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JULGAMENTO

EMENTA:  INCIDENTE  DE  RESOLUÇÃO  DE  DEMANDAS  REPETITIVAS.  FALHA  NA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVERGÊNCIA SOBRE A

APLICAÇÃO DO DIREITO ALUSIVO A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO E, CASO

AFIRMATIVO,  O  PERÍODO  DE  TEMPO  DE  SUSPENSÃO  NECESSÁRIO  À  SUA

CARACTERIZAÇÃO. IRDR ADMITIDO. 1. Demonstrada a repetição de processos versando sobre

a mesma questão de direito, a plausibilidade do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica

da  prestação  jurisdicional  e  de  aumento  exponencial  de  causas  análogas,  o  IRDR  deve  ser

instaurado para a fixação da tese jurídica. 2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

instaurado e admitido para apreciar a existência de dano moral presumido, em relação a falha na

prestação de serviços essenciais de energia elétrica e, caso afirmativo, o período de tempo de

suspensão necessário à sua caracterização.

ACÓRDÃO
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os componentes da Turma

Julgadora  de  Uniformização  de  Jurisprudência,  por  maioria  de  votos,  instaurar  o  Incidente  de

Resolução de Demandas Repetitivas, e admiti-lo nos termos do voto do Relator.

Goiânia, 30 de agosto de 2021

Publicado e intimados na sessão, consoante Enunciado 85 do FONAJE e artigos 70 e

120, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de

Goiás.

Goiânia, 30 de agosto de 2021.

Algomiro Carvalho Neto 

Juiz de Direito  - Relator

VOTO

Tratam os autos sobre pedido de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

(IRDR) formulado pela douta Juíza de Direito Dra. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, 1ª Juíza de

Direito da 3ª Turma Recursal do Estado de Goiás, cujo objetivo é firmar tese jurídica no tocante a

existência de dano moral presumido em situação de falha na prestação de serviços essenciais de

energia  elétrica  e,  caso  afirmativo,  o  período  de  tempo  de  suspensão  necessário  à  sua

caracterização.

Premente se torna a uniformização do entendimento ante o grave risco de violação dos princípios

da isonomia e segurança jurídica em relação aos pronunciamentos das Turmas Recursais do Estado
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de Goiás, os quais são discrepantes, conforme indicado pela requerente, quanto a questão posta.

A divergência decorre da exigência de comprovação de dano moral, na hipótese, pelas 2ª e 3ª

Turmas  Recursais,  tendo  como  parâmetros,  respectivamente,  os  autos  n.º  5275298.65  e

5162979.57, ao passo que a 1ª e 4ª Turmas Recursais reconhecem a caracterização de dano moral

presumido,  independente  de  comprovação,  ou  seja,  in  re  ipsa,  de  acordo  com  os  autos  n.º

5137393.18 e 5197243.03.

Cinge-se a controvérsia, neste momento, em promover o exame de admissibilidade deste incidente

de resolução de demandas repetitivas (IRDR), cuja valoração, por expressa disposição do art. 981

do CPC exige decisão colegiada do órgão jurisdicional competente.

A lei processual civil exige, para a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

(IRDR),  efetiva  repetição  de  processos  que  contenham controvérsia  sobre  a  mesma  questão

unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 976, incisos I e II),

circunstâncias presentes nos autos.  

Ante o exposto, admito o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, por estarem presentes

os requisitos de admissibilidade a que alude o artigo 976 do CPC e, em consequência, determino:

a)  a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, que

tramitem no âmbito das Turmas Recursais e Juizados Especiais de todo o Estado de Goiás e nos

quais  é  discutida  a  matéria  objeto  deste  IRDR,  devendo  ser  expedido  ofício  aos  respectivos

Relatores de recursos inominados e Juízes de Direito, nos exatos termos dos artigos 313, inciso IV

e 982 inciso I, § 1º, ambos do CPC;

b) a comunicação ao douto Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Desembargador

Carlos Alberto França, para fins de alimentação do Cadastro Nacional de Incidente de Resolução

de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 979 do CPC e art. 341-A, inciso III, da Emenda

Regimental n.º 9, de 14 de dezembro de 2016, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado

de Goiás;

c) a intimação do Ministério Público para, querendo, manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos

termos do art. 982, inciso III, do CPC; e

Firefox https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcesso?PaginaAtual=6&Id_Moviment...

3 of 5 10/09/2021 13:52



d) oitiva da CELG DISTRIBUIÇÃO S/A (nome de fantasia ENEL Distribuição Goiás) na condição

de amicus curiae.

Não há necessidade de requisição de informações dos Órgãos Judiciantes nos quais tramitam

processos análogos (CPC, art. 982, inciso II), bem assim não vislumbro necessidade de designação

de audiência pública (CPC, art. 983, parágrafo primeiro), tendo em vista serem suficientes os

elementos de convicção e fundamentos jurídicos constantes do feito.

É o voto.

Algomiro Carvalho Neto

Juiz de Direito Relator

Votaram pela admissibilidade do IRDR, além do Relator, os Juízes:

Algomiro Carvalho Neto

Élcio Vicente da Silva

Hamilton Gomes Carneiro

Fabíola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui

Alice Teles Oliveira

Mônica Cezar Moreno Senhorelo

José Carlos Duarte

Votaram divergente, pela não admissibilidade do IRDR, os Juízes:

Oscar de Oliveira Sá Neto

Stefane Fiúza Cançado Machado

Wild Afonso Ogawa
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Rozana Fernandes Camapum

Fernando Ribeiro Montefusco

Fernando César Rodrigues Salgado

Publicado e intimados na sessão, consoante Enunciado 85 do FONAJE e artigos 70 e 120, do

Regimento Interno das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de

Goiás.

Goiânia, 30 de agosto de 2021.

Algomiro Carvalho Neto

Juiz de Direito Relator
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