
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL 0005174-56.2013.815.2001 – 16ª Vara Cível da Capital.
RELATOR     :  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo 

Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE     : Cagepa Cia de Água e Esgotos da Paraíba..
ADVOGADO : José Marcos O. dos Santos.
APELADO     : Jobson Luiz Vitorino de Souza e outro.
ADVOGADO : Felipe Mendonça Vicente.

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
— CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO INADIMPLEMENTO 
— COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO — PAGAMENTO NO CARTÃO 
DE CRÉDITO —  PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA CAGEPA — 
ATO ILÍCITO CONFIGURADO — RELAÇÃO ENTRE O APELANTE E 
TERCEIRO  NÃO  PODE  SER  ATRIBUÍDA  AO  CONSUMIDOR  NA 
RELAÇÃO  DE  CONSUMO  —   QUANTUM  INDENIZATÓRIO  — 
EXCLUSÃO — IMPOSSIBILIDADE — ARBITRAMENTO DE ACORDO 
COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 
— DESPROVIMENTO 

— Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento  
seja  feito  com  moderação,  proporcionalmente  ao  grau  de  culpa  e  ao  nível  sócio  
econômico das partes.

— “O Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  essa  razão,  consolidou  entendimento  no  
sentido  de  que  a  revisão  do  valor  da  indenização  somente  é  possível  quando  
exorbitante  ou  insignificante  a  importância  arbitrada,  em  flagrante  violação  dos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
identificados.  ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Cagepa Cia de Água e Esgoto, 
contra decisão da 16ª Vara Cível da Capital, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 
ajuizada por Jobson Luiz Vitorino de Souza e outro, em virtude de corte de água indevido.

O magistrado a quo julgou procedente em parte os pedidos, para condenar a 
Cagepa a  pagar  ao  autor,  a  título da dano moral,  a  quantia  de R$ 3.000,00 (três  mil  reais),  e 
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente,  corrigidos monetariamente pelo INPC a 
contar da data do pagamento indevido, e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 
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contar da citação.

Irresignada, a Cagepa interpôs a presente apelação (fls.64/82), requerendo a 
reforma do decisium vergastado, julgando improcedentes os pedidos formulados, condenando-se a 
parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios,  bem como demais encargos 
sociais. 

Devidamente  intimado,  a  parte  apelada  apresentou  as  contrarrazões,  fls. 
86/93, pugnado pela manutenção da sentença.

Em parecer (fls. 100/103), a Procuradoria de Justiça deixou de opinar, por 
não vislumbrar razões que recomende a sua intervenção

É o relatório.  VOTO.

Depreende-se dos autos que o promovente  efetuou o pagamento da fatura 
pelo fornecimento de água de sua residência, com vencimento nos dias 06/08/2012 e 06/09/2012, 
por meio do carão C&A no dia 25/09/2012, contudo, houve o corte arbitrário do fornecimento no 
dia 16/01/2013. Por esta razão, ingressou com uma ação de indenização de danos morais e materiais 
em face da Cagepa Companhia de Água e Esgoto.

No  tocante  ao  pedido  de  indenização,  o  juiz  a  quo julgou  o  pedido 
procedente em parte, para condenar o promovido a pagar ao autor, a título de indenização por dano 
moral,  a quantia de R$ 3.000,00 (três mil  reais),  bem como a devolução em dobro dos valores 
indevidamente pagos, corrigido pelo INPC, a contar da data do pagamento indevido, além de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, estes contados da citação.

A apelante alegou que não houve falha na prestação do serviço da mesma, 
uma vez que o consumidor foi informado acerca dos débitos constantes na matrícula do imóvel, 
referentes as faturas de 08 e 09/2012, tendo sido advertido a manter contato com um dos canais de 
atendimento da empresa para que fosse verificada a quitação ou negociação das referidas contras de 
água, entretanto, apesar de ter recebido a notificação mencionada, não procurou a Cagepa. Apenas 
um dia após o corte é que as faturas foram pagas e solicitado a religação do serviço.

Pois bem.

À fl. 18, restou evidenciada a ilegalidade do corte efetuado pela empresa, 
vez que restou comprovado nos  autos a ocorrência do pagamento da fatura que teria ocasionado o 
corte no fornecimento de água. De fato, referido corte foi indevido, tendo em vista que o autor já 
havia feito o pagamento da fatura.

A jurisprudência pátria já se manifestou sobre o caso:

APELAÇÃO CÍVEL.  RESPONSABILIDADE CIVIL.  SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 
DE ENERGIA ELÉTRICA.  DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. DANO MORAL 1.  Revela-se 
ilícita  a  suspensão  da  prestação  dos  serviços  de  fornecimento  de  energia  elétrica 
quando o débito havia sido previamente quitado. 2. DANO MORAL IN RE IPSA. Os 
prejuízos advindos da suspensão da prestação dos serviços de energia elétrica não 
necessitam de comprovação. A prova desta modalidade de dano torna-se difícil e, em 
certos  casos,  impossível,  razão  pela  qual,  conforme  orientação  deste  Tribunal, 
dispensa-se a demonstração em Juízo do abalo sofrido quando o dano moral afigurar-
se in re ipsa. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. A indenização por dano 
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moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 
sofrimento  impingido.  A  eficácia  da  contrapartida  pecuniária  está  na  aptidão  para 
proporcionar  tal  satisfação  em  justa  medida,  de  modo  que  não  signifique  um 
enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto suficiente no causador do mal, 
a fim de dissuadi-lo de novo atentado. No caso concreto, impende a redução do quantum 
indenizatório,  tendo  em  vista  a  sua  adequação  para  reparar  o  mal  causado.  DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022388532, 
Nona Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator:  Odone Sanguiné,  Julgado em 
14/05/2008).

Com  relação  a  pretensão  de  exclusão  dos  danos  morais  arbitrados  em 
primeiro grau, melhor sorte não há.

No caso concreto, o magistrado a quo condenou a Cagepa ao pagamento de 
R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais causados ao apelado.

No entanto, a promovida interpôs apelação requerendo a improcedência dos 
danos morais, pois agiu amparada pelo exercício regular do direito e condenação em dano moral 
hipotético não atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela melhor 
doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser excluído, notadamente, considerando que a mesma foi 
induzida a erro pelo promovente que não procurou minimizar seus danos, atendendo ao princípio da 
boa-fé objetiva. 

Contudo, o pleito da apelante não merece acolhimento.

Não  há,  na  legislação  pátria,  critérios  objetivos  para  se  aferir  o  valor 
monetário exato de uma indenização em virtude de danos morais. A doutrina e a jurisprudência 
vêm, a cada dia, reiterando entendimento de que a indenização decorrente de dano moral não pode 
constituir, para o causador do dano, um desfalque em seu patrimônio, tampouco para o lesado, um 
enriquecimento sem causa.

Deve  sempre  o  juiz,  nos  casos  em que  a  seu  critério  fica  a  fixação  do 
quantum, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerar 
os diversos fatores que envolveram o ato lesivo e o dano dele resultante, em especial, a duração, 
intensidade, gravidade e repercussão da ofensa, as causas que deram origem à lesão, a intenção do 
agente e a sua condição sócio-econômica.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  posiciona-se  de  forma  bastante 
elucidativa:

CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – PESSOA JURÍDICA – 
DANO  MORAL –  PROVA DO  PREJUÍZO  –  DESNECESSIDADE  –  I.  O  protesto 
indevido de título gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova 
objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, 
facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado 
sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. 
II. Precedentes do STJ. III.  Recurso conhecido e parcialmente provido.” (STJ – RESP 
282757 – RS – 4ª T. – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJU 19.02.2001 – p. 00182).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE 
CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  ACIDENTE  EM  RODOVIA.  FALTA  DE  SINALIZAÇÃO. 
SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 948, II, DO CÓDIGO CIVIL. PENSÃO MENSAL E 
MAJORAÇÃO  DO  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
IMPOSSIBILIDADE.  REEXAME  DA  MATÉRIA  FÁTICA.  INVIABILIDADE. 
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SÚMULA  7/STJ.  PRECEDENTES.  RECURSO  INCAPAZ  DE  INFIRMAR  OS 
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO  DESPROVIDO.  [...]  O 
Superior Tribunal de Justiça, por essa razão, consolidou entendimento no sentido de 
que  a  revisão  do  valor da  indenização  somente  é  possível  quando  exorbitante  ou 
insignificante  a  importância  arbitrada,  em  flagrante  violação  dos  princípios  da 
razoabilidade e da proporcionalidade  (REsp 719.354/RS, 4ª  Turma,  Rel.  Min. Barros 
Monteiro, DJ de 29.8.2005; Resp 662.070/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
DJ  de  29.8.2005;  REsp  746.637/PB,  4ª  Turma,  Rel.  Min.  Jorge  Scartezzini,  DJ  de 
1º.7.2005; REsp 686.050/RJ, 1ª  Turma,  Rel.  Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005).  [...]  Ao 
contrário,  o  valor  foi  arbitrado com bom senso,  dentro dos critérios  de razoabilidade e 
proporcionalidade. (AgRg no Ag 977062 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO 2007/0260604-3. Ministra DENISE ARRUDA. DJe 18/09/2008).

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  TELEFONIA.  CONTRATO  DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 
QUANTUM.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  VALOR  EXORBITANTE. 
INEXISTÊNCIA.  SÚMULA  7/STJ.  DISSENSO  INTERPRETATIVO  NÃO-
COMPROVADO.  SITUAÇÕES  FÁTICAS  DÍSPARES.  MATÉRIA  DE  PROVA. 
INADMISSIBILIDADE NA ESFERA DO ESPECIAL. […] 5.  A prova do dano moral 
causado  revela-se  na  própria  negativação  do  nome  da  empresa  no  cadastro  de 
inadimplentes, resultando em prejuízo tanto no exercício de sua atividade comercial 
como nas  operações  de  créditos  em instituições  bancárias,  prescindindo  de  outros 
elementos  probantes.  6.  No  particular,  a  indevida  inscrição  do  nome  da 
empresa/autora nos cadastros restritivos ao crédito, ocorrida duas vezes, resultou de 
débitos inexistentes. 7. O valor fixado pela instância de origem não destoa dos critérios 
de  razoabilidade  e  proporcionalidade,  nem  demonstra  exorbitância  capaz  de  gerar 
enriquecimento ilícito à autora, requisitos autorizadores da ingerência deste Tribunal, ou 
seja, que permitem a alteração do valor fixado pela Corte ordinária.  8. Recurso especial 
parcialmente  conhecido  e  não-provido.  (REsp  1034434  /  MA.  RECURSO  ESPECIAL 
2008/0043407-4. Ministro JOSÉ DELGADO. DJe 04/06/2008).

Em resumo, o julgador, ao fixar o valor do montante indenizatório, deve 
guiar-se  pelos  critérios  da  prudência  e  moderação,  visando,  sobretudo,  evitar  o  enriquecimento 
ilícito da vítima e desestimular a indústria das indenizações.

Diante disso, vislumbra-se que o valor fixado pelo magistrado  a quo não 
pode  ser  considerado  ínfimo,  posto  que  atendeu  aos  critérios  da  razoabilidade  e 
proporcionalidade, além de observar o animus da ofensa (culpa por negligência, não por dolo), 
a repercussão, e extensão dos danos suportados pelo promovente/apelado.

Por  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  mantendo  a 
sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

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

Presente ao julgamento o Dr.  Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, 
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa 16 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
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Juiz Convocado/Relator
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