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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO  EFETIVADA  IRREGULARMENTE.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.
DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 

 No que diz respeito à fixação da prestação a título
de  dano  moral,  cada  situação  se  reveste  de
características  específicas,  refletidas  subjetivamente  na
fixação da indenização, tendo em vista a observância das
circunstâncias  do  fato,  as  condições  do  ofensor  e  do
ofendido e o tipo de dano.

V I S T O S , relatados e discutidos os autos em epígrafe.
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A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, em  negar
provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Selma
Justo Ângelo Rufino contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível
de Piancó (fls.  114/123) que,  nos autos da “AÇÃO CANCELAMENTO DE
ÔNUS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” por ela proposta em face
de  ENERGISA PARAÍBA –  DISTRIBUIDORA DE  ENERGIA S/A,  julgou
procedentes  os  pedidos  iniciais  consubstanciados  na  declaração  de
inexistência  de  débito  concernente  à  recuperação  de  consumo  e  à
condenação  da  ré  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  no
importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, fls. 129/139, a autora sustenta a reforma
da decisão para majorar o  quantum indenizatório moral ao argumento ser
ele  “irrisório”  frente  aos  danos  morais  suportados  pela  idosa  e  à
“GIGANTESCA MAGNITUDE DA EMPRESA ora DEMANDADA”.

Contrarrazões ausentes, conforme certidão de fl. 144.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  meritória,  fls.
151/152.

É o relatório.

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.
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1 – Do direito intertemporal.

Primeiramente, é preciso ressaltar que a admissibilidade
recursal  deve  ser  feita  com  base  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
vigente à época da publicação da decisão recorrida, fl. 124, conforme já se
manifestou o STJ ao publicar o enunciado a seguir:

Enunciado Administrativo  Número  2:  “Aos  recursos  interpostos

com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até

17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de

admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as  interpretações

dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de

Justiça.”

Do mesmo modo,  as questões  processuais  do período
em que o feito esteve na instância  a quo serão analisadas utilizando como
referência aquele diploma.

2 – Mérito.

Conforme relatado no decisum, a promovente alegou ter
sido  surpreendida  “com  uma  vistoria  em  sua  sede  realizada  pela  empresa
demandada, a qual concluiu pela existência de irregularidades no medidor, o que
acarretou a  lavratura  de  um termo de  ocorrência  e  posterior  aviso  de  cobrança
relativo a uma suposta recuperação de consumo.”.

O quantum indenizatório foi fixado ante a compreensão
de que “evidenciada a caracterização do dano moral, pois o promovente passou por
um desgaste  psicológico,  tendo  a  sua  honra  objetiva  e  subjetiva  maculada  pela
demandada.”,  porquanto,  consoante  fundamentou,  “a  suspensão  no
fornecimento de energia elétrica foi indevida, pois alicerçada em débito relativo a
consumo não comprovado e com o intuito de forçar o promovente ao pagamento do
valor referente à recuperação de consumo.”.
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Dito isso,  tenho que  não há outro caminho a trilhar a
não ser manter o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Cada situação  se  reveste  de  características  específicas,
refletidas  subjetivamente  na  fixação  da  indenização,  tendo  em  vista  a
observância  das  circunstâncias  do  fato,  as  condições  do  ofensor  e  do
ofendido, o tipo de dano, além das suas repercussões no mundo interior e
exterior da vítima.

Além disso, deve-se atentar para o seu fim pedagógico
de desestimular a repetição de conduta semelhante, assegurar certo alento
ao ofendido que minimize as  agruras  suportadas,  mas de acordo com a
capacidade econômica de quem deve, de modo a não causar sua ruína, e
nem patrocinar o enriquecimento sem causa. 

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 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” (grifei).

No  caso  concreto,  verifico  que  a  prestação  fixada  no
importe de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra adequada aos parâmetros da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  pois,  como  já  visto,  a  recorrente
sustentou  tão  somente  a  ocorrência  de  fatos  típicos  de  procedimentos
irregulares  de  recuperação  de  consumo,  nenhum  deles  suficientemente
graves  a  ponto  de  demonstrar  que  respectivo  “quantum”  fixado  é
manifestamente  insuficiente  a  indenizá-la  pelos  danos  sofridos  ou
insuficiente a gerar o efeito pedagógico desejado. 

Com essas  considerações, NEGO PROVIMENTO AO
APELO.

É como voto.
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Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 17 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento de fl.
156, o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides. Além desta Relatora,
participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides  e  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  em
substituição ao Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque). Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça
convocado.

Gabinete no TJ/PB, João Pessoa-PB, 20 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
   R E L A T O R A
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