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“O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causado aos consu-
midores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insufi cientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e risco.”
Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a(o) Autor(a), sofrendo restrições em seu crédito, de sorte que os 
transtornos por ele(a) suportados ultrapassam meros aborrecimentos.
Assim, tenho que restou evidenciado nos presentes autos o dano moral sofrido pela parte Autora, vez que esta teve seu nome 
lançado nos órgãos de proteção ao crédito, por dívidas não contraídas, transtorno que extrapola o conceito básico de “mero 
aborrecimento normal do cotidiano”, causando sentimentos negativos de insegurança, engodo, lesão, incerteza, dentre outras 
sensações que merecem compensação pecuniária razoável e prudente, na forma do art. 944, do Código Civil.
Trata-se de cobrança oriunda de conduta negligente da Requerida. Portanto, resta confi gurado o dano moral puro, in re ipsa, o 
qual independe de prova para sua confi guração.
Portanto, considerando que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina e a 
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 
própria ofensa, defl uindo da ordem natural das coisas - tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas em sociedade.
A indenização também servirá como medida pedagógica buscando maior atenção da Requerida quanto aos procedimentos que 
adota em casos como o do Requerente.
Tratando da natureza jurídica da indenização por dano moral, o professor Flávio Tartuce (Direito Civil, v. 2: direito das obrigações 
e responsabilidade civil. 5 ed. Rio de Janeiro, 2010, p. 410) refere que:” A indenização por dano moral está revestida de um ca-
ráter principal reparatório e de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, visando a coibir novas condutas”.
O quantum indenizatório deve observar ainda o patrimônio e a capacidade econômica da Requerida. Obviamente uma indeniza-
ção em valor irrisório não compelirá a empresa a melhor diligenciar acerca de seus sistemas de cadastro e cobrança.
Assim o valor da indenização deve se fazer sentir em seus cofres, como medida não apenas reparatória, mas também disciplina-
dora. Não pode a ré preferir pagar indenizações a prestar os serviços que utiliza de forma correta e confi ável.
No que tange ao quantum, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se causar enriquecimento 
indevido, mas visando compensar a vítima pelos transtornos suportados e, ainda, servindo de medida pedagógica à Requeri-
da, a indenização por dano moral será fi xada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista que o Autor ajuizou 08 
(oito) ações objetivando indenização por danos morais, processos n.ºs 8001167-16.2018.805.0277, 8001157-69.2018.805.0277, 
8001177-60.2018.805.0277, 8001164-61.2018.805.0277, 8001178-45.2018.805.0277, 8001170-68.2018.805.0277, 8001175-
90.2018.805.0277 e 8001156-84.2018.805.0277.
Diante de todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por CLADEMIR JOSÉ VIZZOTTO, em desfavor de COELBA 
– COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA para:
a) DECLARAR INDEVIDA a cobrança perpetrada pela Ré no valor de R$ 4,24 (quatro reais e vinte e quatro centavos), contrato 
0201602135729737;
b) DETERMINAR que o(a) Requerido(a) COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, exclua o nome 
do Autor dos Órgãos de Proteção ao Crédito, em razão da cobrança indevida no valor de R$ 4,24 (quatro reais e vinte e quatro 
centavos), contrato 0201602135729737;
c) CONDENAR a Requerida a indenizar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais a(o) Autor(a), corri-
gidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a contar da data do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a contar 
da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, resolvendo, por fi m, o processo na forma do art. 487, I, do NCPC.
Sem honorários advocatícios e custas processuais a teor dos arts. 54 e 55, da Lei nº. 9.099/95.
Publique-se. Intime-se. Registre.
Xique-Xique-BA, 03 de setembro de 2019.
KEISYARA ALMEIDA DE QUEIROZ
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BEL. FERNANDO ANTÔNIO SALES ABREU
Juiz de Direito
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