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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DE  QUANTIA  PAGA  C/C  DANOS  MORAIS.
PRELIMINAR.  FALTA  DE  INTERESSE  DE
AGIR.  PAGAMENTO  VOLUNTÁRIO  DA
DÍVIDA.  MEIO  IMPORTO  PELA
CONCESSIONÁRIA  DE  ENERGIA  PARA  O
RESTABELECIMENTO  DO  SERVIÇO
INTERROMPIDO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
INSPEÇÃO  EM  MEDIDOR  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  PERÍCIA  QUE  CONSTATA
DEFEITO  DE  FÁBRICA NO  APARELHO  DE
MEDIÇÃO.  RECUPERAÇÃO  DE  ENERGIA.
POSSIBILIDADE.  CORTE.  DÍVIDA
PRETÉRITA.  ABUSIVIDADE.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

-  Não  há  que  se  falar  em  ausência  de  interesse
processual em virtude de “pagamento voluntário”  de
dívida, porquanto enquanto não  quitado o respectivo
débito, estaria a autora privada de energia elétrica. 

-  No que diz respeito à regularidade da cobrança da
diferença de consumo não faturado, que se denomina
“recuperação de consumo”, mostra-se aceitável que a
concessionária  pretenda  cobrar  valores  que  tenham
sido consumidos,  mas não considerados nas  faturas
ordinárias,  seja  por  algum  defeito  do  medidor  ou
mesmo por malícia do consumidor. 
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-  “O  Superior  Tribunal  de  Justiça  consagra
entendimento no sentido da ilicitude da interrupção,
pela concessionária, dos serviços de fornecimento de
energia  elétrica  por  dívida  pretérita,  a  título  de
recuperação de consumo, em face da existência de
outros  meios  legítimos  de  cobrança  de  débitos
antigos não pagos. Precedentes STJ.”
(AgRg  no  REsp  1351546/MG,  Rel.  Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 22/04/2014, DJe 07/05/2014)

-  É  cediço  que  o  fornecimento  de  energia  elétrica
constitui serviço essencial à população e por tal razão,
sua  prestação  deve  ser  de  forma  adequada,  segura,
eficaz e, acima de tudo, contínua.  Patente, pois, que a
interrupção  abusiva  do  fornecimento  de  energia
constitui ilícito que ultrapassa com facilidade a esfera
do  mero  aborrecimento  ou  dissabor  cotidiano,
ensejando a responsabilização por danos morais.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
rejeitar  a  preliminar,  à  unanimidade.  No mérito,  por  igual  votação,  deu-se
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Energisa Paraíba –
Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara
Cível  da  Comarca  da  Capital,  que,  nos  autos  da  Ação  de Restituição  de
Quantia Indevidamente Paga c/c Danos Morais aforada por Josefa Guedes
Cabral em face da apelante, julgou procedente o pleito autoral.

Retroagindo  à  exordial,  narra  a  autora  que  no  dia  28  de
setembro  de  2012,  foi  surpreendida  por  funcionários  da  Energisa,  que  lhe
informaram da existência de dívida em aberto. Não reconhecendo a dívida, os
funcionários da concessionária procederam ao corte de energia, o que causou
grande indignação na promovente.

Procurando  informações  perante  a  empresa  ré,  esta  lhe
apresentou  a  fatura  no  valor  de  R$350,66  (trezentos  e  cinquenta  reais  e
sessenta e seis centavos), referente à recuperação de energia dos últimos 12
(doze) meses, a qual foi paga, no montante reduzindo de R$ 278,17 (duzentos
e setenta e  oito  reais  e  dezessete centavos),  visando o restabelecimento do
serviço.

Pugna,  ao  fim,  seja  declarada  a  ilegalidade  da  cobrança,
determinando  a  devolução  em  dobro  do  valor  pago,  condenando  a  ré  no
pagamento de indenização por danos morais.
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Contestando a ação, a Energisa arguiu a preliminar de falta de
interesse de agir e esclarece que em inspeção técnica realizada em 08/06/2012,
foram constatadas irregularidades na medição da Unidade Consumidora sob
responsabilidade  da  autora.  O  medidor  foi  substituído,  tendo  o  termo  de
ocorrência sido assinado pela requerente. Posteriormente, foi enviada carta ao
cliente,  informando  o  valor  da  revisão  de  faturamento  referente  à  energia
consumida no período em que havia a irregularidade (03/2012 a 05/2012),
cientificando de  que  no  prazo de  30 (trinta)  dias,  poderia  interpor  recurso
administrativo. Aduz, a exigibilidade do débito e a ausência de configuração
do dano moral.

Em sentença  prolatada  às  fls.  104/107,  o  Magistrado  a  quo
julgou procedente a demanda, consignando na parte dispositiva os seguintes
termos:

“Isto posto e do mais que constam nos autos, afasto
a  preliminar  de  falta  de  interesse  de  agir  e,  no
mérito, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados
na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
para  declarar  a  inexistência  de  débito  referente  a
recuperação  de  consumo  dos  últimos  12  meses;
determinar  a  devolução em dobro do valor  de  R4
278,17 (duzentos e setenta e oito reais e  dezessete
centavos) e condenar a parte ré ao pagamento de R$
6.000,00 (seis  mil  reais),  a  título de danos morais
pelo ilícito de corte de energia elétrica da residência
da  autora,  devidamente  corrigidos  com  juros  de
mora  a  partir  do  evento  danoso  e  correção
monetária a partir desta condenação.”

Inconformada com o  decisum,  a  empresa  ré  interpôs  recurso
apelatório  (fls.  116/144),  arguindo  preliminar  de  ausência  de  interesse
processual, uma vez ter o pagamento do débito sido voluntariamente efetuado.
Ato contínuo,  repete as mesmas razões da peça de contestação, na defensiva
de  ter  havido  regular  procedimento  administrativo,  com  oportunidade  de
recurso  administrativo.  Salienta,  ainda,  que  o  débito  é  decorrente  da
recuperação  de  consumo,  ou  seja,  energia  consumida  pelo  cliente  e  não
registrado em virtude de defeito na leitura do medidor, que veio com defeito
de fabricação.  Ressalta  a  inexistência  de dano moral  e de valores  a  serem
restituídos.

Contrarrazões (fls. 150/167).

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  às  fls.  167/170,
posicionou-se pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO.
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Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, o recurso interpostos devem ser conhecidos.

I – Preliminar de Ausência de Interesse de Agir 

A ré alça preliminar de falta de interesse de agir, porquanto ter
o  pagamento  do  débito,  referente  à  recuperação  de  consumo,  ocorrido  de
forma voluntária pela autora.

Sem maiores delongas, consigno não possuir razão o apelante,
uma vez que, desprovida a autora de energia elétrica em sua residência, teve
no pagamento do débito que lhe foi imputado pela Energisa, o único meio de
restabelecer o serviço.

Assim,  não  há  que  se  falar  em  “pagamento  voluntário”,
porquanto enquanto não fosse realizado o pagamento do débito em questão,
estaria a autora privada até então de serviço essencial.

Pelo exposto, rejeito a preliminar aventada.

II – Mérito

Na presente hipótese,  observa-se que a questão controvertida
consiste em saber se é lícita, ou não, a recuperação do consumo efetuada pela
apelante e se assim, merece, ou não, ser reformada a sentença condenatória
que  declarou  inexistente  o  débito  apurado,  condenando  a  empresa  ré  no
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis
mil reais) em favor da recorrida.

Ab initio,  no que diz  respeito à  regularidade da cobrança da
diferença  de  consumo  não  faturado,  que  se  denomina  “recuperação  de
consumo”, mostra-se aceitável que a concessionária pretenda cobrar valores
que tenham sido consumidos,  mas não considerados nas  faturas  ordinárias,
seja por algum defeito do medidor ou mesmo por malícia do consumidor.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a inspeção feita
pelos funcionários da concessionária recorrente se deu em 08/06/2012 (fl. 65),
com a consequente troca do medidor de energia elétrica.

Periciado  o  medido  pelo  INMETRO,  chegou-se  à  seguinte
conclusão:  “lacres  intactos,  medidor  não emite  pulsos,  defeito  técnico  de
fabricação” - fls. 67.

Diante  disto,  a  Energisa  providenciou  a  recuperação  do
consumo de energia, o que, conforme já elucidado, é direito da concessionária.
Entrementes, não agiu com acerto a ré, ao proceder ao corte de energia da
proprietária  em  virtude  de  dívidas  decorrentes  da  referida  recuperação,
porquanto tratar-se de dívida pretérita.

Este é o pensar do Superior Tribunal de Justiça:
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ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  ENERGIA  ELÉTRICA.
COBRANÇA  DE  DÉBITOS  PRETÉRITOS.
INTERRUPÇÃO.  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES
STJ.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  consagra
entendimento no sentido da ilicitude da interrupção,
pela concessionária, dos serviços de fornecimento de
energia  elétrica  por  dívida  pretérita,  a  título  de
recuperação de consumo, em face da existência de
outros  meios  legítimos  de  cobrança  de  débitos
antigos não pagos. Precedentes STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido
de  que  a  relação  entre  concessionária  de  serviço
público  e  o  usuário  final,  para  o  fornecimento  de
serviços  públicos  essenciais,  tais  como  energia
elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor"  (AgRg  no
AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel.  Min.  OG
FERNANDES, DJe 7/4/2014).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1351546/MG,  Rel.  Ministro
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 22/04/2014, DJe 07/05/2014)

Ademais,  não  resta  comprovado  nos  autos  ter  a  autora,
proprietária do imóvel, sido de fato cientificada da respectiva recuperação de
energia,  porquanto  inexistir  qualquer  documento  comprobatório  de  ter  a
mesma recebido a carta ao cliente, anexada aos autos às fls. 68. Ora, trata-se
de prova produzida unilateralmente, principalmente quando se verifica, às fls.
69, protocolo de entrega da respectiva correspondência, elaborado pela própria
Energisa,  sem  qualquer  assinatura  da  promovida  ou  do  funcionário  da
empresa, constando mera observação: “deixei a carta na caixa dos correios”.

Assim, tenho que agiu com abuso e desrespeito a concessionária
de energia  para com a sua cliente,  que,  mesmo de boa-fé,  uma vez que o
defeito do medidor decorreu de sua própria fabricação, foi privada de serviço
essencial, em virtude de dívida pretérita.

É  cediço  que  o  fornecimento  de  energia  elétrica  constitui
serviço essencial à população e por tal razão, sua prestação deve ser de forma
adequada,  segura,  eficaz  e,  acima  de  tudo,  contínua.   Patente,  pois,  que  a
interrupção abusiva do fornecimento de energia constitui ilícito que ultrapassa
com  facilidade  a  esfera  do  mero  aborrecimento  ou  dissabor  cotidiano,
ensejando a responsabilização por danos morais.

Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho: 
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“Dano moral  é  a  lesão  de  um bem integrante  da
personalidade; violação de bem personalíssimo, tal
como a honra, a liberdade, a saúde,  a integridade
psicológica,  causando  dor,  vexame,  sofrimento,
desconforto  e  humilhação  à  vítima,  não  bastando
para  configurá-lo  qualquer  contrariedade.  Nessa
linha de princípio só deve ser reputado 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”  (In Programa  de
Responsabilidade  Civil,  5ª  edição,  Malheiros  p.
93/98).

No que se refere ao  quantum  indenizatório, observa-se que
sentença o fixou em  R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a apelante entende ser
exacerbado. 

Sobre o tema, importa ressaltar que o valor dos danos morais
deve ser arbitrado com observância do princípio da razoabilidade, sendo apto a
reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo
para inibição de futuras condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, adotando a mais recente linha de entendimento
desta 2ª Câmara Cível em casos similares ao delineado nos presentes autos, o
montante arbitrado a título de indenização por danos morais é condizente com
as circunstâncias  fáticas,  a  gravidade  objetiva do dano e seu  efeito  lesivo.
Observou, outrossim, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem
implicar em enriquecimento sem causa do beneficiário e atendendo, ainda, ao
objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes. 
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Ante  o  exposto,  REJEITO A PRELIMINAR e  no  mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, reformando a sentença para
suprimir da condenação a  devolução em dobro do montante de R$ 278,17
(duzentos  e  setenta  e  oito  reais  e  dezessete  centavos),  decorrente  da
recuperação de energia. No tocante aos danos morais, mantenho íntegro os
termos da sentença vergastada. 

Decaindo  a  autora  de  parte  mínima  de  seu  pedido,  deve  a
promovida arcar com as custas e honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo.
Des. Luís Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João
Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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