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ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma,  a 3ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais,  incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,   EM
REJEITAR PRELIMINAR DO APELO PRINCIPAL E NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2007.

DES. SCHALCHER VENTURA - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DES. SCHALCHER VENTURA:

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
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ajuizada pelo Centro de Densidometria Óssea Manhuaçu Ltda. contra
Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina visando o recebimento das
despesas necessárias à recuperação da aparelhagem danificada por falha no
fornecimento de energia e, também, o valor dos lucros cessantes da
paralisação de suas atividades.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora
o valor das despesas necessárias à recuperação da aparelhagem danificada
e também o valor dos lucros cessantes da paralisação de suas atividades,
que deverão ser apurados devidamente em liquidação por arbitramento.
Condenou a ré no pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação imposta.

Inconformada, a Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina interpôs o
presente recurso de apelação, reiterando a preliminar de ilegitimidade ativa
"ad causam". No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a
ausência de culpa e responsabilidade da apelante pelo evento danoso, ao
argumento de que equipamentos instalados através de "no break" não
podem sofrer quaisquer influências oriundas de variações no sistema elétrico
da concessionária (fls. 265/275).

Adesivamente, recorreu o Centro de Densidometria Óssea Manhuaçu Ltda.,
pela reforma parcial da sentença, a fim de que a concessionária seja
compelida a reparar, outrossim, os danos morais suportados pela recorrente
(fls. 290/293).

Em contra-razões ao apelo principal, o Centro de Densidometria Óssea
Manhuaçu Ltda pugna pelo desprovimento do recurso oferecido pela
Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina Ltda (fls. 279/289) que, por
sua vez, em contra-razões ao recurso adesivo, defende a inexistência de
danos morais a serem indenizados (fls. 297/306).

A d. Procuradoria-Geral de Just iça manifesta pelo sent ido da
desnecessidade de intervenção no fei to.
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É o relatório.

DO APELO PRINCIPAL

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissão.

* Da preliminar

A preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" suscitada pelo apelante já
havia sido afastada pelo ilustre magistrado "a quo", decisão que merecer ser
mantida.

Com efeito, não restam dúvidas de que a autora é consumidora de energia
elétrica da concessionária apelante, responsável pelo fornecimento de
energia elétrica em toda região.

Reza o art. 2º da Resolução ANEEL 456/00:

"Art. 2º. Para os fins e efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes
definições mais usuais:

...

III - Consumidor: pessoa física ou jurídica, ou comunhão de fato ou de direito,
legalmente representada, que solicitar a concessionária o fornecimento de
energia elétrica e assumir a responsabilidade pelo pagamento das faturas e
pelas demais obrigações fixadas em norma e regulamentos da ANEEL,
assim vinculando-se aos contratos de fornecimento, de uso e de conexão ou
de adesão, conforme o caso."

O simples fato das instalações elétricas não estarem em nome da pessoa
jurídica Centro de Densidometria Óssea Munhuaçu Ltda. não lhe retira a
legitimidade para vir em juízo reclamar os danos decorrentes da falha de
serviço da apelante, comprovado nos autos que Fabrício Gantos do Amaral é
um de seus sócios (fls. 12).
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Rejeito a preliminar.

* Do mérito

Meritoriamente, melhor sorte não assiste à recorrente.

A condenação da apelante, in casu, decorre da responsabilidade enunciada
no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, atribuída às pessoas jurídicas de
direito público, pelos danos que seus agentes, concessionárias e
permissionárias, nessa qualidade, causarem a terceiros. Senão vejamos:

"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."

Trata-se, conforme lição da autorizada Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na sua
obra Direito Administrativo, 7ª ed., Atlas, São Paulo, 1996, p. 412, da
chamada "teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da
apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada
teoria do risco porque parte da idéia de que a atuação estatal envolve um
risco de dano, que lhe é inerente. Causado o dano, o Estado responde como
se fosse uma empresa de seguro em que os segurados seriam os
contribuintes que, pagando os tributos, contribuem para a formação de um
patrimônio coletivo".

A ação, portanto, se funda não na responsabilidade por ato culposo, mas
pela falha do serviço público por parte da concessionária apelante no
fornecimento de energia elétrica.

O conjunto probatório dos autos é categórico e não deixa margem à duvida
de que o dano produzido no aparelho de medição de densidade óssea da
apelada se deu pela falha técnica na prestação do serviço de distribuição de
energia elétrica, cujos equipamentos estavam desgastados pelo uso e
tempo, com falhas de podas de árvores, com falhas de medição de circuitos
e reposição de cabos com
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emendas, conforme restou apurado pela perícia (fls. 214), propiciando as
oscilações energéticas.

Ao contrário das alegações do apelante, conforme esclarecimentos
prestados pelo "expert" às fls. 213, "os aparelhos de nobreak são
equipamentos com limitações quanto a variação de tensão. Se ocorre
variação do tipo curto circuito ou variações de tensões altas e baixas por
quaisquer motivos, conforme constado no laudo de fls. 35-54 e em outros
docs, do processo, traria danos às baterias de nobreak e consequentemente
danos aos dispositivos de entrada (varistores) do equipamento."

Restou, portanto, evidenciada, na espécie, a falha na prestação de serviço a
ensejar a reparação do dano. Só a existência de culpa exclusiva da vítima
poderia afastar ou mitigar a responsabilidade objetiva dos requeridos, no
caso.

Neste sentido, leciona o mestre Hely Lopes Meirelles:

"Para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e
demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o
dano, bem como o seu montante. Comprovados esses dois elementos surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação
incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa
ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da
vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração" (Direito
Administrativo Brasileiro, RT, 27ª edição, 2000, p. 627).

Contudo, conforme apurado, as instalações do aparelho danificado
respeitaram as normas técnicas da ABNT, não havendo que se falar em
conduta culposa por parte da autora, ora apelada.

A matéria examinada nos autos, já foi, por diversas vezes, julgada por este
eg. Tribunal, e assim decidida:

"Apelação Cível. Ação de Indenização. Interrupção no fornecimento de
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energia. Restabelecimento intermitente e com sobrecarga. Dano em aparelho
eletrônico. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.
Responsabilidade civil objetiva. Fato de terceiro e culpa da vítima.
Inocorrência. Lucro cessante. Parcela devida. Recurso não provido." (AC nº
1.0278.04.911218-0/001, 2ª Câmara Cível do TJMG; Rel. Des. Caetano Levi
Lopes, DJMG 25/02/2005).

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSOLIDADE OBJETIVA DA CEMIG -
ESTRAGOS CAUSADOS EM NOTEBOOK, EM VIRTUDE DE DESCARGA
ELÉTRICA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. A CEMIG deve
responder objetivamente pelos danos causados em notebook, em virtude de
elevação de descarga elétrica, conforme preceito da CF, 37, parágrafo 6º.
Não exclui o dever de indenizar a constatação de que seja o defeito originário
de outro Estado da Federação, onde a energia é adquirida de outra
concessionária." (AC nº 1.0024.02.793618-6/001, 7ª Câmara Cível TJMG.
Rel. Des. Wander Marotta; DJMG 18/03/2004).

Ademais, ainda que não fosse, a hipótese, de responsabilidade objetiva, a
aplicação das normas estatuídas no Código de Defesa do Consumidor
levaria ao mesmo resultado, não estando, pois, a merecer quaisquer reforma
a d. sentença recorrida.

Com estas considerações, nego provimento ao apelo.

Custas, pela recorrente.

DO APELO ADESIVO

Conheço do apelo adesivo, atendidos os pressupostos de sua admissão.

Pretende, a apelante, Centro de Densidometria Óssea Manhuaçu Ltda, seja
parcialmente reformada a d. sentença monocrática, acrescendo-se a
condenação concernente à compensação pelos danos extra patrimoniais
sofridos pela recorrente.

Contudo, não vejo configurado, na espécie, a ocorrência de danos

6



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

morais a ensejar o pedido de condenação.

Com efeito, não restou comprovado nos autos prejuízo ofensivo à imagem e
á honra da apelante perante os consumidores de seus serviços decorrente
do dano da aparelhagem pela falha na prestação de serviços de energia
elétrica por parte da apelada, pelo que não há que se falar em indenização
por danos morais, conforme acertadamente decidiu o nobre sentenciante.

Nego provimento ao recurso.

Custas, pela apelante.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): KILDARE
CARVALHO e MANUEL SARAMAGO.

SÚMULA :   	REJEITARAM PRELIMINAR DO APELO PRINCIPAL E
NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0394.03.028465-4/001
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