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ACÓRDÃO
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RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM: Juízo da 12° Vara Cível da Comarca da Capital
APELANTE: Energisa Paraíba  - Distribuidora de Energia S/A (Adv. Marcelo Zanetti Godoi

e Luiz Felipe Lins da Silva)
APELADO: Gislayne Azevedo de Campos Alves (Ricardo Almeida Alves)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS COM REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  AUSÊNCIA DE
PROVAS  QUE  JUSTIFIQUEM  O  AUMENTO  DE  CONSUMO.
CORTE  DE  ENERGIA  SEM  AVISO  PRÉVIO.  CONFIGURAÇÃO
DO DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO
EM  PATAMAR  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL. SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  ''O  consumidor  cobrado  em  quantia  indevida  tem  direito  à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso,  acrescido de correção monetária  e  juros legais.''  (Art.  42,
parágrafo único).

- A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente
arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade,
observados  a  finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano
experimentado,  bem  como  o  grau  de  culpa.  Simultaneamente,  o
valor não pode ensejar  enriquecimento sem causa,  nem pode ser
ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.

VISTOS,  relatados e  discutidos estes autos,  em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 175.



RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Energisa Paraíba  - Distribuidora
de Energia S/A contra  sentença deferida pelo  Juízo da 12°   Vara Cível  da Comarca da
Capital, que julgou procedentes os pedidos constantes da ação de indenização por danos
materiais e morais com repetição do indébito aforada por Gislayne Azevedo de Campos
Alves.

Na  sentença  recorrida,  o  magistrado  a  quo julgou  procedentes  os
pedidos  formulados  na  peça  inicial,  determinando  à  concessionária  de  energia  o
pagamento, a título de repetição de indébito, do valor de R$ 842,80 (oitocentos e quarenta e
dois reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente pela variação do INPC, a contar da
data do ajuizamento da ação, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, sem
prejuízo  da  concessionária  proceder  a  aferição  da  utilização  do  período  considerando
irregular pela média do consumo, nos últimos 12 (doze) meses, aferível via histórico de
energia  elétrica  faturada,  para  que  não  haja  enriquecimento  ilícito;  bem como  a  pagar
indenização,  a  título  de  danos  morais,  na  quantia  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),
devidamente  corrigida  pelo  INPC,  a  contar  da  data  da  sentença,  e  acrescida  de  juros
moratórios de 1% ao mês incidentes a partir da citação inicial. Por fim, condenou a ré ao
pagamento  da  integralidade  das  custas  e  despesas  processuais  e  aos  honorários
advocatícios em favor do patrono da autora, no equivalente a 15% (quinze por cento) do
valor da condenação.

Inconformada, a promovida interpôs recurso apelatório (fls. 136/153),
visando reformar, em sua totalidade, a decisão de primeiro grau, ao sustentar que o dano
moral não foi configurado, e que a cobrança foi devida, haja vista que não existe problema
no medidor de energia elétrica da apelada.

Afirma, ainda, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na
hipótese de inadimplemento é conduta legalmente autorizada. No mais, diz que, se devido
o dano moral, o montante indenizatório fixado foi excessivo, ocasionando enriquecimento
indevido.

Contrarrazões  pugnando  pelo  desprovimento  do  recurso.  (fls.
160/164).

Parecer Procuradoria de Justiça fls. 169/172.

É o relatório.

VOTO

De início,  compulsando-se os autos e analisando-se a casuística em
disceptação,  cumpre  adiantar  que  a  autora  na  presente  demanda  busca  receber  a
indenização  por  danos  morais,  em  decorrência  de  corte  indevido  de  fornecimento  de
energia  elétrica,  bem  como  cobrança  indevida  de  suposta  diferença  de  consumo,  no



importe de R$ 421,40 (quatrocentos e vinte e um reais e quarenta centavos).

Por sua vez, a empresa promovida, em defesa, sustenta que a dívida
resultou em medida legal, com a cobrança de valor referente ao mês de janeiro de 2011, já
que através de inspeção realizada em fevereiro de 2011 constatou que o medidor de energia
elétrica estava em perfeitas condições. 

Ocorre  que,  pelos  documentos  apresentados  pela  ré  (fls  86/89),  há
uma clara  discrepância  entre  o  consumo habitual  e  o  mês  de  janeiro,  uma vez  que se
verifica que o consumo mensal da autora não ultrapassa os 200Kw/h, e, naquele mês, o
consumo foi de 780Kw/h.

Além disso, a ré se eximiu de comprovar que a parte autora realmente
fez  uso  dos  780Kw/h,  sem apresentar  qualquer  justificativa  para  a  grande variação  no
citado mês.

Logo, sem a devida comprovação por parte da empresa ré, e estando
o medidor de energia elétrica funcionando em perfeitas condições de uso, é possível que
tenha existido uma medição incorreta do consumo nesse período. A solução, neste caso,
passa pelo ônus da prova, uma vez que o réu não se desincumbiu da regra prevista no art.
373, II do CPC.

Vejamos os seguintes julgados:

CONSUMIDOR.  ENERGIA  ELÉTRICA.  ERRO  DE  MEDIÇÃO.
INSUFICIENCIA  DE  PROVAS  QUE  DEMONSTREM  OS
MOTIVOS  GERADORES  DO  AUMENTO  DO  CONSUMO.
DESCONSTITUIÇÃO  DO  DÉBITO  DE  FATURA.  CONSUMO
EXORBITANTE,  QUE  DESTOA  DA  MÉDIA  USUAL.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA DÍVIDA,  COM BASE
NA  MÉDIA  DE  CONSUMO  DOS  MESES  ANTERIORES.  Não
havendo  prova  suficiente  a  demonstrar  os  motivos  geradores  do
aumento  do  consumo  e,  estando  o  medidor  funcionando
normalmente,  é  de se  concluir  pela  existência  de erro  de leitura.
Ausência de comprovação dos motivos que ensejaram o aumento do
consumo  de  energia,  bem  como  de  ausência  de  qualquer
irregularidade no medidor,  ônus que era da demandada,  do qual
não se desincumbiu. Necessidade de readequação do cálculo, a ser
apurado  com  base  no  consumo  médio  dos  meses  anteriores.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA pelos próprios
fundamentos.  (Recurso  Cível  Nº  71004149571,  Terceira  Turma
Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Adriana  da  Silva
Ribeiro, Julgado em 25/04/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004149571
RS,  Relator:  Adriana  da  Silva  Ribeiro,  Data  de  Julgamento:



25/04/2013,   Terceira  Turma  Recursal  Cível,  Data  de  Publicação:
Diário da Justiça do dia 29/04/2013)

ORDINÁRIA  -  CEMIG  -  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA
ELÉTRICA  -  AUMENTO  ABUSIVO  DO  CONSUMO  EM  UM
ÚNICO  MÊS  -  ERRO  NA  MEDIÇÃO  -  INEXIGIBILIDADE  DA
COBRANÇA  DA  FATURA  E  DE  MULTA  -  COBRANÇA  DO
CONSUMO  ESTIMADO  -  MÉDIA  DOS  12  MESES
POSTERIORES.  -  A  alteração  abrupta  do  consumo  de  energia
elétrica, num único mês, destoante do consumo no período anterior
e  posterior,  revela  irregularidade  na  medição,  mostrando-se
indevida  a  cobrança  do  débito  relativo  a  esse  mês  e  de  multa
cobrada em razão do mesmo. - Para que não ocorra enriquecimento
sem causa do consumidor,  a Cemig está autorizada a cobrar pelo
consumo estimado, pela média dos 12 (doze) meses posteriores à
substituição  do  medidor.  (TJ-MG  -  AC:  10083120002775001  MG,
Relator:  Ana  Paula  Caixeta,  Data  de  Julgamento:  05/09/2013,
Câmaras  Cíveis  /  4ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:
12/09/2013)

Quanto a repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor
legisla sobre isso, no seu artigo 42, no parágrafo único: 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito  à  repetição  do  indébito,  por  valor  igual  ao  dobro  do  que
pagou em excesso,  acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

Diante disso, e pelo que foi demonstrado nos autos, a cobrança foi
reconhecida como indevida e abusiva, sendo ilegítima e fundada em erro inescusável, deve
ser restituída em dobro, ou seja,  R$ 842,80 (oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta
centavos), como bem consignou o MM juiz processante.

Quanto a devida indenização moral, restou comprovada a partir do
corte de energia sem o prévio aviso, por se tratar de serviço essencial e destinado a toda
comunidade. O CDC legisla sobre o assunto no seu artigo 22, vejamos:

Art.  22.  Os  órgãos  públicos,  por  si  ou  suas  empresas,
concessionárias,  permissionárias  ou sob qualquer outra forma de
empreendimento,  são  obrigados  a  fornecer  serviços  adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das



obrigações  referidas  neste  artigo,  serão  as  pessoas  jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste código.

Em  relação  à  quantificação  da  indenização,  é  necessário  analisar
alguns  aspectos  para  se  chegar  a  um valor  justo  para  o  caso  concreto,  atentando-se  à
extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais
das partes e à repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade.

O  próprio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  REsp  nº  238.173,  cuja
relatoria coube ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não há critérios determinados e
fixos para a quantificação do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito
com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto”.

O STJ preceitua ainda:

“(...) 3.  É assente que o quantum indenizatório devido a título de
danos  morais  deve  assegurar  a  justa  reparação  do  prejuízo  sem
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em
conta  a  capacidade  econômica  do  réu. 4.  A  jurisprudência  desta
Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum
deve ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano
seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade
e da solidariedade. 5. Em sede de dano imaterial, impõe-se destacar
que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que
não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de
suavizar o respectivo dano. (...)” 1

Analisando detidamente as circunstâncias do caso em comento, penso
que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional, atendendo a
finalidade compensatória/pedagógica a que se presta.

Em razão  de  todas  as  considerações  tecidas,  nego provimento  ao
recurso, mantendo na íntegra a sentença guerreada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator.

1  STJ – Resp 716.947/RS – Min. Luiz Fux – T1 – Dj 28/04/2006 



Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de junho de 2016.

João Pessoa, 30 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


