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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  C/C  POR  DANOS  MORAIS.  RELAÇÃO 
CONSUMERISTA.  INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO 
CDC. SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
CONCESSIONÁRIA  DE  ENERGIA  QUE  EFETUA 
LEITURAS DE MEDIDOR MENSALMENTE E, APÓS 
DECURSO  DE  TEMPO,  COBRA POR  CONSUMO 
NÃO  CONTABILIZADO.  AUSÊNCIA  DE 
OBSERVAÇÃO DAS REGRAS DO PROCEDIMENTO 
ESTABELECIDO  PELA  ANEEL  PARA  AFERIR  A 
POSSÍVEL  IRREGULARIDADE. 
CONSUBSTANCIAÇÃO DA NULIDADE DO ATO E 
DA RESPECTIVA FATURA DA RECUPERAÇÃO DE 
CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA.  DANO  MORAL.  OCORÊNCIA. 
TRANSTORNOS  QUE  ULTRAPASSARAM  A 
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ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. FIXAÇÃO. 
PARÂMETROS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.  DESPROVIMENTO DO 
RECURSO. 

-  A norma  regulamentadora  do  procedimento  para 
detecção  de  fraude  no  medidor  do  consumo  de 
energia elétrica estabelece que a concessionária dessa 
modalidade  de  serviço  público  deve  realizar 
inspeções  periódicas  na  unidade  consumidora  e, 
constatada  a  ocorrência  de  procedimento  irregular, 
deve emitir o Termo de Ocorrência de Irregularidade 
(TO), cuja cópia ser entregue ao consumidor, no ato 
da  sua  emissão,  preferencialmente  mediante  recibo, 
ou,  enviada  pelo  serviço  postal  com  aviso  de 
recebimento, conforme contexto dos arts. 37, caput e 
72, §1º, inc. I e  §3º da Resolução Normativa 456/2000.

− Ausente  a  comprovação  da  prática  dos  atos 
componentes  do  procedimento  delineado na  norma 
de  regência,  ônus  que  competia  a  apelante,  nos 
termos do inciso II, do art. 333, do CPC, nulas estão a 
inspeção e  a respectiva cobrança de recuperação de 
consumo.

− É inegável o dano à honra do promovente haja 
vista que lhe foi  impingida a conduta de fraudar o 
medidor  para  pagar  menos  energia,  causando-lhe 
embaraços e denotando a impressão de mau pagador, 
inclusive  corte  do  fornecimento  de  energia  em sua 
residência,  o  que  não  se  pode  considerar  mero 
aborrecimento,  em  razão  de  uma  dívida  que  não 
restou legitimamente comprovada.
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− A indenização por dano moral deve ser fixada com 
prudência,  segundo  o  princípio  da  razoabilidade  e  de 
acordo com os critérios apontados pela doutrina, como in  
casu,  a  fim  de  que  não  se  converta  em  fonte  de 
enriquecimento sem causa.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por maioria, em 
negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela  Energisa 
Paraíba Distribuidora  de  Energia  S.A. contra  sentença  proferida  pelo 
Juízo da Comarca de Remígio,  fls.  161/167,  que,  nos autos da ação de 
obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada 
por  João  Clovis  Cândido em  seu  desfavor,  julgou  parcialmente 
procedente  o  pedido  inicial,  para:  a)  declarar  inexistente  o  débito 
referente à recuperação de consumo discutida nos autos; b) condenar o 
promovido a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00,  a  título de danos 
morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 
pelo INPC a contar daquela decisão.

Condenou, ainda, a empresa apelante ao pagamento 
de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% 
sobre o valor da condenação.

Em  suas  razões  recursais,  fls.  170/180,  a  apelante 
afirma  que,  através  de  regular  inspeção  nas  instalações  do  imóvel  de 
propriedade do autor,  verificou a  existência de desvios  nos bornes  do 
medidor, “com objetivo específico de desviar a energia da rede pública 
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para ingressar  na rede interna dos imóveis   sem passar  pelo  medidor 
conforme registrado no Termo de Ocorrência (TO) 296721”.

Narra  que,  verificada  a  irregularidade,  os  técnicos 
providenciaram  a  regularização  da  Unidade  Consumidora  (UC)  e 
lavraram  o  Termo  de  Ocorrência,  com  uma  lista  dos  equipamentos 
elétricos  instalados  no  imóvel,  do  qual  o  proprietário  recebeu  uma 
segunda via.

Alega que, após a inspeção, elaborou uma planilha de 
cálculo referente ao consumo não faturado em virtude da irregularidade, 
através  de  processo  administrativo,  sobre  o  qual  o  apelado  teve  total 
conhecimento, sendo cientificado para pagar o suposto débito atualizado.

Aduz assim a inexistência de dano moral,  alegando 
ausência de corte ou interrupção de energia como mencionado na inicial, 
sendo descabida tal reparação.

Assevera  “ainda  que  se  admita,  apenas  ad  
argumenntandum  tantum,  que  o  corte  tenha  existido,  como  pretendE  a 
parte  autora,  ainda  assim,  consistiria  num  episódio  desagradável,  um 
mero aborrecimento, a que todos estão sujeitos na vida cotidiana que não 
configura,  nem poderia  configurar,  dano  moral”,  acrescentando  que  a 
energia elétrica não é um bem essencial, sem o qual o cidadão não possa 
viver. 

Por fim, pugna pela total reforma da sentença, com a 
consequente improcedência da ação.  Alternativamente,  caso mantida a 
condenação, requer a minoração do quantum arbitrado.

Contrarrazões  pelo  desprovimento  do  apelo,  fls. 
187/188.
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A Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  da  lavra  do 
Exmo. Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, opinou pelo desprovimento do 
recurso, fls. 194/200.

 
É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora

Cabível  e tempestivo,  conheço do recurso,  presentes 
que se encontram os demais pressupostos de admissibilidade.

Sem preliminares ou questões prejudiciais suscitadas, 
passo à análise do mérito propriamente dito. 

Extrai-se dos autos que  João Clovis Cândido ajuizou 
ação de obrigação de fazer c/c danos morais em face da Energisa Paraíba, 
aduzindo  que  no  dia  13.11.2011,  uma  equipe  da  referida  empresa  se 
dirigiu até sua residência, na zona rural do Município de Remígio, onde 
fizeram  uma  vistoria  e  detectaram  irregularidade  no  medidor, 
ocasionando sua troca.

Afirmou que, após a substituição do medidor, ainda 
foi  acusado  de  violação  com  o  objetivo  de  gerar  baixo  consumo  de 
energia e, sem lhe dar oportunidade de defesa dentro do devido processo 
legal, no dia 07 de dezembro cortaram o fornecimento de energia de sua 
residência, causando-lhe diversos prejuízos.

Narrou que, segundo funcionário da promovida, em 
face da inspeção sua fatura foi registrada com um débito de R$ 4.544,31 
(quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos), 
valor decorrente de equiparação do consumo do medidor antigo com o 

Apelação Cível nº 0001200-64.2011.815.0551                                5



novo já instalado. 

Requereu,  em  antecipação  de  tutela,  o 
restabelecimento do fornecimento de energia, e, no mérito, fosse afastada 
a cobrança da dívida, com a condenação da promovida em danos morais 
em quatro vezes o valor da dívida, ante os constrangimentos que passou 
com o corte de energia.

O feito seguiu seu trâmite regular,  com observância 
do contraditório e da ampla defesa e, ao final, o juízo julgou parcialmente 
procedente  a  demanda,  declarando  inexistente  o  débito   referente  à 
recuperação de consumo e condenando a apelada a pagar R$ 3.000,00 a 
título de danos morais.

É  contra  esta  decisão  que  a  apelante  se  insurge, 
alegando que houve fraude no medidor do promovente e que a empresa 
agiu em observância à Resolução 456/2000 da ANEEL.

De início, cumpre registrar que a relação envolvendo 
as  partes  litigantes  é  tipicamente  de  consumo,  regida  pela  legislação 
especial, pois o autor e a parte promovida enquadram-se  perfeitamente 
nos conceitos de consumidor e fornecedor, insculpidos, respectivamente, 
nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se,  também,  que  a  responsabilidade  da 
recorrente,  concessionária e fornecedora do serviço de energia elétrica, 
pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
do serviço é objetiva, ou seja, está desvencilhada do conceito de culpa, 
por força da clara disposição do art. 14,  caput, do Código de Defesa do 
Consumidor.

Essa  responsabilidade  objetiva  somente  pode  ser 
afastada se o fornecedor comprovar a ausência de defeito no serviço ou 
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que os danos decorreram de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos 
termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim,  para  que  exista  a  obrigação  de  indenizar  o 
dano moral ocasionado, é necessária a comprovação do fato que o gerou, 
do  dano  e  do  nexo  causal,  além  da  inexistência  das  excludentes  da 
responsabilidade objetiva, acima mencionadas.

Feito este registro, insta ressaltar que os dispositivos 
da Resolução nº 456, de 29 de novembro de 2000, foram revogados pela 
Resolução  Normativa  nº  414,  de  9  de  setembro  de  2010.  Porém,  essa 
mudança de norma não desencadeia qualquer consequência jurídica na 
situação  submetida  à  apreciação  deste  Órgão  judicial,  porquanto  não 
ocorreu modificação das hipóteses incidentes no caso concreto. 

Cumpre  mencionar,  no  entanto,  que  o  ato  de 
fiscalização realizado em virtude de suspeita de fraude no medidor de 
energia  foi  praticado  em  desarmonia  com  a  Resolução  nº  414/2010, 
impondo-se a anulação da cobrança relativa à recuperação de consumo.

A  norma  regulamentadora  do  procedimento  para 
detecção de fraude no medidor do consumo de energia elétrica estabelece 
que a concessionária dessa modalidade de serviço público deve realizar 
inspeções periódicas na unidade consumidora e,  na ocorrência de indício 
de  procedimento  irregular,  emitir  o  Termo  de  Ocorrência  e  Inspeção 
(TOI),  cuja  cópia  deve  ser  entregue  ao  consumidor  ou  àquele  que 
acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e em 
caso de recusa do consumidor em recebê-la, enviá-la  em até 15 (quinze) 
dias  por  qualquer  modalidade  que  permita  a  comprovação  do 
recebimento, conforme contexto dos arts. 77, caput, e 129, §1º, inc. I e  §3º 
da referida norma:

“Art.  77.  A  verificação  periódica  dos  equipamentos  de  medição, 
instalados  na  unidade  consumidora,  deve  ser  efetuada  segundo 
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critérios  estabelecidos  na  legislação  metrológica,  devendo  o 
consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos 
locais em que os equipamentos estejam instalados. (Redação dada 
pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010) 

Art.  129.  Na  ocorrência  de  indício  de  procedimento  irregular,  a 
distribuidora  deve  adotar  as  providências  necessárias  para  sua  fiel 
caracterização e  apuração do  consumo não faturado  ou faturado  a 
menor. 

§  1º  A distribuidora  deve  compor  conjunto  de  evidências  para  a 
caracterização  de  eventual  irregularidade  por  meio  dos  seguintes 
procedimentos:
I –  emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário 
próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(…)

§ 3º  Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 
esta  deve  ser  enviada  em  até  15  (quinze)  dias  por  qualquer 
modalidade que permita a comprovação do recebimento.

O conjunto probatório inserto nestes autos denota que 
a  apelante  deixou  de  praticar  os  atos  que  compõem  o  procedimento 
relativo à apuração do suposto desvio de energia elétrica e da respectiva 
recuperação  de  consumo,  porquanto  não  demonstrou  a  realização  de 
vistorias  periódicas,  ficando  o  medidor,  por  diversos  anos,  sem 
manutenção. 

Ora, se a concessionária de energia elétrica exerce mês 
a mês o controle sobre o instrumento medidor, não pode neste momento 
cobrar  por  recuperação,  pois,  assim  agindo,  fere  a  boa-fé  objetiva,  o 
princípio da confiança e a proibição da venire contra factum proprium.

De  outra  banda,  apesar  do  conjunto  probatório 
constar  com o  TO (Termo de  Ocorrência),  fls.  08,  analisando  o  laudo 
pericial  confeccionado  (fl.  61),  observo  que  este  não  se  encontra 
devidamente assinado pelo  responsável  técnico do teste,  retirando-lhe, 
portanto, o potencial probatório.

Vale ressaltar que mesmo após a troca do medidor, a 
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média  de  consumo da  recorrente  permaneceu  praticamente  a  mesma, 
consoante  se  observa  nas  faturas  dos  meses  subsequentes,  fls.  20/23, 
inclusive no ano de 2012 (fls. 147/155), revelando que não houve alteração 
substancial  comparando  o  período  objeto  da  recuperação  e  o  período 
posterior, quando o novo medidor foi instalado.

Sobre  o  tema,  transcrevo  trecho  da  sentença  de 
primeiro  grau,  na  qual  a  magistrada  discorreu  detalhadamente, 
fundamentada nos documentos que instruíram o feito (fl. 163/164):

“Segundo demonstrou a demandada, o início da irregularidade 
iniciou em julho de 2008, perdurando até junho de 2011, quando 
operou-se  o  conserto  do  medidor,  no  momento  do 
procedimento de fiscalização. 
(…)
Fazendo-se  um  comparativo  entre  os  meses  concernentes  ao 
período de irregularidade, anteriores à inspeção e modificação 
no medidor , e os meses posteriores, constata-se que não houve 
aumento  do  consumo  de  energia  elétrica,  pois  que  nos  12 
(doze ) meses posteriores ao conserto se constata um consumo 
médio  mensal  de  105kWh,  e  no  período  da  irregularidade 
(07/2008  a  06/2011)  se  verificou  o  consumo  médio  mensal 
aferido de 108,3 kWh (fls. 135/141). O mesmo se dá com relação 
ao  período  de  12  (doze)  meses,  anterior  ao  início  da 
irregularidade,  que  teve  como  consumo  mensal  médio  de 
16,83hWh.”

Assim,  conclui-se  que,  mesmo  que  tenha  havido  a 
suposta fraude, o autor não obteve qualquer vantagem com a hipotética 
adulteração, inviabilizando a cobrança da recuperação de consumo, ante 
as insignificantes diferenças constatadas.

Nesse sentido:

AGRAVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  ENERGIA  ELÉTRICA. 
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CÁLCULO FEITO COM BASE NO 
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CRITÉRIO PREVISTO NA ALÍNEA "B" DO INCISO IV DO ART. 72 
DA  RESOLUÇÃO  Nº  456/00  DA  ANEEL.  FRAUDE  INEFICAZ. 
INEXISTÊNCIA  DO  DÉBITO.  Não  havendo  demonstração  de 
substancial  diminuição  de  consumo durante  o  período  objeto  de 
recuperação, mantendo-se em média o mesmo, observados os meses 
posteriores,  não  comprovando  a  concessionária  aumento  efetivo 
após a constatação de irregularidade, não há que se falar em fraude 
praticada pelo consumidor, inexistente débito a ser saldado a título 
de  recuperação  de  consumo,  inadmissível  o  condicionamento  do 
pagamento  da  fatura  relativa  à  recuperação  de  consumo  à 
continuidade no fornecimento de energia  elétrica.  Precedentes do 
TJRGS.  Agravo  desprovido. (TJRS;  AG  386525-48.2013.8.21.7000; 
Gravataí; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo 
Zietlow Duro; Julg. 10/10/2013; DJERS 17/10/2013)

Nesses  termos,  como  a  empresa  recorrente  não  se 
desincumbiu do ônus de demonstrar a observância do procedimento para 
a prática da conduta questionada, nos termos do art.  333,  II1,  do CPC, 
impõe-se a manutenção da sentença de 1º grau.

Por outro lado, no tocante ao dano moral pleiteado, 
atenta aos autos, observo que a cobrança da "recuperação de consumo" se 
deu em virtude de suposta irregularidade no medidor,  que não restou 
devidamente  demonstrada,  conforme  anteriormente  analisado.  Como 
consequência desse fato, o autor recebeu cobrança e teve o fornecimento 
de energia de sua residência suspenso, fl. 68, ante a falta de pagamento 
do suposto débito cobrado pela empresa apelada.

Desse modo, não comprovada a conduta fraudulenta 
atribuída ao apelado e ante a suspensão do fornecimento de energia em 
sua residência, resta caracterizada a responsabilidade extra patrimonial 
da concessionária, tendo em vista que a conduta abusiva é fato capaz de 
dar ensejo à compensação por danos morais.

1 Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
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A Constituição Federal,  em seu art.  37,  §  6°2,  prevê 
que não só as pessoas jurídicas de direito público como também as de 
direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos  (que  é  o  caso  em 
evidência,  por  ser  a  empresa/Ré,  concessionária  de  energia  elétrica) 
responderão pelos danos que seus agentes,  nessa qualidade,  causem a 
terceiros, independentemente de culpa ou dolo.

Destaco o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano moral e material. 
Procedência.  Irresignação.  Inexistência  de  responsabilidade  pela 
prestação do serviço de energia elétrica. Rejeição. Culpa exclusiva da 
autora  e  de  terceiro.  Não  ocorrência.  Relação  consumerista. 
Responsabilidade objetiva. Prova dos danos morais e materiais. Dever 
de  indenizar.  Quantum  indenizatório  adequado.  Manutenção. 
Honorários  fixados  sobre  o  valor  da  causa.  Incorreção.  Sentença 
condenatória.  Fixação devida com base na condenação.  Provimento 
parcial.  A responsabilidade  da  concessionária  de  energia  elétrica, 
pelos  serviços  prestados  aos  clientes,  é  objetiva.  Assim,  só  não 
responderá  pelos  danos,  se  comprovar  uma  das  excludentes 
previstas no art. 14, § 3°, CDC. (.,.). (TJPB; AC 008.2006.000019-0/002; 
Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos; 
DJ'PB 23/09/2011; Pág. 6) — grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 
INDENIZAÇÃO.  INSPEÇÃO  EM  MEDIDOR  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA.  FRAUDE  NO  APARELHO  DE  MEDIÇÃO.  PERÍCIA 
REALIZADA  UNILATERALMENTE  PELA  COMPA-  NHIA  DE 
ENERGIA  ELÉTRICA.  VIOLAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DO 
CONTRADITÓRIO DE DA AMPLA DEFESA. RECUPERAÇÃO DE 
CONSUMO  EIVADA  DE  IRREGULARIDADES.  CORTE  NO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL 
CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. No que diz 
respeito à regularidade da cobrança da diferença  de consumo não 
faturado,  que  se  denomina  “recuperação  de  consumo”,  mostra-se 
aceitável  que  a  concessionária  pretenda  cobrar  valores  que  tenham 
sido consumidos, mas não considerados nas faturas ordinárias,  seja 

2 "Art. 37 (...)
§ 6° - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes,  nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa".
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por algum defeito do medidor ou mesmo por malícia do consumidor. 
Entretanto, tal prerrogativa não há que se desvencilhar do direito de 
defesa do consumidor, parte mais frágil da relação contratual. É cediço 
que o fornecimento  de energia elétrica constitui serviço essencial à 
população e por tal razão, sua prestação deve ser de forma adequada, 
segura,  eficaz  e,  acima  de  tudo,  contínua.  Patente,  pois,  que  a 
interrupção abusiva do fornecimento de energia constitui ilícito que 
ultrapassa  com  facilidade  a  esfera  do  mero  aborrecimento  ou 
dissabor cotidiano, ensejando a responsabilização por danos morais. 
(TJPB;  AC 0000049-27.2011.815.0951;  Segunda Câmara Especializada 
Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 16/07/2014; 
Pág. 13) 

Registre-se  que  a  referida  cobrança,  apesar  de  não 
comprovada legitimamente, pois o laudo pericial não foi assinado pelo 
responsável  técnico  do  teste,  retirando-lhe  o  potencial  probatório, 
provocou a cobrança de dívida, além do corte de energia.  

Ademais, a imputação do débito decorrente de fraude 
constatada no medidor não autoriza, por si só, o corte de energia, como já 
julagdo por esta Câmara:

CIVIL  E  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C 
REPARAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS  COM  PEDIDO  DE 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  COBRANÇA  DE  FATURA  DE 
RECUPERAÇÃO.  DÉBITO  PRETÉRITO.  CORTE  NO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. 
SERVIÇO  ESSENCIAL-DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
RECURSO  DESPROVIDO.  A  imputação  de  débito  pela 
concessionária  decorrente  de  fraude  constatada  no  medidor  de 
energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia 
elétrica, ante o pagamento das contas mensais. (TJPB; AC 0200736-
98.2012.815.0461; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José 
Aurélio da Cruz; DJPB 26/06/2014; Pág. 14) 

De fato,  o  dano  encontra-se  devidamente  caracterizado, 
independente da demonstração de efetivo prejuízo, ante a conduta da empresa 
recorrida, o que por si só seria passível de reparação. Nesse sentido:
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CIVIL  E  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO NO 
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  NOTIFICAÇÃO 
NÃO COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DANO  MORAL 
CARACTERIZADO.  RECURSO  PROVIDO  MAJORANDO  A 
INDENIZAÇÃO. Incontroverso nos autos o corte no fornecimento de 
energia  elétrica,  sem  que  o  consumidor  tenha  dado  causa. 
Caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de 
indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta 
de  energia  elétrica  numa  residência,  dispensando  comprovação 
específica.  Indenização  majorada,  considerando  o  ínfimo  valor, 
inicialmente, arbitrado. Juros moratórios fixados a partir do evento 
danoso.  (TJPB;  AC  0001062-14.2010.815.0881;  Terceira  Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 25/06/2014; 
Pág. 21) 

Dessa forma, tem-se que os constrangimentos sofridos 
pela  recorrente  ultrapassaram  a  seara  de  mero  dissabor,  tornando-se 
inquestionável a ocorrência do dano moral e os transtornos causados na 
vida  do  autor  e  de  sua  família,  que  tiveram  os  serviços  de  energia 
suspensos  em  sua  residência,  atingindo  os  direitos  inerentes  à 
personalidade.

A respeito do tema, Cavalieri Filho assevera:

Por  mais  humilde  que  seja  uma pessoa,  ainda  que  completamente 
destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável 
que  seja  seu  estado  biopsicológico,  ainda  que  destituída  de 
consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de 
bens  integrantes  de  sua  personalidade,  mas  precioso  que  o 
patrimônio,  que  deve  ser  por  todos  respeitada. Os  bens  que 
integram  a  personalidade  constituem  valores  distintos  dos  bens 
patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar 
de dano moral. Essa  constatação,  por  si  só,  evidencia  que  o  dano 
moral não se confunde com o dano material; tem existência própria e 
autônoma, de modo a exigir tutela jurídica independente.
Os direitos a personalidade, entretanto, englobam outros aspectos 
da  pessoa  humana  que  não  estão  diretamente  vinculados  à  sua 
dignidade. Nessa categoria incluem-se também os chamados novos 
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direito  da  personalidade:  a  imagem,  o  bom  nome,  a  reputação, 
sentimentos,  relações  afetivas,  aspirações,  hábitos,  gostos, 
convicções  políticas,  religiosas,  filosóficas,  direitos  autorais. Em 
suma,  os  direitos  da  personalidade  podem  ser  realizados  em 
diferentes  dimensões  e  também  podem  ser  violados  em diferentes 
níveis. Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve esse 
diversos  graus  de  violação  dos  direitos  da  personalidade,  abrange 
todas  as  ofensas  à  pessoa,  considerada  esta  em  suas  dimensões 
individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada. (In. 
Programa de Responsabilidade Civil,  7ª ed.,  rev. e amp. SP: Atlas, 
2007, p. 77) – negritei.

E, como toda lesão exige reparação, visto ser essa a 
única  forma de  compensar  o  dano  sofrido,  já  que  houve  violação  do 
patrimônio subjetivo do autor  da  ação,  forçoso reconhecer  o  dever de 
indenizar  na  hipótese.  É  cediço,  portanto,  que  a  honra  subjetiva  é  a 
valoração que cada um tem de si,  porquanto,  ao ser ferida, o conforto 
encontrar-se-á por meio de compensação pecuniária.

Acerca  do  tema,  convém esclarecer  que os  critérios 
utilizados, para a fixação da verba compensatória moral devem estar de 
acordo com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial que versam 
sobre a  matéria  sub examine,  consoante a  qual  incumbe ao Magistrado 
arbitrar,  observando as peculiaridades do caso concreto,  bem como, as 
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não 
se torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto 
de não atender aos fins a que se propõe. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do 
REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, entendeu 
que “não há critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral.  
Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação  e  atendendo  às  
peculiaridades do caso concreto”.

Dessa  forma,  entendo  suficiente  e  equilibrada  a 
indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 
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reais), conforme acertadamente arbitrado pelo juízo  a quo,  a qual serve 
tanto  para  amenizar  o  sofrimento  do  apelado,  quanto  fator  de 
desestímulo, a fim de que a recorrente/ofensora não volte a praticar novos 
atos de tal natureza. 

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO À 
APELAÇÃO CÍVEL interposta pela  Energisa Paraíba - Distribuidora de 
Energia S.A., mantendo incólume a sentença de 1º grau.

É como voto.

Presidi o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 
19 de agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de fl. 209, além desta 
Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir 
o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Marcos Vilar Souto Maior, Procurador 
de Justiça.

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 21 de agosto 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
  Relatora
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