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ACÓRDÃO

CONSUMIDOR -  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
REPARATÓRIA  DE  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS.  CORTE  NO  FORNECIMENTO  DE 
ENERGIA  ELÉTRICA.  SENTENÇA  DE  PARCIAL 
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE 
EXCLUSÃO  OU,  ALTERNATIVAMENTE,  DE 
MINORAÇÃO  DA  VERBA INDENIZATÓRIA. 
DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE 
AVISO PRÉVIO DE CORTE. ÔNUS QUE CABIA À 
RÉ  E  DO  QUAL  NÃO  SE  DESINCUMBIU. 
DESOBEDIÊNCIA AO ART. 373, II, DO NCPC. ATO 
ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DE DANOS 
MORAIS. MONTANTE REPARATÓRIO FIXADO NA 
ORIGEM  EM  VALOR  QUE  NÃO  COMPORTA 
MINORAÇÃO.  VALOR  ARBITRADO  EM 
OBSERVÂNCIA  AOS  POSTULADOS  DA 
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE. 
REFORMA DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS 
JUROS  MORATÓRIOS.  MATÉRIA  DE  ORDEM 
PÚBLICA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA 
A PARTIR DA CITAÇÃO.   DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.

1.  Embora  a  notificação  prévia  e  formal  seja 
requisito  essencial  para  a  licitude  do  corte  de 
fornecimento de energia elétrica, nos termos do 
art. 91, § 1°, do Dec. 456/2000, não consta dos 
autos  prova  de  existência  do  aviso  prévio 
específico, individual e por escrito, para idônea 
cessação do fornecimento de energia elétrica.
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2. In  casu,  o  dano moral  é  patente,  pois,  nos 
termos  do  art.  14  do  CDC,  em  relações  de 
consumo  o  fornecedor  de  serviços  responde 
pela  reparação  de  danos  causados  ao 
consumidor por defeitos relativos à prestação do 
serviço.

3. O valor a ser pago na indenização deve ser 
fixado  observadas  as  circunstâncias  que 
envolvem  o  caso,  de  modo  a  não  restar 
configurada  penalidade  excessiva  e 
desproporcional  para  o  ofensor  e  fator  de 
enriquecimento ilícito para o ofendido.

4.  O  quantum deliberado  a  título  de  danos 
morais é proporcional e razoável, levando-se em 
conta  a  extensão  do  dano  e  as  demais 
indenizações já concedidas por este Tribunal.

5.  A  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça (STJ) estabeleceu que os juros de mora 
constituem matéria de ordem pública,  de forma 
que  sua  aplicação,  alteração  de  cálculo,  ou 
modificação  do  termo  inicial  -  de  ofício  -  não 
configuram  reformatio  in  pejus (reforma  para 
piorar  a  situação  de  quem  recorre),  nem 
dependem de pedido das partes.

6.  Conforme a jurisprudência  do STJ,  o termo 
inicial da fluência dos juros de mora, em casos 
de  responsabilidade  contratual,  é  a  data  da 
citação.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Egrégio  Tribunal  de Justiça da Paraíba,  negar  provimento ao recurso,  à 
unanimidade, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 
87.

RELATÓRIO
Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pela  ENERGISA 

PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – em face da sentença que 
lhe condenou a R$ 3.000,00 (três mil  reais),  a título de danos morais,  por 
conta de corte, tido por indevido, de fornecimento de energia elétrica.
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Em  seu  recurso,  a  ENERGISA  diz  que  agiu  no  exercício 
regular de seu direito, no momento em que procedeu com o corte da energia 
elétrica do autor, apelado. Diz, também, que ele foi previamente cientificado 
da possibilidade de interrupção de sua energia,  isso pelas próprias faturas 
mensais Aduz, que o corte se deu por inadimplência do próprio consumidor.

Por fim, pede a minoração da indenização, caso não entenda 
desse modo a instância recursal.

Contrarrazões às fls. 79/80, pela manutenção da sentença. 
Processo sem intervenção do MP, dado o interesse privado.
É o relatório.

VOTO

A questão é saber se foi devido, ou não, o corte de energia do 
apelado,  ato  da  ENERGISA,  ora  apelante,  o  que  irá  manter,  ou  não,  a 
sentença vergastada.

Razão não assiste a empresa/apelante, senão vejamos.
O fato é que, em 27.11.2014, foi cortada a energia do autor, 

motivado, segundo alega o próprio demandante, pelo atraso no pagamento da 
conta de energia do mês de novembro de 2014, embora sem a notificação 
prévia do corte de energia. Por sua vez, a ENERGISA diz que assim procedeu 
mediante prévio aviso de corte.

A empresa fundamenta seu recurso no Decreto nº 456/2000, 
dizendo ter agido no exercício legal do Direito que alega ter.

Quanto a isso, assim diz o Decreto:

Art.  91.  A concessionária  poderá  suspender  o  fornecimento, 
após prévia comunicação formal do consumidor, nas seguintes 
situações:

§ 1º. A comunicação deverá ser por escrito, específica e com 
entrega  comprovada  de  forma  individual  ou  impressa  em 
destaque na própria fatura, observados os prazos mínimos de 
antecedência a seguir fixados.

De modo  que,  conforme  se  extrai  do  diploma  legal  acima, 
trazido pela própria recorrente, esta só podeira suspender a energia do autor/
apelado através de comunicação "mediante entrega individual, específica e 
por escrito". 

Todavia, não é isso que dos autos consta, existindo apenas 
uma planilha (fl. 50) de períodos de pagamento e consumo de energia elétrica 
da  residência  do  autor,  além  de  outros  documentos,  os  quais  vislumbro 
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imprestáveis à comprovação da prévia notificação do corte do fornecimento 
de energia elétrica na unidade consumidora em questão.

Noutro  ponto  do apelo,  alega  a apelante  que os avisos de 
possibilidade de corte de energia elétrica constam repetidamente nas faturas 
mensais  de  energia  elétrica,  sendo  a  notificação  parte  integrante  dessas 
contas. Porém, compulsando os autos, verifico que a recorrente não juntou 
nos autos qualquer documento que evidenciasse tal afirmativa, ônus que lhe 
cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, do Novo Código de 
Processo Civil.

Isto posto, conclui-se que ocorreu uma prática ilegal por parte 
da concessionária apelante, ao cessar o fornecimento de energia elétrica na 
residência do apelado, sem uma prévia notificação ao mesmo.

Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS  c/c  REPETIÇAO  DE  INDEBITO.  PRESTAÇAO  DE 
SERVIÇOS.  ENERGIA  ELÉTRICA.  CORTE  NO 
FORNECIMENTO.  ALEGAÇÃO  DE  IMPEDIMENTO  AO 
ACESSO DE FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA PARA 
REALIZAR A LEITURA NO RELÓGIO MEDIDOR. AUSÊNCIA 
DE  PRÉVIA  NOTIFICAÇÃO  POR  PARTE  DA 
CONCESSIONÁRIA.  IRREGULARIDADE  PRESENTE,  A 
JUSTIFICAR  A  REPARAÇÃO.  DANO  MORAL 
CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO  ADEQUADAMENTE 
FIXADA.  QUANTUM  MANTIDO.  DETERMINAÇÃO,  DE 
OFÍCIO, DA INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS A PARTIR DA 
CITAÇÃO.  DESPROVIMENTO.  Embora  admitida  a 
possibilidade de a concessionária  promover a interrupção no 
fornecimento  de  energia  elétrica  ao  usuário  que  impede  o 
acesso de seus funcionários para realizar a leitura do consumo, 
tal  providência  somente  se  justifica  ante  a  inequívoca 
demonstração do impedimento e da prévia notificação quanto à 
possibilidade de suspensão do fornecimento dos serviços em 
razão  dessa  ocorrência.  Ausente  a  notificação  do 
consumidor, a adoção do corte no fornecimento de energia 
pela concessionária constitui abuso de direito, ensejando 
responsabilidade  pela  reparação  do  dano  moral  daí 
resultante. Reputa-se  adequada  a  fixação  adotada  pela 
sentença a título  de reparação dos danos morais,  tendo em 
vista a situação danosa e as condições das partes. Nos termos 
do  artigo  293  do  CPC,  comporta  reparo  o  dispositivo  da 
sentença,  de  ofício,  para  que  a  incidência  dos  juros  legais 
ocorra  a  partir  da  data  da  citação,  em conformidade  com o 
artigo 219 do mesmo diploma legal. (...) (TJPB - APELAÇÃO 
CÍVEL N0 001.2009.010264-9/001, Relatora: Desa. Maria das 
Graças  Morais  Guedes,  Terceira  Câmara  Cível,  Publicação: 
25/07/2013). (destaque nosso)

Quanto ao dano moral,  convém esclarecer que é devido em 
decorrência de ato ilícito, de modo que é inarredável o dever do responsável 
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de ressarcir  a parte  prejudicada.  É o que dispõe o nosso Código Civil,  in 
verbis.

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O  dano  moral  é  algo  que  atinge  o  íntimo  do  indivíduo, 
causando-lhe dor e sofrimento. Somente quem suporta tais angústias é capaz 
de saber o tamanho do mal que lhe é causado, pois se referem a condições 
ínsitas ao subjetivismo psíquico de cada ser humano, daí a dificuldade em 
mensurar  o valor  adequado à reparação devida quando se trata de danos 
morais.

No caso dos autos,  resta mais que comprovado que houve 
aflição por parte do apelado ao ser injustamente privado do fornecimento de 
energia  elétrica  em  seu  estabelecimento  comercial,  além  do  mais,  por 
sabermos que se trata de um bem de suma importância aos afazeres diários 
da vida moderna.

Vale  ressaltar,  ainda,  que  em  se  tratando  de  relação  de 
consumo,  o  fornecedor  responde  objetivamente  pelos  danos  causados  ao 
consumidor em decorrência do exercício prejudicial de sua atividade, sendo 
prescindível a comprovação de culpa. Destarte, in casu, com iguais termos, é 
o que ocorre, visto que a ENERGISA, fornecedora de serviços, procedeu de 
forma desarrazoada, causando prejuízo ao apelado. 

Esta é a orientação estampada no art. 14 do CDC, in verbis:

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.

Portanto,  restando  manifesto  a  ocorrência  do  dano  moral 
infligido  ao  autor/apelado,  deve  a  Concessionária  repará-lo  pelos  danos 
experimentados.

No que tange ao pedido alternativo de minoração do quantum 
fixado em decorrência dos danos morais, este deve ser repelido.

No dano moral, ao contrário do que ocorre no dano material, 
inexiste prejuízo econômico, possuindo a indenização outro significado. Seu 
objetivo é duplo: satisfativo/punitivo. Por um lado, a paga em pecúnia deverá 
amenizar  a  dor  sentida.  Em contrapartida,  deverá  também  a  indenização 
servir como castigo ao ofensor, causador do dano, incutindo-lhe um impacto 
tal, suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado. 
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O valor da indenização,  é de curial  sabença,  se mede pela 
extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação socioeconômica das 
partes, além de se cuidar em fixar uma quantia que sirva de desestímulo ao 
ofensor para renovação da prática ilícita.  De modo que a indenização não 
fique sem satisfazer a vítima, nem signifique nada para o causador do dano.

Efetivamente, com dinheiro não se paga os danos moralmente 
sofridos de maneira satisfatória, todavia, serve como uma compensação para 
quem foi atingido em sua moral por fatos que não deu causa, devendo o valor 
da indenização ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, levando 
em consideração as peculiaridades de cada caso concreto.

Esta  também é  orientação  já  veiculada  em decisões  deste 
Tribunal, como vemos: 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. Devolução de cheques. 
Inexistência de relação jurídica. Inscrição indevida em cadastro 
restritivo de crédito. Responsabilidade civil. Ônus da prova do 
réu.  Dano  moral  comprovado.  Redução  do  quantum 
indenizatório.  Impossibilidade.  Indenização fixada  dentro 
dos  parâmetros  da  razoabilidade  e  proporcionalidade. 
Manutenção da sentença. Desprovimento do apelo. Cabe 
ao réu desconstituir o direito do autor. Não o fazendo, viola a 
regra contida no art. 333, I do CPC, que dispõe sobre o ônus 
da  prova.  A  responsabilidade  civil  e  o  dever  de  indenizar 
surgem com a comprovação da conduta ilícita, caracterizando-
se o dano moral. A indenização por dano moral deve atender 
ao caráter compensatório e punitivo, observando-se, também, 
a  condição  econômica  das  partes.  Preenchidos  estes 
requisitos, não deve haver a minoração do valor, pois a fixação 
do  quantum  indenizatório  atendeu  aos  requisitos  da 
proporcionalidade e da razoabilidade. ACORDA o Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba,  por sua lª  Câmara Cível,  em 
desprover  o  recurso,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  em 
harmonia  com  o  parecer  ministerial,  unânime.  (Tribunal  de 
Justiça  da PB-  Data  da  publicação:  18/06/2013  APELAÇÃO 
CÍVEL  N°  001.2010.023036-4/001  -  Relator:  Aluízio  Bezerra 
Filho, Juiz de Direito convocado em substituição ao Des. José 
Di Lorenzo Serpa). (destaque nosso)

Por fim, de ofício, há de se fazer uma pequena corrigenda na 
sentença alvejada, no que diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios, 
considerando  que  estes  devem  incidir  a  partir  da  citação,  segundo 
entendimento do STJ, assim vejamos:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL.  ANÁLISE  DE  RESOLUÇÃO.  REGRAMENTO 
QUE NÃO SE SUBSUME AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. 
NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 
INTERRUPÇÃO  DO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA. COBRANÇA  INDEVIDA.  DANO  MORAL  IN RE 
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IPSA. REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  JUROS  DE  MORA. 
TERMO INICIAL.  1.  Não é  possível,  em recurso especial,  a 
análise  de  resolução  de  agência  reguladora,  visto  que  o 
referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado 
ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. 2. Não se 
vislumbra a alegada violação ao disposto no art. 535 do CPC, 
porquanto  o  Tribunal  de  origem  dirimiu,  de  forma  clara  e 
fundamentada,  as  questões  que  lhe  foram  submetidas, 
apreciando integralmente a controvérsia. 3. O Tribunal a quo, 
amparado  no  acervo  fático-probatório  dos  autos,  asseverou 
que a interrupção no fornecimento de energia elétrica se deu 
por culpa da concessionária, o que não pode ser revisado na 
estreita  via  do  recurso  especial,  em  observância  à  Súmula 
7/STJ.  4.  No  tocante  à  comprovação  dos  danos,  a 
jurisprudência desta Corte tem asseverado que o dano moral 
decorrente de falha na prestação de serviço público essencial 
prescinde  de  prova,  configurando-se  in  re  ipsa,  visto  que  é 
presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 5. Conforme a 
jurisprudência do STJ, o termo inicial da fluência dos juros 
de mora, em casos de responsabilidade contratual, é a data 
da citação. 6.  Agravo regimental  a que se nega provimento 
(AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014) 
(grifos nossos)

Ressalte-se  que  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça (STJ) estabeleceu que os juros de mora constituem matéria de ordem 
pública, de forma que sua aplicação, alteração de cálculo, ou modificação do 
termo inicial  -  de ofício - não configuram  reformatio in pejus (reforma para 
piorar a situação de quem recorre), nem dependem de pedido das partes.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS. 
REDUÇÃO  DO  VALOR  FIXADO  NAS  INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS 
MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO 
DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE 
JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. 
CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO 
PROVIDO.  1.  Uma  vez  inaugurada  a  competência  desta 
Corte  para  o  exame  da  questão  relativa  ao  valor  da 
indenização,  não  configura  julgamento  extra  petita  ou 
reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação 
do  termo  inicial  dos  juros  de  mora  e  da  correção 
monetária,  de  ofício,  de  modo  a  adequá-los  à 
jurisprudência do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (AgRg no AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL 
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  18/11/2014,  DJe 
19/12/2014) (grifos nossos)
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Dessarte,  vislumbro  que  a  condenação  ao  pagamento  da 
indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) consiste numa quantia 
bastante própria para a questão, levando-se em conta a extensão do dano e a 
situação econômica da vítima e o valor das indenizações concedidas por este 
Egrégio  Tribunal  em  casos  similares,  bem  como  os  critérios  de 
proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, de ofício, por se tratar de matéria de 
ordem pública, corrijo a sentença a quo na parte que atualizou a condenação, 
vez que em descompasso com o entendimento pacificado no STJ,  o  qual 
prevê que os juros moratórios, no caso de responsabilidade contratual, devem 
incidir a partir da data da citação. Quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO À 
APELAÇÃO, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. 

 
É como voto.   
Presidiu a Sessão o  Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. 

Participaram do julgamento,  o Exmo.  Des.  José Aurélio  da Cruz,  a Exma. 
Desª.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes, o  Exmo.  Dr.  Marcos  William  de 
Oliveira, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá 
e Benevides.

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

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de junho de 2016.

    DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                             RELATOR
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