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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000567-09.2015.815.0391
RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Energisa Paraíba – Distribuidora de energia S/A
ADVOGADO : Paulo Gustavo de Mello E S. Soares  – OAB/PB 11.268
APELADO : Carmem Lucia Nunes de Oliveira 
ADVOGADO   : Maria Madalena Santos Sousa Amorim – OAB/PB 18.415
e Isabelle de Lira Monteiro Marques – OAB/ 23.461, Shaena Guedes Rocha –
OAB/PB 18.689.

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR  –
Ação  de  indenização  por  danos  morais  e
materiais  –  Corte  no  fornecimento  de
energia  –  Ilegalidade –  Consumo elevado
sendo  questionado  administrativamente  -
Dano  moral  –  Configurado  –  Quantum
indenizatório – Minoração – Não cabimento
– Desprovimento.

-  Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou
entendimento de que subsiste o dano moral
quando o serviço de prestação de energia
elétrica  é  interrompido  de  forma
injustificada,  principalmente,  quando  se
estava  discutindo  o  débito
administrativamente,  como  ocorreu  no
presente caso.

− A indenização por dano moral  deve ser
fixada  mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,
dentro  da  razoabilidade,  observados  a
capacidade  patrimonial  do  ofensor,  a
extensão  do  dano  experimentado  pelo
autor.  Ainda,  tal  importância  não  pode
ensejar  enriquecimento  ilícito  para  o
demandante,  mas  também  não  pode  ser
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ínfima,  a  ponto  de  não  coibir  a  ré  de
reincidir em sua conduta.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento à apelação
cível, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

CARMEM LÚCIA NUNES  DE  OLIVEIRA
ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais em face da
ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Às  fls.  77/81,  a  MM.  Juíza  monocrática
julgou procedente em parte o pedido para condenar a promovida a pagar à
autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais,
monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da decisão até o efetivo
pagamento, e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação. 

Diante  da  sucumbência  recíproca,
condenou  as  partes  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios,  arbitrados  em  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação,  na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.
Contudo,  como a parte autora é beneficiária da assistência judiciária,  fica
suspensa a exigibilidade do pagamento das respectivas custas processuais e
honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 98, § 3º, do
NCPC.

Irresignada,  a  promovida  apelou  às  fls.
85/96,  aduzindo  que  a  fatura  discutida  é  legal,  não  havendo  qualquer
irregularidade.  Asseverou que o  corte  na  unidade  consumidora  da  autora
somente  ocorreu  no  dia  28/04/2015  porque  a  mesma  encontrava-se  em
débito com relação a fatura, com vencimento em 09/03/2015. bem como que
a negativação dos dados da promovente se deu em razão da inadimplência
na  referida  fatura,  a  qual  foi  negociada  apenas  em 30/04/2015.  Por  fim,
aduziu a inexistência de dano moral, e noutra hipótese, pugnou que o valor
da condenação seja mitigado ao máximo, a fim de evitar o enriquecimento
sem causa. 

Devidamente  intimada,  a  parte  apelada
apresentou contrarrazões às fls. 112/118.
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Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação do mérito (fls.131).

É o que interessa a relatar.

V O T O

O cerne da questão refere-se ao pedido de
indenização por danos morais decorrentes da suspensão da energia elétrica
praticada pela empresa apelante, bem como da inscrição na SERASA.

Joeirando os autos vê-se que a autora teve
cortada a energia  da sua residência  em 28.04.2015,  bem como teve seu
nome negativado na SERASA.

Verifica-se  que  o  corte  de  energia  e  a
inscrição na SERASA se deram em virtude do atraso no pagamento da fatura
de fl. 26, a qual tinha como data de vencimento o dia 13 de março de 2015 e
que  estava  sendo  questionada  administrativamente  perante  a  promovida,
devido ao valor cobrado em excesso e a maior do que o pago habitualmente.

A  jurisprudência  dos  nossos  Tribunais
Pátrios  já  firmou  entendimento  de  que  subsiste  o  dano  moral  quando  o
serviço  de  prestação de  energia  elétrica  é  interrompido,  mesmo o  débito
sendo discutido na via administrativa. Veja-se:

JUIZADO  ESPECIAL  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA.  SUSPENSÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO EM
DISCUSSÃO  ADMINISTRATIVA.  ERRO  GRAVE  NA
LEITURA QUE AUMENTOU POR 10 (DEZ) VEZES O
CONSUMO. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
1. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto
no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do
Regimento  Interno  das  Turmas  Recursais.  Recurso
próprio, regular e tempestivo.
2.  "1.  Reza  o  Código  Consumerista  que,  alegada  a
existência  de  defeito  na  prestação  do  serviço,  o
fornecedor  só  afastará  sua  responsabilidade  civil,  se
demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3º, do
art.  14)".  (Acórdão  n.727666,  20120111637825ACJ,
Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1ª Turma
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do
DF,  Data  de  Julgamento:  22/10/2013,  Publicado  no
DJE: 29/10/2013. Pág.: 237).
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3.  No  presente  caso,  entendo  que  houve  falha  na
prestação  serviço,  fato  este  confirmado  pela  própria
recorrente que promoveu a suspensão do fornecimento
de energia para a residência da recorrida, por falta de
pagamento,  mesmo sabendo  que  a  dívida  estava  em
discussão administrativa e somente veio a promover a
ligação após ingresso de ação judicial,  quando, após
determinação  judicial,  mandou  uma  equipe  de
eletricistas ao local, onde se "constatou que a constante
de  faturamento  do  medidor  estava  incorreta,  o  que
ocasionava a multiplicação do registro de leitura por 10
(dez),  enquanto  o  correto  seria  multiplicação  por  01
(um),  consequentemente,  o  consumo  apresentado  à
Autora era 10 (dez) vezes superior ao correto".
4. Em razão da suspensão do fornecimento de enrgia, a
recorrida  "teve  que  ficar  na  casa  de  uma amiga que
mora no condomínio, com os dois filhos e a babá, por
48 horas" e, ainda, teve que ingressar em juízo para que
a  recorrente  mandasse  uma  equipe  à  residência  da
recorrida, onde foi constado o erro acima indicado. 
5.  Assim,  entendo  que,  no  presente  caso,  a  falha  na
prestação  do  serviço  interferiu  no  comportamento
psicológico  da  recorrida,  causou  angústia  e
desequilíbrio  em  seu  bem-estar,  justificando  a
indenização por danos morais.
6.  Assim,  conheço do  recurso  e  lhe  nego provimento.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7.  Condeno  a  recorrente  ao  pagamento  das  custas
processuais. Sem honorários advocatícios, em razão da
ausência de contrarrazões.
(Acórdão  n.764629,  20130111111047ACJ,  Relator:
ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ 2ª  Turma Recursal
dos  Juizados  Especiais  do  Distrito  Federal,  Data  de
Julgamento:  25/02/2014,  Publicado  no  DJE:
28/02/2014. Pág.: 355)

E:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -  CORTE
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA  INDEVIDA,  QUESTIONADA
ADMINISTRATIVAMENTE  -  DANO  MORAL  -
RAZOABILIDADE  -  PREJUÍZOS  PRESUMIDOS  -
RECURSO NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE. I  -  É
abusiva  a  suspensão  no  fornecimento  de  energia  da
residência do consumidor com base no inadimplemento
de  fatura não  apenas  indevida, porquanto
posteriormente  retificada pela própria  concessionária,
mas também questionada administrativamente.  II -  No
caso  concreto  são  inquestionáveis  o  dano,  o  ato
comissivo do agente e o liame causal entre ambos, razão
pela  qual  é  patente  o  dever  de  indenizar.  III  -
Manutenção do valor da indenização em R$ 5.000,00.
IV-  Apelação  não  provida  por  unanimidade.  (TJPE –
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APL 47726120068170001 PE 3ª Câmara Cívil – Relator
Francisco Eduardo Gonçalves Sertorio Canto – DJ 20
de setembro de 2012.

Dessa forma, resta clara a ilegalidade no
corte de energia da residência da ora apelada.

Na hipótese dos autos, o dano moral ficou
caracterizado,  pelo  constrangimento,  situação  vexatória,  sofridos  pelo
consumidor  apelado,  principalmente,  pelos  transtornos  causados  aos  seus
familiares em decorrência do corte ilegal.

Destarte, por todos os ângulos analisados,
resta caracterizado os danos morais sofridos pelo autor.

Ademais,  com  relação  a  fixação  do
“quantum” indenizatório, frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de
indenização por dano moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional
à dúplice função deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando
minimizar a dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na  hipótese  dos  autos,  trata-se  de
indenização por dano moral fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante da valoração das provas realizadas
pelo  juízo  “a  quo”,  entendo  que  foi  adequado  o  “quantum”  fixado,
considerando-se o constrangimento e a situação vexatória, pelo que passou o
recorrido,  uma  vez  que  quando  da  fixação  do  valor  indenizatório  deve  o
Magistrado, por seu prudente arbítrio,  levar em consideração as condições
econômicas  e  sociais  do  ofendido  e  da  causadora  do  ato  ilícito;  as
circunstâncias  do fato;  sem esquecer o caráter  punitivo da verba e que a
reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado.

Na  lição  do  Prof.  CARLOS  ALBERTO
BITTAR,  “Os  danos  morais  plasmam-se,  no  plano  fático,  como lesões  às
esferas da personalidade humana situada no âmbito do ser como entidade
pensante,  reagente  e  atuante  nas  infrações  sociais”.  (Reparação  civil  por
danos morais, São Paulo, RT, 1993, p.42). 

Como frisou o Mestre CLAYTON REIS:

“Portanto, reconheçamos que todas as ofensas contra a
vida  e  integridade  pessoal,  contra  o  bom  nome  e
reputação,  contra  ma  liberdade  no  exercício  das
faculdades físicas e intelectuais, podem causar um forte
dano moral à pessoa ofendida e aos parentes, por isso
mesmo  este  tem  o  direito  de  exigir  uma  indenização
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pecuniária que terá função satisfatória”.( O dano moral
e sua recuperação, forense, 1983, p. (331).

Corroborando tal  entendimento,  assim tem
se posicionado a mais abalizada doutrina:

“A reparação  do  dano  moral  cumpre,  portanto,  uma
função  de  justiça  corretiva  ou  sinalagmática,  por
conjugar,  de  uma  só  vez,  a  natureza  satisfatória  da
indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista
o  bem  jurídico  danificado,  sua  posição  social,  a
repercussão do agravo em sua vida privada e social e a
natureza penal da reparação para o causador do dano,
atendendo à sua situação econômica...”.  (apud MARIA
HELENA DINIZ, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,
in Revista Jurídica CONSULEX, ano I – n.° 03, 1997)

Não  pode  ser  a  pecunia  doloris uma
satisfação  simbólica,  porque,  dessa  forma,  não  repercutirá  jamais  na
ré/apelante,  que  poderá  repetir  a  prática  do  mesmíssimo  dano.  A  sua
obrigação reparadora há de ser sentida, financeiramente, pois é onde mais
lhe pode pesar como admoestação.

No mesmo  sentido, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que:

“a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não
se  justificando que a reparação enseje  enriquecimento
indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o
arbitramento  operar-se  com  moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro
das  partes,  orientando-se  o  julgador  pelos  critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-
se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da
vida  e  às  peculiaridades  de  cada  caso.”  (REsp
305566/Df; RECURSO ESPECIAL 2001/0022237-4. Rel.
Min.  Sálvio de  Figueiredo Teixeira.  Quarta  turma.  DJ
13.08.2001).

Logo,  entendo  que  foi  adequada  a
indenização arbitrada.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso apelatório, mantendo a r. sentença na íntegra.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 08 de agosto de 2017.

 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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