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DEMONSTRADO. PROVIMENTO DO APELO.

– Dano moral configurado, eis que a requerida 
não pode utilizar da ameaça de inscrição em órgãos 
de proteção de crédito como meio de coercitivo para 
cobrança de débito pretérito relativo a recuperação 
de consumo. 

– Na hipótese dos autos, a cobrança indevida 
constituiu  dano moral indenizável, cujo quantum fixo 
em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que reputo razoável 
e proporcional à espécie.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em PROVER o Recurso Apelatório, nos termos do 
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 120.

RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0000748-38.2013.815.0081

Trata-se de Apelação Cível  interposta  por  Maria  do  Rosário 

Cipriano dos Santos contra a sentença prolatada pelo Juiz da  Vara Única da 

Comarca de Bananeiras, que julgou procedente a Ação de Desconstituição de 

Débito  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  proposta  em  face  da  Energisa 

Paraíba Distribuidora de Energia S/A.

A Promovente, ora Apelante, alega, em síntese, a ocorrência 

do dano moral em razão da cobrança indevida da recuperação de consumo.

Contrarrazões ofertadas às fls. 92/98.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça  opinou pelo 

provimento do Recurso Apelatório (fls. 107/114).

É o relatório.

VOTO

Trata-se  de  uma  Ação  de  Desconstituição  de  Débito  c/c 

Indenização por Danos Morais decorrente da cobrança de valores referentes à 

recuperação de energia realizada mediante verificação de medidor de energia 

elétrica.

Na espécie, a Apelante recorre, apenas, no tocante a ausência 

de condenação da Promovida em Danos Morais.

Pois bem. 

Apesar  desta  Corte  não  reconhecer  a  ocorrência  do  dano 

moral quanto a mera e isolada cobrança da recuperação de consumo, tem-se 

que o caso dos autos deve ser reconhecido de maneira excepcional.

Isto  porque  a  Apelante  foi  acusada  indevidamente  pela 

Apelada da prática de desvio intencional de energia elétrica em sua unidade 
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consumidora e forçada a realização de um acordo para o pagamento da multa 

sob pena de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito (fls. 

23/24).

Desta  forma,  resta  patente  a  conduta  lesiva  praticada  pela 

concessionária  de  energia  elétrica,  de  maneira  que  a  consumidora  se  viu 

obrigada a realizar o pagamento parcelado da multa, mesmo ciente da injusta 

acusação de desvio de energia.

Com  efeito,  esse  tipo  de  ocorrência  extrapola  o  mero 

aborrecimento, configurando evidente dano moral indenizável, de maneira que 

qualquer  atitude que impute  responsabilidade pelo  pagamento  de consumo 

energético não ofertado, sob pena de inscrição ou corte no fornecimento de 

energia elétrica, configura constrangimento que atinge o patrimônio moral.

No caso em tela, tenho que andou bem o magistrado de base 

ao declarar a inexistência da dívida, contudo, merece reforma a sentença para 

condenar  a  Apelada  a  condenação  por  danos  morais,  na  medida  em que 

presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato lesivo, o 

dano e o nexo de causalidade.

Em  relação  ao  quantum indenizatório,  deve-se  levar  em 

consideração às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, 

assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta 

do  agressor,  não  se  olvidando,  contudo,  que  o  ressarcimento  da  lesão  ao 

patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, 

sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Considerando os critérios acima, entendo que o montante deve 

ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que suficiente e razoável para 

indenizar o dano moral que se evidenciou. 

Por fim, prosperando a pretensão recursal, impõe-se a reforma 

da sentença, inclusive em relação ao ônus da sucumbência, na medida em que 
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tendo a  Autora  atendido a  totalidade de sua pretensão,  deve a  Promovida 

responder pela integralidade das custas do processo e honorários advocatícios 

do procurador da parte adversa.

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos 

acima, PROVEJO o Recurso Apelatório,   para reformar a sentença  no ponto 

atinente a indenização por danos morais, para condenar a Ré ao pagamento 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde a 

data  desta  decisão,  acrescido  de juros  legais  de  1% ao mês,  a  contar  da 

citação, invertendo o ônus da sucumbência.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José 
Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo 
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos  Senhores 
Desembargadores Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo 
Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa. Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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