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RESPONSABILIDADE  CIVIL. APELAÇÃO.  AÇÃO 
ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA NO 
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR QUE NÃO 
SE COADUNA COM A REALIDADE FÁTICA. AUMENTO 
EXORBITANTE  EM  RELAÇÃO  ÀS  FATURAS 
ANTERIORES. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA 
DAS  REGRAS  DO  CDC.  DEFEITO  NA PRESTAÇÃO  DO 
SERVIÇO.  PROVAS  SATISFATÓRIAS.  REVELIA. 
CONSTATAÇÃO.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  NÃO 
ELIDIDA  PELA  CONCESSIONÁRIA  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA.  NEXO  CAUSAL  E  CULPA EVIDENCIADOS. 
DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 
DECISUM MANTIDO. DESPROVIMENTO.

-   Comprovada a lesão, cumulada aos demais pressupostos 
da  responsabilidade  civil,  ressoa  como  indispensável  a 
reparação moral, sendo a única forma de ressarcir os danos 
sofridos pela lesionada. 
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-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  com 
prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acordo 
com os critérios apontados pela doutrina, a fim de que não se 
converta em fonte de enriquecimento sem causa.

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

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao 
recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  ENERGISA 
PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo 
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, fls. 126/134, que – nos autos da ação 
anulatória  de  débito  c/c  obrigação  de  fazer  e  indenização  por  danos  morais, 
ajuizada  por  Maricelia  Felix  da  Silva  em  desfavor  da  apelante  –  julgou 
procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“( … )
À luz do exposto, com supedâneo no que dos autos consta e respaldado 
em princípios de direito aplicáveis à espécie,  JULGO PROCEDENTE o 
pedido vestibular para condenar a empresa promovida ao pagamento de 
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 
1% ao mês a contar  desta data,  consoante súmula 362 do STJ;  e  para 
declarar inexistentes os débitos das faturas com vencimento a partir de 
outubro de 2010 os quais excedem o consumo médio da autora, calculado 
nos doze meses  anteriores  ao  mês  de setembro de 2010,  período que 
reflete  o  consumo  real  de  energia  elétrica  da  residência  da  autora. 
Destaque-se que as faturas que deverão ser pagas devem ser acrescidas 
das  prestações  firmadas  no  Termo  de  Compromisso  (fls.  29/30), 
observando-se que devem ser excluídas as faturas referentes aos meses 
em que o fornecimento de energia esteve suspenso.

Condeno a ré nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes 
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
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P.R.I.
( … )”

Em  suas  razões,  fls.  135/157,  o  apelante  alega  que  “a 
presunção de veracidade dos fatos como efeito da revelia é relativa”,  acrescendo 
que “demonstrou a fragilidade dos argumentos da autora”.

Verbera que “no caso vertente não caberia a inversão do ônus da  
prova.  (  …  )  sendo  certo  que  não  trouxe  a  promovente  aos  autos  meios  capazes  de  
comprovarem aquilo que alega.”.

Pontua que “a suspensão do fornecimento além de se tratar de  
conduta  legalmente  autorizada,  encontra  respaldo  também  nas  condições  gerais  de  
fornecimento de energia elétrica, regulamentadas pelo artigo 90 e seguintes, da Resolução  
nº 414/2010 da ANEEL ( … )” e que “a suspensão do fornecimento de energia elétrica  
constituiu um exercício regular de direito ( … )”.

Aduz que  “a  apelada  não  logrou  êxito  ao  tentar  provar  a  
ocorrência de suposto dano moral ( … )”.

Pugna pelo provimento do recurso para que o pedido inicial 
seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, “caso não seja totalmente afastada a  
indenização  por  danos  morais  imposta  na  sentença  recorrida,  necessário  se  faz  uma  
redução no montante estabelecido,  tendo em vista  que o valor arbitrado é  exagerado e  
ultrapassa o limite do bom senso.”.

Contrarrazões, fls. 165/181 pelo desprovimento do recurso e 
manutenção do decisum.

  
A Procuradoria de Justiça Cível opina pelo desprovimento 

do recurso, fls. 187/189.
 
É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.
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Na peça de ingresso, a apelada/autora narrou que:

“( … ) vem passando por dificuldades financeiras desde fevereiro do ano 
de 2010, o que por infelicidade trouxe como conseqüência o acúmulo das 
faturas  de  energia  dos  meses  de  fevereiro,  março,  abril,  maio,  junho, 
julho e agosto de 2010, respectivamente nos valores de R$ 42,55 (quarenta 
e  dois  reais  e  cinquenta  e  cinco  centavos),  R$  90,64  (noventa  reais  e 
sessenta e quatro centavos), R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta 
centavos), R$ 34,66 (trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), R$ 
56,65 (cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), 10,70 (dez reais e 
setenta centavos) e R$ 13,37 (treze reais e trinta e sete centavos), os quais,  
somados, totalizam em R$ 293,37 (duzentos e noventa e três reais e trinta 
e sete centavos), conforme fatura referente ao mês de julho – Doc. 3.

Todavia, no mês de agosto daquele ano (2010), a requerente procurou a 
empresa ré com o intuito de solucionar o problema, buscando um meio 
de quitar sua dívida.

A empresa requerida ofereceu para a autora a proposta de parcelar seu 
débito em 36 (trinta e  seis)  prestações de R$ 8,15 (oito reais  e  quinze 
centavos),  ficando  assim  acordado,  conforme  Termo  de  Confissão  de 
Dívida – Doc. 4.

Acontece que a autora recebeu de forma correta apenas a fatura do mês 
seguinte ao acordo, com vencimento no mês de setembro, no valor de R$ 
16,19  (dezesseis  reais  e  dezenove  centavos),  equivalente  ao  consumo 
somado  ao  parcelamento  no  valor  de  R$  8,15  (oito  reais  e  quinze 
centavos), conforme fatura anexa – Doc. 5.

No mês de outubro, a consumo faturado obteve aumento inexplicável, ou 
seja, alcançou o patamar de R$ 490,33 (quatrocentos e trinta e três reais), e 
as  subsequentes  extrapolaram  ainda  mais,  conforme  faturas  anexas  – 
Doc. 6.

Diante  de  tamanha  disparidade,  a  autora  procurou  a  requerida  com 
intuito de solucionar o equívoco apresentado.

Porém,  mesmo  após  explicar  a  situação  de  forma  detalhada  aos 
representantes da ENERGISA, ou seja, que a Autora não consome tanta 
energia quanto estava lhe sendo cobrado, bem como provar o alegado 
através de suas faturas anteriores, os funcionários informaram à autora 
que mesmo assim ela teria que pagar o valor da fatura. Caso não fosse 
efetuado o pagamento, a energia da promovente iria ser cortada.
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Assim, tendo em vista a autora não ter consumido aquela quantidade de 
energia e não obter condições financeiras para arcar com um valor tão 
vultuoso,  a  fatura  não  foi  paga.  No  dia  20  de  novembro  de  2010,  a 
sociedade  Ré  encaminhou  um  de  seus  agentes  para  averiguar  o 
pagamento da conta referente ao mês de outubro e avisou que se não 
fosse paga a energia seria cortada, conforme Comprovante em anexo – 
Doc. 7.

Ato  contínuo,  para  piorar  a  situação,  mesmo  após  o  significativo 
aumento referente ao mês de outubro, as faturas dos meses conseguintes 
só  fizeram  aumentar.  Isto  é,  novembro  e  dezembro  obtiveram  um 
aumento inexplicável,  representadas pelos valores, respectivamente, de 
R$  1.854,06  (hum  mil  oitocentos  e  cinquenta  e  quatro  reais  e  seis 
centavos);  1.963,09 (hum mil  novecentos e  sessenta e três reais e  nove 
centavos), conforme documentação anexa – Doc. 8.

Diante disso, no mês dia 26 de janeiro de 2011, tendo em vista a autora 
não ter pago a energia pelo fato da concessionária lhe estar imputando 
débito indevido, compareceu outro agente da ENERGISA e, desta vez, 
efetuou o corte, conforme documentação anexa – Doc. 9.

Porém, ainda para surpresa  da Autora,  a  Ré continuou a  lhe  imputar 
débitos  exorbitantes,  mesmo  com  a  energia  cortada.  Fora  cobrada  da 
autora,  nos  meses  de  janeiro,  fevereiro  e  março,  respectivamente,  R$ 
1.784,15 (hum mil setecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos); 
R$ 1.494,41 (hum mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e 
um centavos); e 764,29 (setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove 
centavos), conforme fatura anexa – Doc. 10.

Frente a valores absurdos, a Autora voltou à sociedade ré,  apresentou 
suas faturas,  pediu que a Promovida averiguasse um possível erro ou 
problema existente, e a resposta que a autora recebeu, mais uma vez, foi 
como única solução o pagamento.

( … )”

Pugnou:

1  –  pela  condenação  da  “ENERGISA na  OBRIGAÇÃO DE  
FAZER para religar imediatamente a energia do imóvel da parte Autora ( … ) e a retirada  
do seu nome do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária;”.
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2 – para “Que as faturas emitidas a partir do mês de referência  
outubro de 2010 sejam canceladas e recalculadas com base na média dos 12 (doze) últimos  
meses antes do referido mês;”.

3 - para “Que as faturas emitidas após o corte sejam canceladas  
definitivamente;”.

4 – para “Que o valor  das  faturas  revisadas  sejam adicionadas  
parceladamente as faturas a serem emitidas após a decisão final deste pleito;”.

5 – para “Que o acordo firmado anteriormente entre a Autora e a  
ENERGISA  tenha  sua  continuidade  e,  nos  mesmos  termos,  componham  as  faturas  
emitidas logo após o religamento da energia;”.

6  -  “A  condenação  da  Promovida  em  INDENIZAÇÃO  POR  
DANOS MORAIS em quantia a ser arbitrada por Vossa Excelência;”.

Antes  desse  último  pedido,  pontuou  que  o  ressarcimento 
justifica-se “pelo fato de ter havido enorme constrangimento da Promovente perante os  
seus vizinhos, os quais assistiram o corte da energia ( … )”; “teve todos os alimentos de  
sua  geladeira  perdidos”,  dependendo  “da  boa  vontade  de  alguns  familiares  para  
armazenar os alimentos que necessitavam de refrigeração”; “o seu nome fora inscrito no  
rol de mau pagadores, conforme comprovante anexo.”.

Durante  a  audiência  de  conciliação,  fl.  121,  a  magistrada 
decretou a revelia da ENERGISA e as partes informaram que não tinham provas a 
produzir.

Na  sentença,  julgou-se  procedente  o  pedido  inicial, 
condenando a promovida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 
danos morais.

Pois bem.

Cumpre  registrar  que a  relação  envolvendo  as  partes 
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litigantes é tipicamente de consumo, regida pela legislação especial, pois a autora 
e a parte promovida enquadram-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e 
fornecedor, insculpidos, respectivamente, nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do 
Consumidor.

Ressalta-se,  também, que a responsabilidade da recorrente, 
concessionária e fornecedora do serviço de energia elétrica, pelos danos causados 
aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço é objetiva, ou seja, 
está desvencilhada do conceito de culpa, por força da clara disposição do art. 14, 
caput, do CDC.

Essa responsabilidade objetiva somente pode ser afastada se 
o  fornecedor  comprovar  a  ausência  de  defeito  no  serviço  ou  que  os  danos 
decorreram de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, 
daquele diploma.

Assim, para que exista a obrigação de indenizar pelo dano 
moral ocasionado, é necessária a comprovação do fato que o gerou, o dano e o 
nexo causal, além da inexistência das excludentes da responsabilidade objetiva, 
acima mencionadas.

Feitas  estas  considerações  iniciais,  passo  a  analisar  a 
demanda posta a desate.

O cerne da questão gravita em torno da existência ou não do 
suposto fato ensejador do dano moral, qual seja, cobranças baseadas em valores 
supostamente indevidos e exorbitantes pela concessionária de energia elétrica, a 
interrupção no fornecimento da energia elétrica e a suposta negativação indevida 
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Analisando  o  contexto  probatório  inserto  no  caderno 
processual,  fls.  23/42,  especialmente  à  fl.  37,  infere-se  que  nos  meses  de 
outubro/2010,  novembro/2010,  dezembro/2010,  janeiro/2011,  fevereiro/2011/, 
março/2011,  as faturas de energia elétrica do imóvel da promovente apresentou 
valores muito acima dos valores dos meses que antecederam aquele período (fl. 
27).
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Sendo mais exata,  as faturas de energia elétrica da autora, 
referentes aos meses de fevereiro/2010 a agosto do mesmo ano, tinham, em média, 
o valor de R$ 41,91 (quarenta e um reais e noventa e um centavos). Já as faturas 
concernentes  aos  meses  do  período  compreendido  entre  outubro/2010  a 
março/2011, tinham , em média, o valor de R$ 1.391,72 (mil, trezentos e noventa e 
um  reais  e  setenta  e  dois  centavos).  Procedendo  aos  cálculos  matemáticos, 
constata-se que, na média, os valores das faturas desse período são 33 (trinta e 
três) vezes superiores aos valores das faturas daquele intervalo, motivo pelo qual 
são  verossímeis  as  alegações  autorais,  inclusive  quanto  a  impossibilidade  de 
adimplemento dessas últimas cobranças.

Destaco que nem o corte da energia elétrica – que ocorrera 
em 27/01/2011 (fl. 36) – impediu que distribuidora recorrente enviasse a fatura do 
mês de março desse ano, no valor de R$ 764,29 (setecentos e sessenta e quatro 
reais e vinte e nove centavos), o que representa quantia 18 (dezoito) vezes superior 
ao valor médio (R$ 41,91) das faturas da consumidora no período de outubro/2010 
a março/2011.

Assim,  tenho  que  a  autora,  ora  apelada,  foi  além  da 
argumentação, colacionou aos autos as provas necessárias para constituir o seu 
direito, demonstrando, assim, todo o transtorno e abalo sofrido, com as cobranças 
de valores exorbitantes pela apelante, inclusive indevida a restrição creditícia em 
seu nome (fls. 39/40).

A concessionária apelante (revel, diga-se de passagem), por 
sua  vez,  não  se  desincumbiu  do  encargo  de  desconstituir  o  alegado  pela 
promovente, nos termos do art. 333, II, do CPC. Acresço que as alegações contidas 
na contestação, fls. 50/68, os documentos trazidos com a peça de defesa, fls. 85/104, 
bem como eventuais argumentos constantes no apelo (contempladas na resposta 
ou  que  deveriam fazer  parte  dela)  não  podem  ser  conhecidos  nesta  instância 
recursal tendo em vista a revelia da parte promovida.

Nesse  norte,  desponta  a  impossibilidade  de  se  acolher  o 
pleito recursal, inclusive no que concerne ao dano moral – seja para afastar a verba 
indenizatória ou reduzi-la.
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Inconteste  que  houvera  cobrança  de  valor  excessivo  e 
desproporcional  nas  faturas  dos  meses  referidos  na  inicial,  por  falha  da 
ENERGISA PARAÍBA – Distribuidora de Energia S/A, que não tomou as cautelas 
necessárias  para  solucionar  o  problema  devidamente  comunicado  pela 
consumidora, restando, assim, evidenciado o liame de causalidade na conduta das 
partes litigantes. 

Outrossim,  verifica-se que houve a  indevida  supressão do 
fornecimento  de  energia  elétrica  na  residência  da  autora,  sem  a  produção  de 
qualquer prova por parte da empresa a justificar o valor das faturas questionadas, 
o referido corte no fornecimento de energia e a negativação da consumidora no 
órgão de proteção ao crédito.

Por tais razões, não remanesce a menor dúvida que houve 
defeito  no serviço de fornecimento de energia elétrica,  de responsabilidade da 
empresa recorrente, gerando, assim, o dever de indenizar os prejuízos suportados 
pela autora recorrida, visto ser essa a única forma de compensá-la pelos danos 
sofridos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO 
DE  DÉBITO  E  DANOS  MORAIS.  MODIFICAÇÃO  DE  PLANO 
TELEFÔNICO  BÁSICO  PARA  OUTRO  MAIS  ONEROSO  SEM 
AQUIESCÊNCIA  DO  CONSUMIDOR.  ATO  ILÍCITO 
CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 
MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO 
RESTRITIVO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. 
OCORRÊNCIA.  VALOR  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL. 
APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECORRENTE 
DA  LEI  OPE  LEGIS  ART.  14,  §3°,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO 
CONSUMIDOR.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA  DO  ÔNUS 
PROBATÓRIO  DEFINIDO  NO  ART.  333,  II,  DA  LEGISLAÇÃO 
ADJETIVA  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA 
PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  CONFIGURADAL  MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOSss TERMOS. DECISUM EM 
CONFORMIDADE  COM  ENTENDIMENTO  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 
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557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO DA SÚPLICA. MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA. 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  REGIMENTAL.  -  APELAÇÃO. 
AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 
CADASTRO  RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE 
CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÉBITOS. NEXO CAUSAL E CULPA 
EVIDENCIADOS.  DANO  MORAL  PURO.  DESNE-CESSIDADE  DE 
PROVA  DO  PREJUÍZO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO.  VALOR  PROPORCIONAL  À  EXPERIÊNCIA 
SOFRIDA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. 0 dano 
moral  puro se projeta com maior nitidez e intensidade no âmago das 
pessoas,  prescindindo,  assim,  de  rigorosa  demonstração  probatória, 
porquanto necessária a reparação quando provada a ilicitude do fato. A 
indenização por dano moral deve ser fixada com prudência, segundo o 
princípio da razoabilidade e de acordo com os critérios apontados pela 
doutrina,  a  fim de não se  converter  em fonte de  enriquecimento sem 
causa."  TJPB -  Acórdão do processo nº 00120090182450001 -  Órgão (1ª 
Câmara cível) - Relator Dr. Marcos William de Oliveira - Juiz Convocado 
- j. em 16-04-2013 

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE 
DESCONSTITUIÇÃO  DE  DÉBITO  E  INDENIZATÓRIA POR  DANO 
MORAL.  COBRANÇA  NO  CONSUMO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA. 
VALOR  QUE  NÃO  SE  COADUNA  COM  A REALIDADE  FÁTICA. 
AUMENTO  EXORBITANTE  EM  RELAÇÃO  AS  FATURAS 
ANTERIORES.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  INCIDÊNCIA  DAS 
REGRAS DO CDC. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVAS 
SATISFATÓRIAS.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  NÃO  ELIDIDA 
PELA ENERGISA. NEXO CAUSAL E CULPA EVIDENCIADOS. DANO 
MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO 
DO . DECISUM. DESPROVIMENTO. -  Comprovada a lesão, cumulada 
aos  demais  pressupostos  da  responsabilidade  civil,  ressoa  como 
indispensável a reparação, sendo a única forma de ressarcir os danos 
sofridos pela lesionada. - A indenização por dano moral deve ser fixada 
com prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acordo com 
os critérios apontados pela doutrina, a fim de que não se converta em 
fonte de enriquecimento sem causa.” (TJPB - Acórdão do processo nº 
03320080031231001  -  Órgão  (4A  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES. 
FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA  COUTINHO  -  j.  em 
09/08/2011)

Embora não exista parâmetro legal para o arbitramento do 
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dano  moral,  devem  ser  consideradas  as  circunstâncias  do  caso  concreto,  as 
condições  das  partes,  o  grau  da  ofensa,  sem  se  olvidar  que  o  quantum 
indenizatório  deve  servir  para  compensação  íntima  do  ofendido,  e  não  para 
enriquecimento material sem causa.

Sendo  assim,  no  intuito  de  se  perquirir  o  valor  do  dano 
moral  é  necessário  que  se  leve  em  consideração  as  condições  pessoais  dos 
envolvidos, a fim de que não se transponham os limites dos bons princípios e da 
igualdade que regem as relações de direito, evitando, por conseguinte, um prêmio 
indevido  ao  ofendido,  indo  muito  além  da  recompensa  ao  desconforto,  ao 
desagrado, aos efeitos do gravame suportado.

A propósito, confira-se precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO.  AÇÃO  COMINATÓRIA C/C  COM  PEDIDO  LIMINAR. 
IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. SUBLEVAÇÃO DO AUTOR. 
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DAS 
REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ART. 333, 
I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  CORTE  DE  ENERGIA. 
INCONTROVÉRSIA.  DEMORA  NO  RESTABELECIMENTO  DA 
ENERGIA  ELÉTRICA.  SITUAÇÃO  VERIFICADA  NOS  AUTOS. 
INADEQUADA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE 
CIVIL  OBJETIVA  DA  CONCESSIONÁRIA.  DANO  MORAL. 
CONFIGURAÇÃO.  VERBA  INDENIZATÓRIA.  FIXAÇÃO 
PROPORCIONAL AO  INFORTÚNIO  EXPERIMENTADO.  JUROS  DE 
MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
( … )
-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  com  prudência, 
segundo  o  princípio  da  razoabilidade  e  de  acordo  com  os  critérios 
apontados pela doutrina,  a fim de que não se converta em fonte de 
enriquecimento. TJPB - Acórdão do processo nº 00005507020098150071 - 
Órgão  (4ª  Câmara  Especializada  Cível)  -  Relator  DES  FREDERICO 
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - j. em 30-06-2014 .

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL  E 
MATERIAL.  SUSPENSÃO  NO  FORNENCIMENTO  DE  ENERGIA. 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA. 
IRREGULARIDADE  NO  CORTE  DANO  SUPORTADO  PELOS 
CONSUMIDORES.  INDENIZAÇÃO.  CABIMENTO.  VALOR 
INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO 
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DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  A ameaça  ou 
corte no fornecimento de energia elétrica por parte de concessionária que 
presta o serviço é ilegal, tendo em vista afrontar o disposto no artigo 42 
do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe no sentido de que o 
consumidor, na cobrança de débitos, não será submetido a qualquer tipo 
de constrangimento ou ameaça.  -  A falta  de  aviso prévio  do corte  de 
energia  por  atraso  de  pagamento  causa  dano  moral  indenizável  -  A 
indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio 
do  magistrado,  de  acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade  e 
observados  a  finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano 
experimentado, bem como o grau de culpa. (TJPB - Acórdão do processo 
nº  00120090133172001  -  Órgão  (4A CAMARA CIVEL)  -  Relator  DES. 
JOAO ALVES DA SILVA - j. em 30/06/2011) (Grifei)

Nesse  sentir,  diante  dos  transtornos  sofridos  e  demais 
peculiaridades  da  demanda,  cumulado  ao  descaso  da  ENERGISA PARAÍBA – 
Distribuidora de Energia S/A em solucionar o problema  e levando em conta a 
capacidade econômica das partes envolvidas, mantenho o quantum indenizatório 
fixado na instância a quo.

Com  essas  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer 
ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  realizada  no  dia  25  de 
setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de fl.  200. Participaram do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides). Presente ao julgamento, o Dr. Francisco Paula Lavor, Promotor 
de Justiça Convocado. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 26 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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