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SENTENÇA 

Processo Digital nº: 1058831-57.2019.8.26.0002 

Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Fornecimento de Energia Elétrica 

Requerente: ___ 

Requerido: ___ S.A. 

Justiça Gratuita 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudia Longobardi Campana 

Vistos. 

Trata-se de ação indenizatória. A requerente é possuidora do imóvel sediado  

na ___, e mantém relação jurídica com a ré. Em 07/08/2019 a ré procedeu ao corte no 

fornecimento de energia, ausente notificação prévia Após reiterados contatos, na data de 

10/08/2019 sob o protocolo nº 1914481431, a equipe da requerida compareceu ao endereço 

da consumidora, interditando a Rua para a realização do procedimento de reestabelecimento 

da energia elétrica. Narra que a tentativa de instalação na residência desencadeou uma pane 

no sistema elétrico, causando um incêndio no imóvel que destruiu o mobiliário, 

eletrodomésticos, roupas e demais objetos. Requer condenação em danos morais e materiais. 

A ré contestou (fls. 52/69). Em preliminar, alega ilegitimidade ativa e  

inépcia da petição inicial. No mérito, afirma que no endereço indicado pela autora existiriam 

02 instalações e nenhuma delas em seu nome. A instalação em nome de ___ possuía faturas 

inadimplidas. Alega que a interrupção do serviço se deu em 12/06/2019 e foi restabelecido 

no dia seguinte. Que para o endereço indicado na inicial não haveria notas de corte para o 

dia 07.08.2019 ou nota de religa para o dia 10.08.2019. Esclarece que como não houve 

restabelecimento do fornecimento de energia e que não haveria que se falar em incêndio. 

Nega que tenha culpa para o evento. Impugna os danos materiais e morais.  

Subsidiariamente, que seja fixado de modo proporcional. 

Houve réplica (fls. 166/185 ). 
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A decisão de fls 203/204 afastou a preliminares e determinou  

esclarecimentos 

A decisão de fls. 227/228 inverteu o ônus da prova e indagou se a ré  

requeria perícia. 

A ré se desinteressou pela perícia e por outras provas. 

Determinou-se a juntada de relato da ocorrência que teria sido atendida pelo 

Corpo de bombeiros 

A fls. 237/238 os bombeiros informam que não  há anotação de ocorrência. 

É o relatório. Fundamento e decido. 

O processo deve ser julgado de forma antecipada, os documentos essenciais  

estão nos autos. 

Trata-se de ação de indenização em virtude de pane elétrica e corte na casa  

da autora. 

O documento de fls. 208 demonstra que há registro de corte de energia  

elétrica na residência da autora no dia 06/08/2019, sob o ID 70311822546. Posteriormente, 

a ré confirmou a suspensão do serviço e esclareceu a fls. 225/226 que a ocorrência se deu 

por ausência de pagamento.  

Portanto, restou incontroverso o corte da energia pela ré. 

Afirma a autora que, após a suspensão do serviço, entrou em contato com a  

ré para que procedesse ao religamento da energia. Indicou na petição inicial o protocolo de  
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número 1914481431, que também convergiu com aquele indicado na tela sistêmica da ré a 

fls. 208, realizado as 09hs24min. 

Nos termos da decisão de fls. 212, a ré foi instada a esclarecer acerca de tal  

protocolo, informando natureza da ocorrência, abertura, causa, e conclusão. Ocorre que na petição 

de fls. 218/221 deixou de indicar, trazendo nota de serviço referente a outro dia  19/09/2019. 

Consta portanto nos autos imagens dos danos alegados, vídeos disponibilizados 

 através  do  link 

https://drive.google.com/drive/folders/1fNqiMvBIbXrQXFw49_yKUOvdHnROjz20 e a 

comprovação da suspensão e religamento da energia pela ré nas datas que a autora informou. 

Demonstrado, portanto, não só que houve corte de fornecimento de energia  

na residência da autora e ordem de religamento como também que houve o incidente. 

Nos vídeos do aplicativo whatspp disponibilizados através de link na  

nuvem, é possível verificar manchas que aparentam advir de um incêndio, as paredes estão 

escuras e os móveis queimados, sujos e estragados. 

Também é possível verificar que as paredes descascaram e o chão está sujo  

com, o que parece ser,  uma mistura dos restos do incêndio e água.  Também é possível ver 

a geladeira com manchas. 

O boletim de ocorrência juntado aos autos não faz menção ao desligamento  

e religamento.  

Para comprovação do nexo causal entre a conduta da ré em religar a energia  

e a sobrecarga que repercutiu na residência da autora, invertido o ônus da prova, 

oportunizou-se à ré a produção de prova pericial, da qual a ré se desinteressou. 
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Diante da qualidade da ré como concessionária de serviço público, a relação  

jurídica firmada entre as partes é regida pelo CDC, fato que determina a responsabilidade 

objetiva no exercício de suas atividades, inverteu-se o ônus da prova, cabendo à ré 

demonstrar que  não há nexo causal entre a sobrecarga de energia que teria repercutido na 

casa da autora e os serviços prestados pela ré.  

Porém desinteressou-se, expressamente da prova pericial. 

Sendo assim, considerando as provas juntadas aos autos, as fotografias e  

vídeos disponibilizados através de link na nuvem, resta patente a ocorrência do incêndio e 

que adveio de conduta da ré, devendo arcar as despesas que teve no valor de R$6.917,82. 

No tocante aos danos morais não há duvidas de que as circunstâncias  

ultrapassam o mero aborrecimento e constituem dano moral a ser indenizado. Fixo a 

indenização em R$5.000,00 observando as circunstâncias do fato. Esse vem sendo o 

entendimento deste ETJSP: 

APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE  

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CURTO-CIRCUITO  

– QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES AOS CONSUMIDORES E  

AVARIAS NA FIAÇÃO INTERNA DO IMÓVEL - AVARIAS DEVIDAMENTE  

COMPROVADAS – CORRETA A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO  

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LESÃO ANÍMICA  

CONFIGURADA, TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO  

CONCRETO – PERIGO ÀS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL –  

SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO DISSABOR –  

QUANTUM REPARATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA  

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA  

– CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL -  

1058831-57.2019.8.26.0002 - lauda 4 



fls. 243 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE SÃO PAULO 

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO 

8ª VARA CÍVEL 
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 22939, São Paulo - SP - CEP 

04795-100 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

       

APELO DESPROVIDO (Recurso de apelação nº. 1002616-91.2018.8.26.0068, 

Rel. Des. César Luiz de Almeida, julgado em 14/09/2020).  

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação e extinto o processo com  

fundamento do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré a pagar à autora a título de 

danos materiais R$6.917,82 que devem ser corrigidos monetariamente desde a data do 

evento e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação, bem como a arcar com 

R$5.000,00  a titulo de danos morais que deve ser corrigido monetariamente desde a 

publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Sucumbente, 

arcará a ré com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% 

do valor da condenação. P.R.I.C. 

São Paulo, 4 de fevereiro de 2021 

Cláudia Longobardi Campana 

Juíza de Direito 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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