estimativo, não 

havendo, assim, sucumbência a ser imputada à autora. 

Embora existam entendimentos contrários no Tribunal 

Estadual, a melhor solução é apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça: 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. 

PEDIDO EXORDIAL. REFERÊNCIA A MONTANTE MERAMENTE 

ESTIMATIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. 

ARTS. 1.531 DO CC E 42 DO CDC. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. 

NATUREZA DIVERSA DA LIDE EM JULGAMENTO. I. Dada a 

multiplicidade de hipóteses em que cabível a indenização por dano 

moral, aliada à dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, 

tem-se que a postulação contida na exordial se faz em caráter 

meramente estimativo, não podendo ser tomada como pedido certo 

para efeito de fixação de sucumbência recíproca, na hipótese de a 

ação vir a ser julgada procedente em montante inferior ao assinalado 

na peça inicial. II. Proporcionalidade na condenação já fixada, 

porquanto a par de estabelecida em percentual razoável, se faz sobre o 

real montante da indenização a ser paga. III. Inaplicabilidade, à 

espécie, dos arts. 1.531 do Código Civil e 42 do CDC, uma vez que 

não se cuida de cobrança de dívida já paga, mas de indenização por 

prejuízos morais ocasionados pelo lançamento indevido do nome do 

autor no SPC. IV. Recurso especial não conhecido. (RESP 222228/SC. 

Processo nº 1999/0059835-0 . Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior. 

Julgado em 28/08/2001. Publicado no DJU de 04/02/2002, p. 370). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
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contidos na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIA DE LOURDES BATISTA DUARTE contra a RIO GRANDE 

ENERGIA – RGE, para o fim de confirmar a decisão liminar de fls. 22-23 e  

condenar a ré a pagar em favor da autora o montante de R$ 5.000,00, a 

título de dano moral, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar 

desta data e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, conforme artigo 

406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a 

contar da citação. 

Em razão da sucumbência, arcará a ré com o pagamento 

das despesas processuais e honorários advocatícios ao procurador do autor, 

arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, atualizado, de acordo com 

o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, haja vista o tempo de 

tramitação da demanda, a matéria debatida e o julgamento antecipado da 

lide. 

Fica resolvido o processo com base no artigo 269, I, do 

Código de Processo Civil. 

Publique-se.  Registre-se. Intimem-se. 

Seberi, 07 de julho de 2010. 

Marco Aurélio Antunes dos Santos, 
Juiz de Direito. 


