
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019165-55.2013.815.0011 – 6ª Vara Cível de Campina Grande. 
Relator        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Maria do Socorro Silva
Advogado : Bárbara Leônia Farias Batista Gomes (OAB/PB – 20.740)
Apelado : Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  —  CORTE  NO  FORNECIMENTO  DE 
ENERGIA  ELÉTRICA  —  FATURA  ATRASADA  — 
EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO  —  DANO  NÃO 
CONFIGURADO  — IMPROCEDÊNCIA —  IRRESIGNAÇÃO 
— MANUTENÇÃO — DESPROVIMENTO.

- “Art. 188 do CC - Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um  
direito reconhecido;

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do 
Estado, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria do Socorro Silva em 
face da sentença de fls. 56/60, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Campina Grande, nos 
autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” proposta pela recorrente em desfavor da 
Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S/A.

Na sentença,  o Juízo  a quo julgou improcedente a demanda,  por 
entender  que  a  promovida  agiu  dentro  do  exercício  regular  do  direito.  Condenou  a 
promovente nas custas processuais  e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 
(quinhentos reais), devendo ser observado o art. 12 da Lei 1.060/50.

Inconformada, apresentou recurso apelatório às fls. 63/65, pugnando 
pelo seu provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na peça 
vestibular.

Contrarrazões às fls. 73/78.
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Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu 
parecer de fls. 86/88, opinou apenas pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de 
mérito.

É o relatório. 

Voto. 

Em  suma,  o  autor  (apelante)  ingressou  com  a  presente  Ação  de 
Indenização por Danos Morais afirmando ter ocorrido “corte no fornecimento de energia” de 
sua residência em virtude do não pagamento de conta de energia.

Alega que a referida conta estava devidamente paga e a demandada 
não poderia proceder com a suspensão do fornecimento quando não estava inadimplente com 
as faturas de energia.  Pugnou pela  condenação da empresa ao pagamento de indenização 
pelos morais ocasionados.

Na  sentença,  o  magistrado  julgou  improcedente  a  demanda,  por 
entender  que  o  promovido  agiu  dentro  do  exercício  regular  do  direito,  condenando  a 
promovente  nas  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  em R$  500,00  (quinhentos 
reais), devendo ser observado o art. 12 da Lei 1.060/50.

Irresignada,  apresentou  apelo  pugnando  pelo  seu  provimento  para 
reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na peça vestibular.

Pois bem.

Sabe-se que, para que reste configurada a responsabilidade civil e o 
dever de indenizar, é indispensável a comprovação de três requisitos, cuja aparição deve ser 
concorrente: a) conduta ilícita praticada pelo demandado; b) dano ao demandante; e c) nexo 
de causalidade entre a conduta e o dano, tudo isso consoante preconizado pelos artigos 927, 
186 e 197, do Código Civil de 2002.

Para  que  ensejasse  direito  à  indenização  por  dano  moral,  seria  de 
relevante mister a  prova inequívoca de que o apelado praticou comportamento ilícito, e a 
ocorrência de dano, o que na hipótese sub examine não se vislumbra.

No caso dos autos, a controvérsia reside no corte do fornecimento de 
energia pela falta de pagamento da fatura com vencimento em 25/04/2013, no valor de R$ 
77,25 (setenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

A autora afirma que o corte de energia ocorreu com a fatura paga. 
Infere-se dos documentos juntados que a referida fatura de energia só foi quitada 05/06/2013, 
quando já havia notificação expressa na fatura seguinte, com vencimento em 27/05/2013, da 
possibilidade da suspensão do serviço a partir do dia 04/06/2013.

Ademais,  a  mensagem  na  fatura  de  maio  ainda  acrescenta:  “O 
pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, 
caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora 
para comprovação”.
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O  corte  do  fornecimento  de  energia  e  a  consequente  religação  se 
efetivaram no dia 06/06/2013. 

Como visto, o atraso no pagamento ocorreu por conta do consumidor 
e a suspensão deu-se após o prazo fatal concedido pela demandada para quitação da fatura. 
Cabia à demandante ter apresentado à demandada o comprovante do pagamento com intuito 
de obstar a ocorrência do corte, o que não o fez.

Nesta  esteira,  embora  as  questões  consumeristas  devam  ser 
interpretadas de forma mais benéfica aos consumidores, devido à sua notória hipossuficiência 
frente aos fornecedores de serviços e produtos, compete ao consumidor desincumbir-se, ao 
menos, do ônus mínimo da prova.

Sabe-se que,  nos termos do art.  14 do CDC, a responsabilidade do 
fornecedor de serviços é objetiva. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Vale ressaltar, contudo que, de acordo com §3º do supramencionado 
dispositivo, não haverá a responsabilidade do fornecedor quando inexistir defeito no serviço 
prestado ou quando o fato ocorrer por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14. 'Omissis'
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro..

Desse modo, pelas provas colhidas ao caderno processual, não restou 
devidamente comprovada a prática de qualquer ilicitude da empresa demandada para ensejar 
sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais alegados na 
inicial.

Sendo assim, a promovida agiu no exercício regular de um direito ao 
proceder  à  suspensão  no fornecimento  de energia,  com observância  à  Resolução 414,  da 
ANEEL.

Art. 188 do CC. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito  
reconhecido;

Jurisprudência:

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  CONTRATO  DE 
CÉDULA  DE  CRÉDITO  BANCÁRIO. 
PROVA. RENEGOCIAÇÃO DEDÍVIDA.  DÉBITO  DEVIDO.  INSCRIÇÃO 
NOS  CADASTROS  RESTRITIVOS  DE  CRÉDITO  QUE  SE  MOSTRA 
LÍCITA.  DANOS  MORAIS  INOCORRENTES.  SENTENÇA  MANTIDA 
POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. A  parte  ré  logrou  êxito  em 
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comprovar a ocorrência de contrato de cédula de crédito bancário fls. 19/23 
junto  ao  banco  santander  (Brasil)  s.  A,  referente  a  consignação 
de empréstimo, a fim de o autor saldar suas dívidas pendentes, estando todos 
os  documentos  assinados  pelo  autor.  Débito  que  se  mostra  devido,  sendo 
lícita  a  inscrição  do  nome  do  autor  nos  cadastros  restritivos  de  crédito, 
agindo  a  ré  emexercício regular do direito.  Recurso  desprovido. (TJRS; 
RecCv  0018418-68.2015.8.21.9000;  Sapiranga;  Primeira  Turma  Recursal 
Cível;  Rel.  Des.  Roberto  Carvalho  Fraga;  Julg.  26/05/2015;  DJERS 
29/05/2015)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA CC.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO 
MORAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL  CONSIGNADO  EM  FOLHA. 
ALEGAÇÃO  DE  QUE  O EMPRÉSTIMO FOI  FEITO  MEDIANTE  O 
PAGAMENTO  EM  36  PARCELAS.  NÃO  COMPROVAÇÃO. 
INSTRUMENTO FIRMADO EM 48 PARCELAS. Provas carreadas aos autos 
que  evidenciam  que  apenas  10  parcelas  restaram  adimplidas  conforme 
contratação. Renegociação da dívida.  Negativa da autora.  Demonstração nos 
autos da necessidade da renegociação. Autora que permaneceu inadimplente 
mesmo com a renegociação impugnada. Negativação do nome da autora nos 
cadastros  de  proteção  ao  crédito.  Possibilidade  ante  a  situação  de 
inadimplência. Instituição financeira que age no regular exercício do direito. 
Dano  moral  não  configurado.  Recurso  provido  para  julgar  improcedente  a 
ação. (TJSP;  APL  0015283-90.2010.8.26.0009;  Ac.  8435088;  São  Paulo; 
Décima  Sétima  Câmara  de Direito Privado;  Rel.  Des.  Irineu  Fava;  Julg. 
07/05/2015; DJESP 14/05/2015)

Assim, não houve conduta ilícita por parte da apelada capaz de gerar a 
responsabilização civil, sendo imperiosa a manutenção da sentença recorrida. 

Pelo  exposto,  em  harmonia  com  parecer  ministerial,  NEGO 
PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento,  Exmo. Des. Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides 
(relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Alcides  Orlando  Moura  Jansen, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019165-55.2013.815.0011 – 6ª Vara Cível de Campina Grande. 

RELATÓRIO.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria do Socorro Silva em 
face da sentença de fls. 56/60, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Campina Grande, nos 
autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” proposta pela recorrente em desfavor da 
Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S/A.

Na sentença,  o Juízo  a quo julgou improcedente a demanda,  por 
entender  que  a  promovida  agiu  dentro  do  exercício  regular  do  direito.  Condenou  a 
promovente nas custas processuais  e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 
(quinhentos reais), devendo ser observado o art. 12 da Lei 1.060/50.

Inconformada, apresentou recurso apelatório às fls. 63/65, pugnando 
pelo seu provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido formulado na peça 
vestibular.

Contrarrazões às fls. 73/78.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu 
parecer de fls. 86/88, opinou apenas pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de 
mérito.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 31 de outubro de 2016

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                        Relator
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