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APELAÇÃO.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 
PEDIDO  DE  LIMINAR.  CORTE  NO 
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA. 
PAGAMENTO DAS FATURAS. DEMONSTRAÇÃO. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA 
PARTE  DEMANDADA.  PRESSUPOSTOS 
RECURSAIS  DE  ADMISSIBILIDADE.  EXAME  À 
LUZ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 
DANO  MORAL.  SERVIÇO  ESSENCIAL.  CORTE. 
AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO.  QUANTUM 
ARBITRADO. INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA 
RAZOABILIDADE  E  PROPROCIONALIDADE. 
NECESSIDADE DE MINORAÇÃO.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO APELO.

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 
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março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”,  nos  moldes  do 
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior 
Tribunal de Justiça.

-  Comete  ato  ilícito  indenizável,  a  concessionária 
prestadora de serviço público que efetua o corte de 
energia na residência da autora, apesar de quitada as 
faturas, sem a devida notificação prévia. 

-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada 
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as 
peculiaridades do caso concreto.

-  Diante  da  inobservância  dos  critérios  acima 
descritos,  quando  da  fixação  do  quantum 
indenizatório, perfeitamento possível a minoração da 
referida  verba  indenizatória,  a  fim  de atender  ao 
caráter  punitivo e  pedagógico integrante deste tipo 
de reparação.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  57/71, interposta  pela 
Energisa Paraíba –  Distribuidora de Energia  S/A  contra  sentença de  fls.  53/54V, 
prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Patos, que nos autos da 
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Ação  de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de 
Liminar,  ajuizada  por  Maria  Gomes  Oliveira,  julgou  procedente  o  pedido, 
consignando os seguintes termos:

Ante  o  exposto,  com  supedâneo  no  art.  269,  I,  do 
CPC,  JULGO  PROCEDENTE  os  pedidos 
vestibulares  e,  por  conseguinte,  Condeno a 
promovida ao pagamento de indenização por Danos 
Morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
acrescidos de juros de mora de 01% (um por cento) 
ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do 
Código Tributário Nacional), a partir da citação (art. 
219, CPC), e correção monetária, pelo INPC, devida a 
partir da publicação desta decisão (Súmula n. 362 do 
STJ),  pois  não  obstante  a  súmula  43  do  STJ,  no 
sentido de que deve ser a partir  do prejuízo,  aqui, 
considerando que o montante foi fixado em valores 
da  época  da  sentença,  deverá  incidir   partir  da 
publicação  da  mesma,  conforme  consolidada 
jurisprudência pátria.

Em suas razões, a recorrente suscita a legalidade no 
procedimento por ela adotado, respaldada no art. 2º, I, §1º, da Lei nº 9.323/2011, que 
somente considera indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando 
a fatura em atraso tiver sido paga, até seis dias antes do corte, o que não ocorreu no 
presente caso, uma vez que a conta de energia elétrica, a qual ocasionou a suspensão 
do serviço, vencida em 01/10/2014, no valor de R$ 44,61 (quarenta e quatro reais e 
sessenta e um centavos), foi adimplida apenas um dia antes da interrupção, ou seja, 
em 10 de novembro de 2014. Por outro norte, aduz que também não deve prosperar a 
alegação  de  ausência  de  notificação,   pois,  “a  própria  fatura  informa  acerca  de 
débitos  existente  bem  como  da  possibilidade  de  suspensão  do  fornecimento  de 
energia  elétrica,  em caso  de  débito”,  fl.  60.  Por  fim,  aduz ter  agido  no  exercício 
regular  do  direito,  devendo,  portanto,  ser  modificada  a  decisão  objurgada  e 
consequentemente,  ser  provido  o  recurso  para  excluir  o  dano  moral. 
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Alternativamente,  requer,  caso  assim não entenda este  Sodalício,  a  minoração do 
valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões,  fls.  79/88,  requerendo  o 
desprovimento do apelo.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se 
em vista o não preenchimento da hipótese elencada no art. 169, § 1º, do Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  impende consignar que a apelação foi 
interposta em 16 de outubro de 2015, fl. 57, razão pela qual o presente recurso será 
apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em 
vigor à época do sobredito ato processual.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02, 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser 
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

E na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS 
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A 
DECISÃO  ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO. 
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES. 
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA. 
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SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO 
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE 
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o 
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão 
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será 
determinado pela data da publicação do provimento 
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu, 
aplica-se  o  código  de  processo  civil  de  1973.  II.  O 
acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a 
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de 
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica, 
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo 
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos 
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III. 
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas 
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a 
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a 
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão 
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de 
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da 
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no 
regimental,  argumentos  suficientes  para 
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo 
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919; 
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª 
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida 
por esta Corte de Justiça,  da lavra da  Desembargadora Maria de Fátima Moraes 
Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 – 
Campina Grande:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO 
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INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA 
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO 
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI 
5.869/73.
Os atos jurídicos processuais  (sentença e Apelação) 
que  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a 
égide do regramento anterior devem ser apreciados 
de acordo com os ditames elencados no CPC de 1973, 
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da 
Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando as disposições de 
direito intertemporal estabelecidas em seu art.  14 e 
1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da 
nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal (…).

Com essas considerações, passo a apreciar o mérito 
recursal.

A priori, pontuo que, nada obstante a apelante seja 
pessoa  jurídica  de  direito  privado,  presta  o  serviço  de  fornecimento  de  energia 
elétrica  na  qualidade  de  concessionária  de  serviço  público.  Logo,  a  sua 
responsabilidade  por  eventuais  prejuízos  causados  por  falha  na  execução  desse 
serviço é objetiva, por força do disposto no art.  37,  § 6º,  da Constituição Federal, 
senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do 
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos 
princípios  de  legalidade,  impessoalidade, 
moralidade,  publicidade e  eficiência  e,  também,  ao 
seguinte:
(…)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de 
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direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos 
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo 
ou culpa.

Reforça tal posicionamento, o fato de a demanda ser 
consumerista, o que atrai a aplicação do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 
cuja transcrição também não se dispensa:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviço  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.

Deste modo, imperioso consignar que o débito o qual 
originou a suspensão no fornecimento de energia elétrica na residência da autora, 
como dito na própria peça recursal, é oriundo da fatura de energia com vencimento 
em  01/10/2014,  no  valor  de  R$  44,61 (quarenta  e  quatro  reais  e  sessenta  e  um 
centavos), a qual foi devidamente quitada em 10/11/2014, conforme documento de fl. 
18.

Ao rebater  o  pronunciamento judicial,  a  recorrente 
assevera, a princípio, que segundo a Lei nº 9.323/2011, do Estado da Paraíba, cuja 
redação do art.  2º,  I,  §  1º,  reza que “somente considera indevida a suspensão do 
fornecimento de energia elétrica, quando a fatura em atraso tiver sido paga, até seis 
dias antes do corte”, fl. 59. Desta feita, segundo o seu entender, como o pagamento 
ocorreu apenas um dia antes do corte, considera-se legítima a suspensão.

De fato,  observa-se que a fatura de energia elétrica 
que originou o corte do fornecimento do serviço foi paga um dia antes do corte, 
contudo,  tal  fato  não  exime a  responsabilidade  da  concessionária  de  indenizar  a 
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autora.

Explico.

Alega  a  recorrente  que  antes  do  corte,  houve  a 
devida  notificação  da  autora,  uma  vez  que  “a  própria  fatura  informa  acerca  de 
débitos  existente  bem  como  da  possibilidade  de  suspensão  do  fornecimento  de 
energia elétrica, em caso de débito”, fl. 60.

Com  efeito,  estabelece  o  art.  173,  I,  da  Resolução 
Normativa n. 414/10:

Art.  173.  Para  a  notificação  de  suspensão  do 
fornecimento  à  unidade  consumidora,  prevista  na 
seção  III  deste  Capítulo,  a  distribuidora  deve 
observar as seguintes condições:
I - a notificação seja escrita, específica e com entrega 
comprovada  ou,  alternativamente,  impressa  em 
destaque na fatura, com antecedência mínima de:
 a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de 
segurança; ou 
b)  15  (quinze)  dias,  nos  casos  de  inadimplemento.
II  -  a  informação do prazo para  encerramento  das 
relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e
III  -  a  informação  da  cobrança  do  custo  de 
disponibilidade,  conforme  disposto  no  art.  99.
§1º  A notificação  a  consumidor  que  preste  serviço 
público  ou  essencial  à  população  e  cuja  atividade 
sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou 
ao  Poder  Executivo  Estadual/Distrital,  de  forma 
escrita,  específica  e  com  entrega  comprovada.
§2º  A notificação  a  consumidor  titular  de  unidade 
consumidora,  devidamente  cadastrada  junto  à 
distribuidora,  onde  existam  pessoas  usuárias  de 
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equipamentos  de  autonomia  limitada,  vitais  à 
preservação  da  vida  humana  e  dependentes  de 
energia  elétrica,  deve  ser  feita  de  forma  escrita, 
específica  e  com  entrega  comprovada.
§3º  Na  suspensão  imediata  do  fornecimento, 
motivada  pela  caracterização  de  situação 
emergencial,  a  distribuidora  deve  notificar  o 
consumidor a respeito do disposto nos incisos II e III 
deste  artigo,  de  forma  escrita,  específica  e  com 
entrega comprovada.

Como se não bastasse, a Lei nº 9.323/2011, em seu art. 
1º, § 1º, prevê expressamente:

Art. 1º. Fica proibida a suspensão do fornecimento de 
água  e/ou  energia  elétrica  por  falta  de  pagamento 
das  tarifas  respectivas  sem  a  prévia  comunicação 
pela empresa concessionária do serviço ao usuário, 
obedecendo às condições a seguir:
I- atraso de 60 (sessenta) dias no pagamento de uma 
fatura, desde que existam duas faturas vencidas;
§  1º  –  Com  a  antecedência  de  30  (trinta)  dias,  a 
empresa prestadora de serviço emitirá comunicado 
ao consumidor, por carta com aviso de recebimento, 
abordando a possibilidade de corte no fornecimento 
de energia elétrica e/ou água. 

Diante  da  inexistência  de  prova  acerca  do 
cumprimento  das  determinações  acima discriminadas,  entendo  serem devidos  os 
danos morais suportados pela autora, a qual teve interrompido por mais ou menos 
vinte e quatro horas o serviço de energia elétrica, apesar de quitada suas faturas.

 
Deste  modo, a  simples  interrupção  irregular  da 

prestação  dos  serviços  gera  dano  moral,  posto  que  o  abalo  moral  neste  caso  é 
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presumido.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  ENERGIA 
ELÉTRICA  FRAUDE  NO  RELÓGIO  MEDIDOR 
CORTE  NO  FORNECIMENTO.  1.  Ausentes 
elementos  probatórios  suficientes  a  caracterizar  a 
ocorrência  de  fraude  no  relógio  medidor,  não 
verificado significativo aumento no grau de consumo 
no  período  apontado  pela  concessionária,  é  de  ser 
declarada  inexigível  a  cobrança  das  diferenças 
apuradas.  2.  Os danos morais  são presumidos em 
caso  de  suspensão  indevida  do  fornecimento  de 
energia elétrica. 3. Arbitra-se a indenização de danos 
morais com vistas especialmente à sua intensidade, 
observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. Mantida a indenização estabelecida na 
sentença. Recurso não provido. (TJSP; APL 0409647-
08.2010.8.26.0000; Ac. 4951270; Itu; Vigésima Primeira 
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Itamar Gaino; 
Julg. 16/02/2011; DJESP 28/02/2011) - negritei.

Nesta  ordem  de  ideias,  tem-se  que  os 
constrangimentos  sofridos  pela  recorrida  ultrapassam  a  seara  de  mero  dissabor, 
tornando-se inquestionável a ocorrência do dano moral e os transtornos causados na 
vida  da  autora,  maculando  a  sua  moral  e  atingindo  os  direitos  inerentes  a  sua 
personalidade, como sua reputação, imagem e bom nome.

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 
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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  a  sua  dignidade.  Nessa 
categoria  incluem-se  também  os  chamados  novos 
direitos 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 esses 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.

No tocante à fixação da verba indenizatória moral, 
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de 
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a 
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matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao 
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando 
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que 
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não 
atender aos fins ao qual se propõe. Em outras palavras, “A indenização por dano 
moral  deve  proporcionar  ao  lesado  satisfação  em  justa  medida,  de  modo  que 
produza  impacto  ao  causador  do  mal  capaz  de  dissuadi-lo  de  igual  e  novo 
atentado,  sem  significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC 
0002866-37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das 
Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Acerca da matéria, julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO 
SERASA.  SERVIÇO  CANCELADO.  COBRANÇA 
INDEVIDA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE. 
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA SENTEÇA 
DESPROVIMENTO DO APELO. [...].  Para a fixação 
do valor da indenização por dano moral, além das 
peculiaridades  de  cada  caso  em  concreto,  deve  o 
julgador se ater aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade,  bem  como  observar  a  natureza 
jurídica da indenização. Valor fixado na origem deve 
ser mantido. Desprovimento do recurso. (TJPB; AC 
001.2010.011.632-4/001;  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos; 
DJPB 16/04/2013; Pág. 9).

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 
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DANO  À  IMAGEM.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO. 
VALORES SOPESADOS.  OFENSA AO DIREITO À 
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA. 
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO. 
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade 
econômico-financeira da causadora do dano moral, 
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser 
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a 
razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a 
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o 
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da 
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente 
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0; 
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg. 
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - destaquei.

Sendo  assim,  considerando  as  peculiaridades  do 
caso concreto, entendo que o quantum fixado em primeiro grau a título de danos 
morais não observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo 
referida verba ser minorada para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor 
este que servirá para amenizar o sofrimento da autora, tornando-se, ainda, um fator 
de  desestímulo  à  reiteração  da  conduta  ora  analisada,  pois  fará  com  que  a 
demandada adote medidas para evitar a repetição de atos de tal natureza.

Por outro quadrante, em casos de responsabilidade 
contratual,  os  juros  moratórios  deverão incidir  no percentual  de  1%,  a  contar  da 
citação,  conforme  se  denota  do  entendimento  firmado  no  Superior  Tribunal  de 
Justiça, a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PROTESTO  INDEVIDO.  DANOS  MORAIS. 
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MONTANTE  FIXADO.  PRINCÍPIO  DA 
PROPORCIONALIDADE  RESPEITADO.  JUROS 
MORATÓRIOS.  TERMO  INICIAL. 
RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.  DATA  DA 
CITAÇÃO.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  O 
entendimento deste  Sodalício é  pacífico  no sentido 
de  que  o  valor  estabelecido  pelas  instâncias 
ordinárias a título de indenização por danos morais 
pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação 
se  revelar  irrisória  ou  exorbitante,  distanciando-se 
dos padrões de razoabilidade. 2. Não se verifica no 
montante  fixado  -  R$  31.100,00  -  violação  do 
princípio  da  proporcionalidade,  a  configurar 
situação  teratológica,  motivo  pelo  qual  o  caso  não 
revela  hipótese  de  intervenção  deste  eg.  Tribunal 
Superior  no  quantum  estabelecido  pelas  instâncias 
ordinárias.  3.  Em  se  tratando  de  danos  morais 
decorrentes  de  responsabilidade  contratual,  o 
termo  inicial  dos  juros  moratórios  é  a  data  da 
citação. 4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.(STJ - AgRg no REsp 1566665 / SP, Rel. 
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/03/2016) – 
negritei.
 
E,

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXIGIBILIDADE  DE  DÉBITO  C/C  DANOS 
MORAIS.  DANOS  MORAIS.  CONFIGURAÇÃO. 
REEXAME  DE  PROVAS.  SUMULA N.  7  DO  STJ. 
JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL.  ACÓRDÃO 
RECORRIDO  DE  ACORDO  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 

Apelação cível nº 0001170-17.2015.815.0251                                                                                                                                                                                  14



1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da 
tese  defendida  no  recurso  especial  reclamar  o 
revolvimento  do  conjunto  fático-probatório  da 
demanda. 2. Os juros moratórios fluem, nos casos 
de responsabilidade contratual, a partir da citação, 
e  não  da  data  do  arbitramento  da  indenização. 
Incidência da Súmula 83/STJ.  3.  Agravo regimental 
desprovido.(STJ - AgRg no AREsp 773872 / PR, Rel. 
Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 
14/12/2015) – destaquei.

A correção  monetária,  por  seu  turno,  a  partir  do 
arbitramento, conforme Súmula nº 362, do Superior Tribunal de Justiça.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL 
AO APELO,  apenas  para reduzir o  valor fixado a título de danos morais  para o 
importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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