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APELAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  DEMANDA
OBRIGACIONAL  E  INDENIZATÓRIA
AJUIZADA  EM  FACE  DA  ENERGISA
BORBOREMA.  ERRO  NA  MEDIÇÃO  DO
CONSUMO  DO  IMÓVEL  DO  AUTOR.
IRREGULARIDADE  NO  APARELHO
CONFIRMADA  PELA  CONCESSIONÁRIA.
POSTULANTE  QUE  SE  SUBMETEU  A
VERDADEIRA  VIA CRUCIS,  SEM  SOLUÇÃO
DO  PROBLEMA. NECESSIDADE  DE
INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO.
CONFIGURAÇÃO DO ABALO PSICOLÓGICO.
DESPROVIMENTO.

- A conduta da apelante que submeteu o consumidor a
uma  verdadeira  peregrinação  para  tentar solucionar
problemas  no  seu  medidor  de  energia,  sem  êxito,
causou transtornos que ultrapassam limites de mero
incômodo  ou  aborrecimento,  fazendo  jus  à
indenização por danos morais. 

-  No  presente  caso,  em  decorrência  da  desídia  da
concessionária,  o  autor  teve  que  suportar  encargos
financeiros  exorbitantes,  realizando  o  parcelamento
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de dívida que sequer existia, diante do receio de ver o
fornecimento  de  energia  de  seu  frigorífico
interrompido, o que,  por certo,  causou-lhe aflição e
sofrimento psicológico.

RECURSO  ADESIVO.  QUANTUM  INDE-
NIZATÓRIO RAZOÁVEL.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  ARBITRAMENTO SOBRE O
VALOR  DA  CONDENAÇÃO.  REFORMA.
PROVIMENTO PARCIAL.

- Em se tratando do estabelecimento de indenização
por  abalo  psíquico,  a quantificação  do  dano  moral
deve atender a critérios como a extensão do dano, a
condição  de  seu  causador,  bem como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização.

-  Havendo  condenação,  os  honorários  de
sucumbência devem ser arbitrados sobre este valor.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária,  negar  provimento  ao  apelo  e  dar  parcial  provimento  ao
recurso adesivo, nos termos do voto do Relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível e  Recurso  Adesivo, interpostos
contra sentença (fls. 102/106) proferida nos autos da “Ação de Obrigação de
Fazer  c/c  Perdas  e  Danos  e  Retificação  de  Débito”,  ajuizada  por  Sérgio
Araújo Nascimento em face da  Energisa Borborema – Distribuidora de
Energia S/A.

Na peça de ingresso (fls. 02/06), o autor relata ser proprietário
de  uma  câmara  frigorífica,  localizada  na  Feira  Central  do  município  de
Campina Grande. Aduziu que o histórico de consumo do imóvel, nos meses de
setembro a dezembro de 2013, sofreu crescentes modificações em relação à
média apurada em período anterior, demonstrando evidente falha no aparelho
medidor instalado na sua unidade consumidora.

Asseverou ter se dirigido, em três oportunidades, à central de
atendimento  da  ré,  a  fim  de  obter  a  solução  do  problema,  sem  sucesso,
contudo.  Em  adição,  relatou  ter  sido  compelido  a  formalizar  acordo  para
pagamento da fatura com vencimento em setembro de 2013, sob pena de ver o
serviço de fornecimento de energia do seu estabelecimento interrompido. 

Requereu  a  concessão  de  tutela  antecipada  para  que  a
promovida se abstivesse de proceder à suspensão do serviço,  até  a decisão
final da ação. Ao final, pleiteou a condenação da promovida à obrigação de
fazer, consistente na troca do medidor, bem como na retificação dos débitos
referentes aos meses de setembro e seguintes. Pugnou, ainda, pela devolução,
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em  dobro,  dos  valores  indevidamente  cobrados  e  pelo  pagamento  de
indenização por danos morais.

O pedido liminar fora deferido, às fls. 32/33.

Em contestação  encartada  às  fls.  35/46,  a  concessionária  de
energia elétrica confirmou a existência de alterações nas leituras das medições
do  imóvel  do  autor,  ressaltando  que  o  problema  já  teria  sido  corrigido.
Consignou que,  tendo a empresa agido no exercício regular de seu direito,
incabível a condenação por dano moral.

Réplica impugnatória (fls. 91/92).

Tentativa de conciliação inexitosa, conforme termo às fls. 98. 

Sobreveio, então, sentença (fls. 102/106), nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTES  OS
PEDIDOS, ratificando a liminar deferida initio litis,
para:
1) Extinguir o feito com resolução de mérito no
que tange à obrigação de fazer consistente na troca
do  medidor  e  do  refaturamento  das  faturas  com
vencimento em nov e dez/ 2013, a teor do art. 269,
inc. II, do CPC;
2) Condenar a demandada na obrigação de fazer
consistente  no  refaturamento  das  faturas  com
vencimento em set/2013 e out/2013, no prazo de 10
(dez)  dias,  nos  moldes  do  art.  115,  inciso  II  da
Resolução  nº  414,  da  ANEEL,  sob  pena  de  multa
diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$
15.000,00 (quinze mil reais);
3) Condenar  a  demandada  no  pagamento  de
danos morais que arbitro em R$ 4.0000,00 (quatro
mil  reais),  devidamente  corrigido  e  acrescido  de
juros de mora, de 1% ao mês, da citação;
4) Condenar a demandada no ressarcimento, em
dobro, dos valores efetivamente pagos a maior pelo
demandante, em montante a ser apurado em sede de
liquidação  de  sentença,  devidamente  corrigido  e
acrescido de juros moratórios, de 1% ao mês, estes
contados da citação.
Atento  ao  princípio  da  causalidade,  arbitro  os
honorários  advocatícios,  em  favor  do  patrono  do
autor, em R$ 1.000,00 (um mil reais), com espeque
no que dispõe o art. 20, §4º, do CPC.
Condeno  a  promovida,  ainda,  no  pagamento  das
custas processuais”.

Inconformada,  a  Energisa  Borborema interpôs  Apelação  (fls.
108/115),  destacando  que  “o  débito  questionado,  atualmente,  já  está
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desconstituído e refaturado, uma vez que realmente foi constatado problema
no  sistema  de  telemedição  do  local  onde  se  localiza  o  imóvel  do  autor,
atendendo, assim, o pedido do autor” (fls. 111). Insurge-se, entretanto, quanto
à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entendê-la
indevida,  visto que a empresa teria  agido de maneira  lícita,  atendendo aos
reclamos  do  consumidor  o  mais  rápido  possível.  Por  fim,  em  atenção  ao
princípio  da  eventualidade,  frisa  que  o  quantum indenizatório  merece  ser
minorado, levando em consideração a intensividade da culpa do agente e a
extensão do dano.

O  Autor,  por  sua  vez,  apresentou  Recurso  Adesivo  (fls.
121/123), pugnando pela majoração do valor arbitrado  para a indenização por
danos morais, bem como para os honorários advocatícios.

Contra-argumentação  ao  Recurso  Adesivo  apresentada  (fls.
127/132).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  138),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  de
ambos os recurso.

1. Da Apelação

Primeiramente, cumpre registrar que não houve insurgência da
parte ré quanto à condenação na obrigação de fazer, consistente na troca do
medidor e do refaturamento das faturas, bem como no que atine à devolução
dos valores cobrados a maior, razão pela qual não se deverá enfrentar o mérito
das referidas matérias.

Desta forma, cinge-se a controvérsia averiguar se a conduta da
requerida, no presente caso, foi apta a ensejar indenização por danos morais
em favor do demandante.

De  início,  cumpre  ressaltar  que,  em  se  tratando  de  danos
ocasionados a terceiros pela atuação de seus agentes, a responsabilidade das
concessionárias  de  serviços  públicos  é  objetiva,  ou  seja,  independe  da
demonstração de dolo ou culpa, conforme se extrai da norma contida no art.
37, §6º, da Constituição Federal e do art. 43 do Código Civil, in verbis: 

“Art.  37,  CF.  A  Administração  Pública  direta  e
indireta  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios
obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: 
(…)
§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa
qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o
direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa”.

No  tocante  à  responsabilização  do  Estado  e  das  pessoas
jurídicas de direito privado delegatárias do serviço público, adota-se, em regra,
a teoria do risco administrativo, através da qual, para que reste demonstrada a
responsabilidade, o prejudicado apenas terá de demonstrar o dano suportado e
o  respectivo  nexo  de  causalidade  com a  conduta  perpetrada  pelos  agentes
prestadores  do  serviço  público.  Admite-se,  todavia,  a  demonstração  das
denominadas  causas  excludentes  da  responsabilidade,  dentre  as  quais  se
destaca a culpa exclusiva da vítima. 

Ao que se extrai  dos autos,  a promovente recebeu boleto de
cobrança referente ao mês de  setembro de 2013 com valor demasiadamente
elevado, no montante de R$ 1.658,02 (mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e
dois centavos), registrando consumo de 4.128 kWh (fls. 17). Entrementes, o
histórico  de  consumo  constante  dos  autos  demonstra  que,  nos  meses
anteriores, a média apurada não ultrapassou 2.159 kWh.

Ademais, os documentos encartados às fls. 18 demonstram que
o autor se dirigiu à Central de Atendimento da apelada, por três vezes, sem
que, contudo, o problema fosse solucionado. Ao revés, mesmo ciente de que
haveria erro no aferimento da energia do imóvel, fora o consumidor compelido
a firmar confissão de dívida, diante da ameaça de corte no fornecimento do
serviço para seu estabelecimento comercial (fls. 19/20).

As  provas  juntadas  pelo  apelado  demonstram,  ainda,  que  a
fatura seguinte, relativa ao mês de outubro de 2013, apresentou valor ainda
maior que a anterior, apontando um consumo três vezes superior ao histórico
do imóvel do usuário (fls. 23). 

Nos  dois  meses  posteriores,  verificou-se  um  disparate  na
cobrança  efetuada  pela  concessionária,  com  aferições  que  apuraram  o
consumo  de  8.738  kWh  e  11.968  kWh,  em  novembro  e  dezembro,
respectivamente, demonstrando de maneira cristalina que não houve a correta
medição, consoante posteriormente confirmado pela própria apelante, em sua
peça de defesa.

Conforme é cediço, cabe à companhia prestadora de serviço de
energia  elétrica o dever  de inspecionar,  periodicamente,  a  regularidade das
unidades medidoras, ao ensejo das medições mensais do consumo, instaurando
o respectivo procedimento assim que constatada qualquer  defeito,  falha ou
fraude.  Assim  não  agindo,  a  concessionária  não  poderá,  posteriormente,
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infligir ao consumidor cobrança de fatura com valor excessivo, sem qualquer
motivo que a sustente, como ocorreu no caso tratado.

No  caso  tratado,  mesmo  diante  da  patente  discrepância
apresentada  nas  leituras  realizadas,  que  ocasionaram o  brusco  e  sucessivo
aumento do consumo, e, ainda, após sucessivas reclamações formalizadas pelo
usuário,  a  Energisa  Borborema  manteve-se  inerte,  até  o  ajuizamento  da
presente ação, quando, então, realizou a troca do medidor e refaturou duas
faturas. 

Diante  desse  cenário,  vislumbro  plenamente  configurado  o
abalo de ordem extrapatrimonial.

A respeito  da  definição  hodierna  dos  danos  morais,  cumpre
trazer à baila o ensinamento de Cavalieri Filho:

“  (…)  à  luz  da  Constituição  vigente  podemos
conceituar o dano moral por dois aspectos distintos:
em sentido estrito e em sentido amplo.  Em sentido
estrito  dano  moral  é  a  violação  do  direito  à
dignidade.  E foi  justamente  por  considerar  a
inviolabilidade  da intimidade,  da  vida  privada,  da
honra e da imagem corolário do direito à dignidade
que a Constituição inseriu em seu art. 5°, V e X, a
plena reparação do dano moral”; (In  Programa de
Responsabilidade Civil. Pg. 89) 

Assim, para a configuração do dano moral é imprescindível  a
demonstração  de  uma  situação  que  inflija  no  autor  uma  dor  profunda,
chegando a atingir o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo.

Neste sentido leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem  estar.  Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no
trânsito,  entre os  amigos e  até  no ambiente familiar,
tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo"
(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p.
550).

Na  presente  hipótese,  não  se  requer  maiores  esforços  de
interpretação para se verificar a existência da conduta ilegítima geradora de
um inegável abalo psicológico ao apelado. 
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Consoante  acertadamente  pontuado  pelo  julgador  primevo,  o
postulante foi submetido a uma verdadeira peregrinação, alhures descrita, para
tentar exigir da empresa apelante o cumprimento de sua obrigação, consistente
na  verificação  da  regularidade  do  aparelho  medidor.  Sem  sucesso,  viu-se
obrigado a  ajuizar  a  presente  ação  para  que  a  promovida  tomasse  alguma
providência para solver a questão.

Além disso, em decorrência da desídia da apelante, teve que
suportar  encargos  financeiros  exorbitantes,  realizando  o  parcelamento  de
dívida que sequer existia, diante do receio de ver o fornecimento de energia de
seu frigorífico interrompido, o que, por certo, lhe causaria enormes prejuízos.

Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pelo apelado
fora suficiente para gerar aflição e sofrimento psicológico que ultrapassam o
mero dissabor do cotidiano, gerando dano moral passível de reparação, não
merecendo, neste ponto, reforma a r. sentença.

Quanto ao valor arbitrado pelo magistrado a quo, analisarei no
tópico seguinte, em virtude de também ter sido o tema objeto de insurreição
pelo autor da ação.

Do Recurso Adesivo

Os  objetos  da  insurgência  recursal  do  promovente  são  a
majoração dos danos  extrapatrimoniais fixados, assim como  dos honorários
advocatícios arbitrados na sentença.

Pois bem. 

Com  relação  à  fixação  do  quantum indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Nesse  contexto,  sopesando a  gravidade  da  conduta  ilícita  da
concessionária de energia com as condições particulares da vítima, entendo
que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),  arbitrado pelo Juízo  a quo,
mostra-se  proporcional  e  razoável  em relação  às  circunstâncias  dos  autos,
motivo pelo qual deve ser mantido.

Por fim, para fixação da verba honorária,  deve o magistrado
considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço. Além disso, quando existente condenação em valor
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certo a apreciação do juiz terá como parâmetros o percentual mínimo de dez
por cento e máximo de vinte por cento  sobre o valor da condenação.

Assim dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 20, §
3º:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as  despesas  que antecipou e os  honorários
advocatícios.  Esta  verba  honorária  será  devida,
também, nos casos em que o advogado funcionar em
causa própria. 
(…)
§3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobre o valor da condenação, atendidos: 
a) o grau de zelo do profissional; 
b) o local de prestação do serviço; e 
c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço”.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior:

“Critérios para Fixação dos Honorários. São objetivos
e  devem  ser  advogado,  a  competência  com  que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender
seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis
de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade  da  causa,  o  tempo  despendido  pelo
causídico  desde  o  início  até  o término da ação,  são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas
em  consideração  pelo  juiz  quando  da  fixação  dos
honorários  de  advogado” (Código de  Processo  Civil
Comentado, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
1996, p. 379).

Na presente hipótese, razão assiste ao insurgente. Isso porque,
havendo condenação,  os  honorários  devem ser  arbitrados  sobre  este  valor.
Neste cenário, o arbitramento no valor fixo de R$ 1.000,00 (mil reais) não
atende ao disposto no §3º, do art. 20 do Código de Processo Civil, devendo,
pois, ser revisto.

Portanto, entendo por bem reformar a sentença neste ponto para
modificar os honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, com fundamento nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3º,
do art. 20 do Código de Processo Civil. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  haja  vista  o  acerto  do  decisum
impugnado,  NEGO PROVIMENTO AO APELO interposto pela Energisa
Borborema  –  Distribuidora  de  Energia  S/A e  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO ADESIVO  apresentado pelo autor, apenas  para
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modificar a condenação em honorários advocatícios, fixando-os no percentual
de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo íntegros os
demais termos da sentença.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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