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- Sabe-se que é incabível o corte de energia elétrica
como forma de compelir o consumidor a quitar débito
pretérito decorrente de recuperação de consumo
vencida, por não se tratar de cobrança atual, o que
equivale a uma conduta arbitrária do direito da
concessionária ao condicionar o fornecimento de
serviço essencial à quitação de débito antigo,
quando poderia lançar mão de outros meios de
cobrança, menos prejudiciais e coercitivos ao
consumidor, para satisfazer seu crédito. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE  o  Apelo,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.90.

 RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Paulo Bezerra

de Souza contra a sentença prolatada pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de
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Piancó, que julgou procedente, em parte, o pedido para: “a) declarar cancelada

somente  a  cobrança  relativa  às  rubricas  recuperação  de  consumo e  custo

(multa) administrativo, fl. 21, no valor de R$ 1.778,35; b) indeferir indenização

por dano moral.”

Nas razões de fls. 53/70, o Apelante alega, em síntese, que a

Juíza não considerou os efeitos da revelia ao prolatar a Sentença. Sustenta

que tem direito a reparação por danos morais, em virtude de ter tido a energia

de sua casa cortada. 

Ante a revelia, não houve apresentação de contrarrazões,

A Procuradoria de Justiça, às fls. 83/86v., opinou pela rejeição

da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,

pelo provimento do recurso.

É relatório.

VOTO

A  questão  posta  nos  autos  se  refere  a  uma  Ação  de

Cancelamento  de  Ônus  cumulada  com  Indenização  por  Danos  Morais,

decorrente da cobrança de valor referente à recuperação de energia realizada

mediante comprovação de fraude no medidor de energia elétrica do Apelante e,

posteriormente, a suspensão do fornecimento de energia.

Oportuno salientar que a irresignação da Apelação resume-se

ao pagamento de indenização por Danos Morais pela cobrança da recuperação

de consumo.

Sem mais delongas, a sentença merece reparo. É que se sabe

que  é  incabível o corte de energia elétrica como forma de compelir o

consumidor a quitar débito pretérito decorrente de recuperação de consumo
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vencida, por não se tratar de cobrança atual, o que equivale a uma conduta

arbitrária do direito da concessionária ao condicionar o fornecimento de serviço

essencial à quitação de débito antigo, quando poderia lançar mão de outros

meios de cobrança, menos prejudiciais e coercitivos ao consumidor, para

satisfazer seu crédito. 

In  casu,  ocorreu  a  suspensão  do  fornecimento  de  energia,

inclusive, tendo sido restabelecido por força de decisão judicial liminar de fls.

29/30.

 Dessa maneira, diante da  irregularidade do corte de energia,

privando o  consumidor de usufruir serviço essencial,  entendo que este tem

direito a receber indenização por danos morais. 

Quanto ao valor indenizatório, como é sabido,  a reparação não

visa recompor a situação jurídico patrimonial da parte lesada, mas, sim, definir

um valor adequado, pela dor, pela angústia, pelo constrangimento

experimentado como meio de compensação, pois, o fim da teoria em análise

não é apagar os efeitos da lesão, mas reparar os danos.

A indenização surge como forma de coibir condutas danosas

ao particular e deve ser feita com prudência pelo julgador, observando as

peculiaridades e a repercussão do dano, bem como, a situação financeira dos

ofendidos e do ofensor, de modo que este não seja excessivo a ponto de se

converter em fonte de enriquecimento ilícito, nem tão módico que se torne

inexpressivo.

No caso, demonstrada a ocorrência do fato gerador lesivo,

entendo que o valor da condenação deve ser R$ 2.000,00 (dois mil  reais),

posto que este atende ao princípio da razoabilidade e está longe do que pode

ser considerado “excessivo”.

Pelo exposto, PROVEJO PARCIALMENTE o Apelo, mantendo

a Sentença nos demais termos.
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Por fim, condeno o Promovido ao pagamento das custas e dos

honorários advocatícios, sendo este último no valor de R$ 1.000,00 (um mil

reais).

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador 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, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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