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APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C IN-
DENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  CORTE  DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRI-
ÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IN-
DEVIDA.  DEVER  DE  INDENIZAR  RECONHECIDO.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS.  VIOLA-
ÇÃO ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CON-
SUMIDOR.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDI-
DOS. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO QUITA-
ÇÃO  DA  FATURA  E  COBRANÇA  EFETUADA  DE
FORMA  LÍCITA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO
SERVIÇO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.  IMPOSSIBILIDA-
DE. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA EM CONSO-
NÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTEN-
ÇÃO  DO  DECISÓRIO.  DESPROVIMENTO  DO  RE-
CURSO.

- A cobrança indevida  de contas de energia alusivas a faturas
emitidas há mais de 05 (cinco) anos e com o agravante da in-
serção  em órgão de proteção ao crédito, enseja a reparação
por danos morais.

- O entendimento jurisprudencial é categórico no sentido de
que, nos casos de indevida inclusão em órgão de proteção ao
crédito, o dano moral é presumido, ou seja, não há necessida-
de de prova de repercussão de seus efeitos, basta o ofendido
provar que a inserção se procedeu de forma irregular para ge-
rar efeitos indenizatórios, o que foi devidamente comprovado
nos autos.
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- É cediço que, na esfera do dano moral, o quantum indenizatório
fica ao prudente arbítrio do magistrado, devendo o conceito de res-
sarcimento abranger duas forças: uma de caráter punitivo, visando
a penalizar o causador do dano pela ofensa que praticou; outra, de
caráter compensatório, que proporcionará às vítimas algum bem em
contrapartida ao mal por elas sofrido. (Precedentes desta Corte de
Justiça).

- Fixado o quantum indenizatório em patamar razoável, conforme a
extensão do dano sofrido, bem como levando-se em conta os de-
mais critérios firmados pela jurisprudência pátria, deve-se manter o
valor arbitrado.

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

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

José Morais Santos, devidamente qualificado nos autos, moveu “Ação de Indeniza-
ção por Danos Materiais – Repetição de Indébito c/c Danos Morais” em desfavor da Energisa Pa-
raíba – Distribuidora de Energia S/A, igualmente identificada, objetivando a desconstituição de
débito supostamente indevido, cobrado alusivo à recuperação de consumo elétrico, o ressarcimento
por danos materiais e repetição de indébito, bem como indenização por danos morais pelos abalos
psíquicos suportados.

Com o advento da sentença (fls.110/114), o Juiz a quo decidiu pela procedência par-
cial dos pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida concernente à recuperação de consumo
lançada no ano de 2003, e, ainda, condenando a promovida ao pagamento de restituição moral, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correções, e honorários de sucumbên-
cia no importe de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação.

Às (fls.118/128), a concessionária apelou, alegando inexistir qualquer ilicitude na sua
ação, ante a manifesta culpa exclusiva da parte apelada, nos possíveis danos enfrentados. 

Argumenta, ainda, que, a recorrida fora previamente informada do corte através da
própria fatura, agindo, portanto, no exercício regular do direito.

Ao final, requer o provimento da súplica apelatória, no sentido de que seja julgado
improcedente o pleito formulado na exordial, ou, caso entenda diferente, requer a diminuição da in-
denização por dano moral.

 
Contrarrazões apresentadas, conforme de fls. 132/143.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 156/161-v) opi-
nando pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da decisão de primeiro grau.
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É o breve relatório. 

VOTO

Prima facie, defende a apelante, que não executou nenhum ato ilícito, e que o dano
supostamente sofrido pelo demandante ocorreu por sua exclusiva culpa, ante ausência de pagamen-
to das faturas de consumo da sua unidade registradora de energia.

Analisando o caderno processual, constata-se que o apelado teve seu fornecimento de
energia suspenso pelo não pagamento das faturas com vencimento em 11/04/2013 e 08/05/2013 (fls.
13/14), entretanto, após o pagamento em 17/05/2013,  solicitou a religação. 

Ocorre que houve a manutenção do corte de energia elétrica, mesmo após o paga-
mento das referidas faturas, em virtude do débito no valor de R$ 876,97 (oitocentos e setenta e seis
reais e noventa e sete centavos) alusiva a fatura do ano de 2003, dívida esta já  discutida em outra
oportunidade na esfera judicial.

Nessa senda, a apelante não comprovou por qual razão continuou cobrando as faturas
do ano de 2003, praticando cobrança indevida, conforme consta no espelho das contas acostadas às
fls. 13/14..

Diante dos fatos, resta claro os danos morais suportados pelo apelado, ante todo o
constrangimento e dificuldade a que foi submetido, dado o modo de agir da apelante, que reiterada-
mente lhe cobra uma dívida já quitada há mais de uma década, e o mais degradante ainda, não poder
usufruir de um serviço público essencial, subordinado ao Princípio da Continuidade, na forma do
art. 22 do Código do Consumidor.

Outrossim, em que pese as alegações da concessionária promovida, a demandante
cumpriu com a sua obrigação, diligenciando no intuito de regularizar a sua situação, bem ainda pa-
gando pelos serviços disponibilizados, não havendo, portanto, qualquer razão para a manutenção
do corte no fornecimento da energia na sua residência.

Nesse norte, em conformidade com o que dispõe o art.14, do Código de Defesa do
Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, reputados defeituo-
sos, por não apresentarem a segurança que o cliente dele pode esperar.

Dispõe o citado dispositivo: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da exis-
tência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumi-
dores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
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Além do mais, basta a simples inscrição ilegal para caracterizar o abalo, o que
restou devidamente comprovado às fls. 19.

O entendimento jurisprudencial é categórico no sentido de que, nos casos de indevida
inclusão em órgão de proteção ao crédito, o dano moral é presumido, ou seja, não há necessidade de
prova de repercussão de seus efeitos, basta o ofendido provar que a inserção se procedeu de forma
irregular para gerar efeitos indenizatórios, o que foi devidamente comprovado nos autos.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
A INADMISSÃO DE RECURSO  ESPECIAL.   INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  ÓRGÃO  DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  PRESSUPOSTOS  DA  REPARAÇÃO
CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  DANO
PRESUMIDO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. A teor das
Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia, não se conhece do
recurso especial quanto às questões sobre as quais a Corte de origem
não se pronunciou, porquanto não levantadas pela parte, faltando-lhes o
indispensável  requisito  do  prequestionamento.  2.  Segundo  o
entendimento  jurisprudencial  desta  Corte,  a  inscrição  indevida  do
nome consumidor em órgão de restrição ao crédito caracteriza, por si
só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de comprovação, uma vez
que decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 3. Nos termos da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido
pelas  instâncias  ordinárias  a título  de  indenização por danos  morais
pode  ser  revisto  tão  somente  nas  hipóteses  em que  a  condenação se
revelar  irrisória  ou  exorbitante,  distanciando-se  dos  padrões  de
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.  Desse modo,
não se  mostra  desproporcional  a  fixação em R$ 10.000,00 (dez  mil
reais)  a  título  de  reparação  moral  em  favor  do  ora  agravado,  em
virtude  dos  danos  sofridos  pela  inscrição  indevida  em  órgão  de
proteção ao crédito,  motivo pelo qual não se justifica a excepcional
intervenção desta Corte no presente feito,  como bem consignado na
decisão  agravada. 4.  Ademais,  a  revisão  do  julgado,  conforme
pretendido, encontra óbice na Súmula 7/STJ,  por demandar o vedado
revolvimento de matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental a que se
nega provimento.”  (AgRg nº. 1192721/SP – MINISTRO RAUL ARAÚJO –
QUARTA TURMA – JULG. EM 07/12/2010). Grifo nosso.

As decisões deste Egrégio Tribunal seguem o mesmo posicionamento, conforme se
observa abaixo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por danos morais. Cobrança de débitos inexisten-
tes. Inscrição indevida no cadastro de restrição de crédito. Procedência
da ação. Primeira apelação. Danos morais.  Insignificância do valor fi-
xado diante do caráter pedagógico da reprimenda. Verificação em parte.
Majoração honorários advocatícios.  Percentual  arbitrado considerado
irrisório. Ocorrência. Provimento parcial do apelo. Levando-se em con-
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sideração a atuação do advogado da apelante e o tempo do processo,
deve  ser  considerada  justa  a  majoração dos  honorários  advocatícios
como pleiteado. Segunda apelação. Banco fininvest.  Desproporcionali-
dade da indenização fixada. Não verificada. Ausência de dano moral in-
denizável. Inocorrência. Desprovimento do apelo.  Resta configurado o
dano moral, quando demonstrado objetivamente a inscrição indevida
do nome da consumidora no cadastro de restrição de crédito, não ne-
cessitando de outros elementos probantes. (TJPB; AC 200.2008.025867-
2/001;  Rel.  Juiz  Conv.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares;  DJPB
11/06/2010; Pág. 6) Grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e materiais
c/c pedido de antecipação de tutela para retirada de restrição cadastral.
Procedência parcial. Irresignação do banco. Transações bancárias efe-
tuadas por terceiros. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade
objetiva. Inteligência do art. 14 do CDC. Não comprovação de culpa ex-
clusiva do consumidor. Dano moral configurado. Quantum indenizató-
rio. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Manutenção. Desprovimento.  O fornecedor de serviços responde, inde-
pendentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causa-
dos aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O
lançamento  indevido  na  SERASA  provoca  naturalmente  agravos  à
honra do atingido e prejuízo à sua pessoa, de forma que é imputável a
indenização por danos morais daí decorrentes. Na fixação da indeniza-
ção por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econô-
mico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso (STJ, 4ª t., Rel. Min.
Sálvio  de  Figueiredo,  RESP  135.202-0  -  SP,  j.  19.05.1998,  DJ
03.08.1998 pg 00244)”.  (TJPB; AC 001.2008.019115-6/001; Rel.  Juiz
Conv. Miguel de Britto Lyra Filho;  DJPB 10/02/2011; Pág. 5).  Grifo
nosso.

Dito isto,  não conseguindo a Energisa desconstituir os fatos alegados pela promo-
vente, resta patente o defeito na entrega do serviço, considerado essencial, sendo indiscutível o aba-
lo gerado mediante a sua falta, motivo pelo qual afigura-se correta a condenação imposta, pelos da-
nos morais suportados.

Acerca do tema, apresento jurisprudência da Corte Superior: 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMIS-
SÃO NO ACÓRDÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO
DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CON-
SONÂNCIA  COM  JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  SÚMULA  Nº
83/STJ.  INTERRUPÇÃO  INDEVIDA  DO  FORNECIMENTO  DO
SERVIÇO.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS. PRETENSÃO  DE
REEXAME DE PROVA.  SÚMULA Nº  7/STJ.  JUROS MORATÓRIOS.
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TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. A alegação genérica de viola-
ção do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em
que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto
na Súmula nº 284/STF. 2. Verifica que o tribunal a quo decidiu de acor-
do com jurisprudência desta corte, no sentido de que não cabe a denun-
ciação da lide nos casos de demanda que envolva relação de consumo.
Incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. A origem decidiu, com base nas pro-
vas dos autos, que ficou configurado dano moral reparável, ao tempo
que entendeu razoável o valor da condenação. Insuscetível de revisão,
nesta via recursal,  o referido entendimento por demandar análise de
matéria fática, obstado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Quanto ao termo ini-
cial dos juros de mora, nos termos da jurisprudência desta corte, os ju-
ros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem in-
cidir a partir da data do evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ.
Agravo  regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  621.283;  Proc.
2014/0278095-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins;
DJE 17/08/2015) Grifo nosso.

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  ENERGIA  ELÉTRICA.
CORTE  NO  FORNECIMENTO.  IRREGULARIDADE.  CONDENA-
ÇÃO EM DANOS MORAIS.  VALOR FIXADO. REDUÇÃO. REVISÃO
DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDA-
DE. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR.1. A revisão do valor fi-
xado a título de danos morais encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez
que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto,  a
exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão
do dano, o caráter pedagógico da indenização.2. Não é demais lembrar
que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exor-
bitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu
diante da quantia fixada em 20 salários-mínimos.3. Agravo regimental
não  provido.(AgRg  no  AREsp  140.922/PE,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2012,
DJe 03/05/2012) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  CORTE  IRREGULAR.DANO  MORAL.
OFENSA AO ART. 535, I, DO CPC. INOCORRÊNCIA. VALOR DA IN-
DENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCI-
DÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL.1. O Tribunal não está
obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pe-
las partes, mas sim de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-
se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso, não se configurando ofensa
ao 535 do CPC.2.  O Tribunal a quo, soberano na análise do acervo
fático-probatório dos autos, entendeu estar configurado o dano moral
em razão do corte indevido no fornecimetno de energia elétrica e na
inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito.
Revisar a responsabilidade civil da concessionária, estabelecida nas ins-
tâncias de origem, comporta reanálise do contexto fático-probatório dos
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autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.3. (...) Agravo regimental não
provido(AgRg no AREsp 148.642/MA, Rel. Ministro BENEDITO GON-
ÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 22/05/2012)

Como visto, a concessionária não conseguiu desconstituir a tese autoral, razão
pela qual mostra-se devida a indenização fixada.

No tocante à minoração do quantum arbitrado na sentença, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, a título de danos morais, também não assiste ra-
zão ao recorrente, pelas razões que passo a delinear.  

O ressarcimento dos prejuízos psíquicos deve ser estipulado mediante prudente
arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observando a finalidade compensató-
ria, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa.

Ao mesmo tempo, a quantia não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem
pode ser ínfima, a ponto de não coibir a reincidência em ação negligente.

A referida compensação pretende reparar a dor do lesado e constitui um exem-
plo didático para a sociedade de que o Direito repugna a conduta violadora, porque é incumbência
do Estado defender e resguardar a dignidade humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o lesan-
te, inibindo-o em relação a novos atos, e, por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo.

No caso concreto, trata-se de suspensão de serviço essencial, onde a sua falta
gera incontáveis prejuízos, sendo desnecessários maiores comentários. 

A título elucidativo, apresento julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RE-
CURSO  ESPECIAL.FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
R$ 20.000,00.  RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENI-
ZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO RE-
GIMENTAL  DESPROVIDO.1.    Somente  em  hipóteses  excepcionais,
quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante
irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado
pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da contro-
vérsia.  No caso dos autos, os danos morais, decorrentes da falha na
prestação  de  serviços  de  energia  elétrica,  foram  fixados  em  R$
20.000,00 pelo Tribunal de origem; valor que não extrapola os limites
da razoabilidade.2.   Agravo Regimental da ELEKTRO ELETRICIDADE
E SERVIÇOS S/A desprovido.(AgRg no AREsp 50.362/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,  PRIMEIRA TURMA,  julgado em
21/06/2012, DJe 27/06/2012)(grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMEN-
TAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORTE NO FORNE-
CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.  DANOS MORAIS.  VERBA
INDENIZATÓRIA  FIXADA  COM  RAZOABILIDADE.  AUSÊNCIA
DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA
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DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.  1.  O acolhimento das alegações deduzidas no apelo
nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incur-
são no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Sú-
mula nº 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de
prova não enseja Recurso Especial. 2. Somente em hipóteses excepcio-
nais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em
montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta corte rever o valor
arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos
da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em
R$ 8.000.00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 3. A
agravante não trouxe elementos capazes de reformar a decisão recorri-
da, que se mantém pelos próprios e sólidos fundamentos. 4. Agravo re-
gimental  da  companhia  energética  de  Pernambuco.  Celpe  a  que  se
nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 471.844; Proc. 2014/0024509-9;
PE; Primeira Turma; Rel.  Min.  Napoleão Nunes  Maia  Filho;  DJE
09/06/2015) Grifo nosso.

   Diante de todo o exposto, DESPROVEJO A APELAÇÃO, com a manutenção,
na íntegra, da sentença de primeiro grau. 

 
  É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro dos Santos e a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Caval-
canti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

                                                                  Jv/01 - R-J/06
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