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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível Nº 0000630-60.2010.815.0051.

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia  S/A.  – Adv.:  Paulo
Gustavo de Mello e Silva Soares (OAB/PB 11.268) 

Apelada: Joana Darc Gabriel – Adv.: José Airton G. Abrantes (OAB/PB 9898)

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
CANCELAMENTO DE  ÔNUS  C/C  REPARAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  NOS  ÓRGÃOS  DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  FATURA  DE  ENERGIA
ELÉTRICA. PROVA  DO  ADIMPLEMENTO.  DANO
MORAL  CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO  DO
APELO.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Energisa
Paraíba – Distribuidora de Energia S/A contra  sentença  de fls.  89/92,
através da qual o Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio
do Peixe julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação
de Tutela ajuizada por Joana Darc Gabriel.
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O  Magistrado  singular  julgou  parcialmente  procedente  a
ação,  para condenar  a  Energisa  Paraíba  –  Distribuidora de Energia  S/A ao
pagamento  do  valor  de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais)  a  título  de  danos
morais, corrigidos monetariamente a partir da sentença e juros moratórios no
percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de multa de
10% (dez por cento) caso não houvesse o cumprimento voluntário no prazo de
15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado. 

Determinou, ainda, o cancelamento do débito decorrente do
contrato objeto do litígio e a retirada do nome da promovente dos cadastros de
restrição de crédito. Por fim, condenou a demandada ao pagamento das custas
e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação.

Irresignada, a  Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia
S/A,  interpôs  recurso  apelatório  de  fls.  120/129,  alegando a legalidade da
cobrança do débito e da inscrição do nome da ora apelada nos serviços de
proteção  ao  crédito,  pois  atuou  no  exercício  regular  de  seu  direito,  não
havendo que se falar em ilícito ou dano moral. Ao final, pugna pelo provimento
do recurso no sentido de que seja excluída a indenização por danos morais, ou,
alternativamente, que seja o valor da condenação minorado a fim de evitar o
enriquecimento sem causa. 

Devidamente  intimada,  a  apelada  apresentou  suas
contrarrazões requerendo a manutenção da sentença. (fls.148/155).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
evidenciou que não há interesse público que obrigue a intervenção ministerial.
(fls. 162/165).

 
É o relatório.

V O T O

Inicialmente é importante frisar que a legislação pertinente
ao caso são os ditames previstos no CPC de 1973, tanto no que concerne à
legislação bem como a doutrina e jurisprudência correlata à época, à luz do
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que já foi disciplinado pelo STJ no Enunciado Administrativo nº. 2, senão veja-
se:

“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”.

No caso, a sentença foi  publicada na vigência do CPC de
1973, em 16/05/2013, conforme certidão à fls. 92/92-v. 

A  relação  telada  no  presente  caso,  indiscutivelmente,  é
consumerista, regendo-se, dessa forma, pelo Código de Defesa do Consumidor.
Visto isso,  convém tecer algumas considerações acerca da responsabilidade
objetiva da apelante.

Diz-se objetiva,  por  que prescinde da culpa e se satisfaz
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, conhecida também
como “do risco” tem como postulado que todo dano é indenizável, e deve ser
reparado  por  quem  a  ele  se  liga  por  um  nexo  de  causalidade,
independentemente de culpa. Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus
da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano
resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida.

Segundo ensinamento do Prof. Zelmo Denari, ao analisar o
caráter objetivo da responsabilidade do fornecedor, o mesmo pontuou:

"No âmbito das relações de consumo, os lineamentos
da  responsabilidade  objetiva  foram  logo  acolhidos  e
denominados 'responsabilidade pelo fato do produto':
não interessando investigar a conduta do fornecedor de
bens  ou  serviços,  mas  somente  se  deu  causa
(responsabilidade causal) ao produto ou serviço, sendo
responsável  pela  sua  colocação  no  mercado  de
consumo.  (in  Código  Brasileiro  de  Defesa  do
Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto,
7ª ed., Forense, p. 159).
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Para  se promover  o  deslinde da matéria,  faz-se mister  à
apreciação das condições elementares do dano, quais sejam: dano, culpa ou
dolo e nexo causal. Ressaltando que a visualização dos mesmos impõe o dever
de indenizar.

Dessa  forma,  para  que  se  configure  o  ato  ilícito,  é
necessário que haja o fato lesivo voluntário, causador do dano moral, ou seja,
deverá haver  um nexo causal  entre  a  ação ou omissão do agente e  dano
sofrido pela vítima. 

Assim, a conduta é o elemento primário da responsabilidade
civil. Segundo a Professora Maria Helena Diniz, a conduta é  “ato humano,
comissivo  ou  omissivo,  ilícito  ou  lícito,  voluntário  e  objetivamente
imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou o fato de animal ou
coisa  inanimada,  que  cause  dano  a  outrem,  gerando  o  dever  de
satisfazer os direitos do lesado” (in  Curso de Direito  Civil,  12ª edição,
volume 7, p. 37) . 

No mesmo sentido, ensina CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

"Na etiologia da responsabilidade civil, como visto, são
presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina
subjetivista,  porque  sem  eles  não  se  configura:  a
ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta;
um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro.
Não basta que o agente haja procedido contra o direito,
isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de
cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima
sofra um 'dano', que é o elemento objetivo do dever de
indenizar,  pois se não houver um prejuízo a conduta
antijurídica  não  gera  obrigação  ressarcitória"  (In
Responsabilidade  Civil,  1ª  ed.  São  Paulo:  Forense,

1989. p. 83). 

N’outro dizer, 

"Para  que  haja  ato  ilícito,  necessário  se  faz  a
conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma
ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a



Processo Nº 0000630-60.2010.815.0051

penetração  na  esfera  de  outrem.  Desse  modo,  deve
haver um comportamento do agente positivo (ação) ou
negativo  (omissão),  que  desrespeitando  a  ordem
jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou
direito  deste.  Esse  comportamento  (comissivo  ou
omissivo) deve ser imputável à consciência do agente,
por  dolo  (intenção)  ou  por  culpa  (negligência,
imprudência,  imperícia),  contrariando  seja  um  dever
geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma
obrigação em concreto (inexecução da obrigação ou de
contrato)"  (Carlos  Alberto  Bittar,  In  Responsabilidade
Civil  -  Doutrina  e  Jurisprudência,  Saraiva,  2ª  ed.  p.
93/95). 

Avancemos à análise dos sobreditos elementos.

Compulsando os autos, verifica-se em fls. 25, que a fatura,
objeto da negativação da consumidora apelada nos cadastros de proteção ao
crédito, tinha vencimento em 16.11.2009 e foi adimplida no dia 25.11.2009,
conforme chancela eletrônica no documento.

Logo,  concernente  ao  dano,  inquestionável  mostra-se sua
existência, pois a concessionária de energia elétrica foi negligente ao inserir o
nome da consumidora nos cadastros de restrição ao crédito, após o pagamento
da  dívida,  a  qual  foi  efetivamente  quitada  na  data  anterior  à  inscrição,
circunstância esta que, por si só, traduz constrangimento e humilhação hábeis
a ensejar indenização por danos morais.

Ademais, em fls. 15/16, verifica-se que houve consulta ao
SPC Brasil,  por  parte  de  uma instituição  financeira  e  uma associação,  nos
meses de junho e julho de 2010, tendo a parte apelada sofrido prejuízo na
obtenção de crédito.

Diante de todas as evidências, o dano em questão encontra-
se in re ipsa, ou seja, imanente ao próprio ato lesivo, a exposição do nome da
ora  recorrida  tal  qual  como  foi  realizada,  sem dúvida,  enseja  o  dever  de
indenizar,  eis  que  caracterizada  a  conduta  antijurídica,  numa  relação  de
causalidade entre a ofensa perpetrada e o prejuízo invocado.



Processo Nº 0000630-60.2010.815.0051

O direito à reparabilidade consignado na legislação nos é
informado  a  partir  das  disposições  constitucionais  que  garantem  a
inviolabilidade da  intimidade,  da  vida  privada,  da  honra  e  da  imagem das
pessoas (art. 5º, inc. X, CF/88), assegurando direito à indenização pelo dano
moral decorrente de sua violação.

Ainda, prenuncia  o art. 14, do CDC, que o fornecedor de
serviços  responderá  (independentemente  da  comprovação  de  culpa)  pelos
danos que causar ao consumidor,  se não fornece com a segurança que se
espera os serviços que se dispõe a prestar.

 

A  aplicação  da  indenização  por  danos  morais  tem  como
referência não um dano patrimonial sofrido, mas, “(...) um prejuízo que não
afeta o patrimônio econômico, mas afeta a mente, a reputação da vítima.”,
como preleciona  o  ilustre  Sílvio  de  Salvo  Venosa.  Logo,  a  indenização  por
danos morais não é uma reparação de danos, mas apenas uma compensação
pelos transtornos sofridos pela pessoa ofendida.

Com efeito, em toda demanda que envolve o dano moral o
Magistrado se defronta com a inexistência de critérios uniformes e definidos
para  arbitrar  um  valor  adequado.  O  problema  de  sua  quantificação  tem
preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem
que existam parâmetros seguros para sua estimação. 

Assim, ao tratar da fixação dos danos morais, importante
observar a lição da civilista Maria Helena Diniz:

"...O Juiz determina, por equidade, levando em conta
as  circunstâncias  de  cada  caso,  o  quantum  da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não  ser  equivalente,  por  ser  impossível,  tal
equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é
um misto de pena e satisfação compensatória. Não se
pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção
imposta  ao  ofensor;  e  compensatória,  sendo  uma
satisfação  que  atenue  a  ofensa  causada,
proporcionando  uma  vantagem  ao  ofendido,  que
poderá,  com  a  soma  de  dinheiro  recebida,  procurar
atender a necessidades materiais ou ideais que repute
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convenientes,  diminuindo,  assim, seu sofrimento" ("A
Responsabilidade  Civil  por  Dano  Moral",  in  "Revista
Literária de Direito, ano II, n. 9, jan./fev. de 1.996, p.
9). 

Da mesma forma, ao tratar da árdua missão do Magistrado
na fixação dos danos morais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
pontuou: 

“Ao fixar o valor, e à falta de critérios objetivos, agir
com  prudência,  atendendo,  em  cada  caso,  às
peculiaridades  e  à  repercussão  econômica  da
indenização, de modo que o valor da mesma não deva
ser  nem  tão  grande  que  converta  em  fonte  de
enriquecimento ilícito, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo”. (TJMG, Ap. 87.244, Terceira Câm.).

Em outra decisão:

“Dano  moral  -  Recurso  Especial  –  Quantum  que  se
sujeita  ao  controle  do  STJ  –  Valor  que  não  pode
contrariar  a  lei  ou  o  bom  senso,  mostrando-se
manifestadamente  exagerado  ou  irrisório”  (RT,
814:167).

Nesse  sentido,  as  palavras  de  Humberto  Theodoro  Júnior
são deveras significativas:

“O  problema  haverá  de  ser  solucionado  dentro  do
princípio  do  prudente  arbítrio  do  julgador,  sem
parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de
cada caso,  principalmente  em função do nível  socio-
econômico  dos  litigantes  e  da  maior  ou  menor
gravidade da lesão.” ( in RT 662/9).

Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes
que lhe confere o estatuto  processual  vigente (arts.  125 e seguintes),  dos
parâmetros traçados em algumas leis  e pela jurisprudência,  bem como das
regras  da  experiência,  analisar  as  diversas  circunstâncias  fáticas  e  fixar  a
indenização adequada aos valores em causa.
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No presente caso entendo que o Magistrado agiu de forma
prudente, ao estipular o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais, não havendo razão para qualquer modificação, pois,  a quantia
arbitrada não parece que vá produzir um enriquecimento a ora apelada, pelo
contrário,  afigura-se  proporcional  à  extensão  do  dano,  ao  tempo  em  que
surtirá efeito profilático na concessionária de energia elétrica apelante sem lhe
causar abalo de ordem financeira.

Diante  do  exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque

– Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o  Excelentíssimo Senhor Doutor

João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível  do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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