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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COM INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.  DÉBITO
DESCONSTITUÍDO.  PEDIDO  JULGADO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  SUSPENSÃO  NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO
MORAL  COMPROVADO.  DÉBITO  PRETÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.  IDOSO.  ARBITRAMENTO.
PROVIMENTO DO APELO.

– No  caso  concreto,  o  dano  moral  restou
configurado, eis que a requerida não pode utilizar da
suspensão no fornecimento de energia elétrica como
meio de coercitivo para cobrança de débito pretérito
relativo a recuperação de consumo. 

– Assim,  a  suspensão  indevida  do  serviço
essencial  constituiu  dano  moral  indenizável,  cujo
quantum fixo  em R$ 3.000,00  (três  mil  reais)  que
reputo razoável e proporcional à espécie.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em  PROVER O APELO,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 156.

 RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0002843-56.2011.815.0131

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Maria  do Socorro

Lira  da  Silva contra  a  sentença  prolatada  pelo  Juiz  da  5ª  Vara  Mista  da

Comarca  de  Guarabira,  que  julgou  parcialmente  procedente  a  Ação

Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  com Indenização  por  Danos  Morais

proposta em face Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A.

Em suas razões recursais, a Promovente, em síntese, alega a

existência do dano moral passível de indenização em razão da suspensão no

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Contrarrazões não ofertadas.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 150/151).

É o relatório.

VOTO

Da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda

declarando a inexistência do débito cobrado pela ENERGISA em recuperação

de  consumo  e  julgando  improcedente  o  pedido  de  indenização  por  danos

morais, apela a parte autora. 

De pronto, analisando os autos, verifica-se que não obstante a

propositura da presente demanda discutindo a impossibilidade da aplicação da

multa, a concessionária promovida realizou a suspensão do serviço na unidade

residencial da autora.

Desta feita, como a suspensão do serviço decorreu unicamente

em razão de débito pretérito, ou seja, apurado em recuperação de consumo, a

inadimplência da usuária, em situações tais, não legitima a concessionária a se

valer de meio coercitivo tão gravoso para compelir o usuário a quitar dívida
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pretérita, quando tem acesso às vias ordinárias de cobrança para buscar a

satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ reconhece a ilicitude da

medida – ainda mais em caráter precário, como no caso –, considerando sua

exigibilidade por meios outros legítimos para a cobrança de débitos antigos

não pagos. Nesse sentido, as decisões: 

ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – ENERGIA
ELÉTRICA – DÉBITOS PRETÉRITOS – DIFERENÇA DE
CONSUMO  APURADA  EM  RAZÃO  DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – SUSPENSÃO DO
FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a
suspensão  do  serviço  de  fornecimento  de  energia
elétrica  pelo  inadimplemento  do  consumidor,  após
aviso  prévio,  não  a  admite  no  caso  de  débitos
antigos,  que  devem  ser  buscados  pelas  vias
ordinárias de cobrança.
2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito
apurado  a  partir  da  constatação  de  irregularidade  no
medidor de energia elétrica, sendo considerado ilegítimo
o  corte  no  fornecimento  do  serviço  a  título  de
recuperação de consumo não-faturado. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
(REsp  1336889/RS,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  04/06/2013,  DJe
11/06/2013) grifei.

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  SUSPENSÃO  DO
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA ELÉTRICA.
LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
DÉBITOS  PRETÉRITOS.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. (...) 2.  Não é lícito à concessionária
interromper os serviços de fornecimento de  energia
elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação
de  consumo,  em  virtude  da  existência  de  outros
meios legítimos de cobrança de débitos antigos não
pagos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  300.270/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  17/09/2015,
DJe 24/09/2015) grifei

Deste  modo,  há  ilicitude  na  conduta  imputada  à  empresa

concessionária demandada, porquanto privou o usuário de serviço essencial

por  dívida  pretérita,  o  que  causou a  Recorrente  embaraços  e  acarretou  a
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impressão  de  má  pagadora,  o  que  não  se  pode  considerar  mero

aborrecimento, já que maculou sua honra.

Se isto na bastasse, conforme depoimentos das testemunhas

de fls.107/108, a parte autora é idosa e possui problemas cardíacos, o que

revela  a  arbitrariedade  e  abuso  praticado  pela  concessionaria  de  energia

elétrica. 

Assim, evidenciada a ilicitude na atuação da concessionária ré,

o dever de reparar os danos morais se impõe. 

Quanto à quantificação dos danos morais,  deve-se levar em

consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado,

assim como a intensidade e duração do sofrimento, e a reprovação da conduta

do  agressor,  não  se  olvidando,  contudo,  que  o  ressarcimento  da  lesão  ao

patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados,

sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Considerando os critérios acima, entendo que deve  ser

arbitrado  o montante de R$  3.000,00  (três  mil  reais),  por  ser  suficiente  e

razoável  para  indenizar  o  dano  moral  que  se  evidenciou,  não  estando  em

dissonância com o entendimento da Turma para casos semelhantes. 

No que se refere ao ônus sucumbencial, considerando que há

decaimento da parte promovida, deve arcar com a integralidade das custas

processuais e com os honorários advocatícios do Procurador da parte adversa

no montante de R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais), atentando ao trabalho

realizado  desenvolvido  pelos  causídicos  e  a  complexidade  da  causa,

observada, nesta estipulação, a regra contida no artigo 85, §8º do NCPC.

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima, PROVEJO o Recurso Apelatório, para arbitrar os danos morais no valor

de R$3.000,00 (três mil reais)  corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde a
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data  desta  decisão,  acrescido  de juros  legais  de  1% ao mês,  a  contar  da

citação.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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