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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 2ª Vara da Comarca de Oeiras DA COMARCA DE OEIRAS
Av. Totonho Freitas, 930, Oeiras Nova, OEIRAS - PI - CEP: 64535-000

PROCESSO Nº: 0800955-66.2019.8.18.0030
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO(S): [Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia
Elétrica]
AUTOR: ALDENORA DAMASCENO DA SILVA
REU: EQUATORIAL PIAUÍ

 

SENTENÇA

 
Vistos, etc.

 
 I – RELATÓRIO 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ALDENORA DAMASCENO

DA SILVA, em desfavor da ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ/EQUATORIAL,

ambas qualificadas para os termos da presente ação.

A autora alegada ter recebido cobrança, no valor de R$ 2.533,80 (dois

mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos) realizada pela empresa

requerida em sob a justificativa de ter havido faturamentos incorretos no período de

Fevereiro de 2017 a Outubro de 2018 conforme notificação de cobrança.

Em razão disso, requereu a declaração de inexistência do débito e a

condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais, no

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A tutela provisória foi deferida (ID 5684766).

Citada, a requerida contestou a ação (ID 6491148), arguindo a

inexistência cobrança indevida e agiu de acordo com a Resolução da Aneel n°

414/2010 e a improcedência dos danos morais, ante a inexistência dos

pressupostos para o reconhecimento do ilícito.

A requerente replicou (fls. 133/142).

A conciliação restou infrutífera (ID 7491910).

As partes foram intimadas para especificação de provas (Despacho ID

10444498, conforme certidão ID 9166255).

Os autos vieram-me conclusos para julgamento.

Eis o relatório.

Decido.
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II – FUNDAMENTAÇÃO
 
 
              O feito tramitou regularmente, não havendo nulidades a serem
declaradas.

Verifica-se que a requerente almeja declarar a inexistência do débito que

lhe é atribuído pela concessionária do serviço público de energia elétrica,

questionando a apuração unilateral realizada pela fornecedora, bem como danos

morais em decorrência disso.

A requerida justificou que agiu em consonância com a Resolução n°

414/2010.

Cumpre consignar que o litígio decorre de relação de consumo, em

virtude de se tratar em caso de apuração de ato ilícito decorrente de configuração

em fraude no medidor. A ELETROBRÁS/EQUATORIAL, na condição de

concessionária de serviço público enquadra-se perfeitamente no conceito de

fornecedor, trazido pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art.3º, reforçado

pelo art.22, que, ao tratar do fornecimento de serviços públicos, estabeleceu como

responsáveis por sua prestação os órgãos públicos, por si ou suas empresas,

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,

enquanto a autora se adéqua a figura do consumidor do art. 2º do CDC.

Necessário, portanto, que nas demandas geradas pelas relações

decorrentes dos contratos de fornecimento de serviços públicos, se faça conciliar

as imposições do Direito Constitucional e Administrativo, com a proteção do Direito

do Consumidor e com as prerrogativas administrativas das concessionárias do

serviço público, na condição de fornecedoras.

Nesse sentido, considera-se que afastar a aplicação do Código de

Defesa do Consumidor ao presente caso implica em pressupor que a parte

requerente efetivamente praticou o ilícito, e mais, implica em legitimar o

procedimento de apuração de tal ilícito pelos meios adotados pela concessionária

do serviço, sem possibilitar a ela a defesa quanto aos resíduos de débito,

imputando-lhe a realização de verdadeira prova diabólica, pois teria a requerente

que comprovar que inexistiu resíduos e que as faturas foram emitidas com a leitura

correta, em vez de exigir que a concessionária comprovasse a regularidade do seu

agir.

Confirmação da Tutela Provisória

O fornecimento de energia elétrica, é serviço essencial, de forma que a

interrupção do seu fornecimento em decorrência de débito pretérito revela-se

abusivo, devendo a concessionária do serviço utilizar-se das vias ordinárias de

cobrança.

Por oportuno, veja-se:

 
P R O C E S S U A L  C I V I L  E  A D M I N I S T R A T I V O  -
CONTRARIEDADE A PORTARIAS,  INSTRUÇÕES
NORMATIVAS E RESOLUÇÕES: DESCABIMENTO DO
R E C U R S O  E S P E C I A L  -  A U S Ê N C I A  D E
P R E Q U E S T I O N A M E N T O  -  S Ú M U L A  2 1 1 / S T J  -
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SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM
RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Portarias e instruções normativas, bem como resoluções, não
se enquadram no conceito de lei federal, descabendo,
portanto, o controle de ofensa a tais espécies normativas em
sede de recurso especial. 2. Ausência de prequestionamento
da legislação federal invocada nas razões recursais.
Incidência da Súmula 211/STJ. 3. A Primeira Seção e a
Corte Especial do STJ entendem legal a suspensão do
serv iço de fornecimento de energia e létr ica pelo
inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, exceto
quanto aos débitos antigos, passíveis de cobrança pelas
vias ordinárias de cobrança. 4. Entendimento que se aplica
no caso de diferença de consumo apurada em decorrência de
fraude no medidor, consoante têm decidido reiteradamente
ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta
Corte. Precedentes. 5. Reformulação do entendimento da
relatora,  em homenagem à função const i tuc ional
uniformizadora atribuída ao STJ. ( REsp 1106137 / RS,
SEGUNDA TURMA, Minis t ra ELIANA CALMON, j .
23/06/2009)”.

 

Considerando os argumentos expendidos pela parte autora, verificam-se

presentes os requisitos exigidos para o deferimento da liminar, contidos no art. 300

do CPC. A probabilidade do direito invocado resta evidente pela análise dos

documentos exibidos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do

direito invocado, especialmente quanto a conduta da requerida que ofende o

devido processo legal e o direito de defesa da requerente.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

também se faz presente pelos evidentes prejuízos que a suspensão no

fornecimento de energia pode acarretar a parte autora, obrigando a utilizar técnicas

primitivas de sobrevivência, o que afetará a sua dignidade.

Diante da explanação retro, forçosa a manutenção da medida liminar.

Observo, por fim, que os efeitos da liminar restringem-se, apenas, ao

débito ora discutido, não abrangendo eventual falta de pagamento das faturas

ordinariamente emitidas.

Declaração de inexistência do débito

Com efeito, tem-se que a pretensão em que se funda a presente ação

declaratória de inexistência de débito exige que a verificação da legalidade de seu

procedimento de apuração e de cálculo seja aferida em relação às normas

consumeristas e constitucionais, e bem como em relação às normas

administrativas, dentre elas as normas que tratam do procedimento administrativo.

Nesse sentido competia à concessionária de serviço público comprovar

alteração em aparelho medidor de consumo de energia, com a consequente

ocorrência de consumo irregular, uma vez manifesta a hipossuficiência do

consumidor, que não possui elementos técnicos para impugnar a perícia

unilateral realizada na esfera administrativa pela empresa.

Nesse contexto, em que pese a alegação de ter agido amparada pela
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Resolução n° 414/2010 da ANEEL tenho que o procedimento manejado pela

requerida é nulo de pleno direito, não podendo servir de subsídio para a

cobrança de dívida, pois o cálculo do suposto resíduo deveria ter sido lavrado

por terceiro alheio a relação, de preferência órgão oficial, dotado de fé pública

para a análise do caso ou pelo menos por terceiro desinteressado. O fato do débito

ser apurado por agentes terceirizados em laboratório particular, a serviço da

requerida, em regra nas dependências da mesma e sem a participação da

requerente constitui afronta ao contraditório e a ampla defesa e macula todo o

processo administrativo.

Cito, por oportuno, o art. 129, §1º, da Resolução 414/2010 da ANEEL,

na qual dispões que a distribuidora deve formalizar um conjunto probatório

segundo regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos moldes dos

seguintes procedimentos:
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a

distribuidora deve adotar as providências necessárias para

sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado

ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes

procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida

pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a

violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto

quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas

elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes

procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em

memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias

consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

 

Na espécie, a parte requerida não comprovou ter oportunizado a autora,

no momento da inspeção, o direito de contar com profissional de sua confiança

para assisti-la, infringindo o disposto no inciso II do artigo supramencionado.

Ademais, o fato descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção constituía,

em suposto desvio de energia que, por deixar vestígios, devia, necessariamente,

ter o local preservado até a chagada da autoridade competente civil ou criminal

que, por sua vez, providenciaria a regular apuração dos fatos, o que não ocorreu

no presente caso.
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Os §§ 6º e 7º do aludido artigo, por sua vez, dispõe:
§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode

ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo

laboratório da distribuidora, desde que com pessoal

tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter

certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o

direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata

o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de

03.04.2012)

§ 7º Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao

consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo

menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de

representante nomeado.

O artigo 73, §4º da Resolução em apreço, dispõe acerca da substituição

di medidor, impondo à distribuidora o ônus da comunicação prévia ao consumidor,

por meio de comunicação específica, quando da execução desse serviço, verbis:

Art. 73. O medidor e demais equipamentos de medição devem

ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas

expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação

específica.

(…)

§ 4º A substituição de equipamentos de medição deve ser

comunicada ao consumidor, por meio de correspondência

específica, quando da execução desse serviço, com

informações referentes ao motivo da substituição e às leituras

do medidor retirado e do instalado.

In casu, tanto o §7º do art. 129, como o §4º do art. 73, ambos da

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não foram respeitados pela empresa ré, o que

caracteriza manifesto cerceamento de defesa.

Lado outro, a requerida não comprovou que teria sido a requerente

quem provocou ou mesmo contribuiu para o evento danoso e que tenha se

beneficiado com consumo ilegal de energia elétrica. Conforme, informação

de prepostos da requerida em situações análogas o medidor é destruído 30

(trinta) dias após a aferição, o que inviabiliza a realização de prova pericial judicial.
A propósito do tema, transcrevo os seguintes julgados do Superior

Tribunal:
 

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO
MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA
AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Recurso
Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de
consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a
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comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 2. A
empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da
prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não
ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.
3. "In casu", constatou-se por prova técnica que o medidor
encontrava-se fraudado, e contra isso não se insurgiu o
consumidor. A empresa constituiu um título com o qual buscou
pagar-se do preço, imputando, contudo, a autoria da fraude ao
consumidor 'sponte sua'. 4. Não se pode presumir que a autoria da
fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de
considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à
margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem. 5. A
empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos
acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional,
que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é
razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para,
depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para
o cidadão. 6. A inversão do ônus da prova em prejuízo do
consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade,
hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois
este se encontra em posição de inferioridade econômica em
relação à concessionária, 7. A boa-fé no CDC é o princípio
orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio
da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as
partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não
há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o
medidor. 8. Recurso Especial provido."(grifamos) (REsp
1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011) (Sem grifos no
original).
 
"PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO. DIFERENÇA DE
CONSUMO DE ENERGIA DECORRENTE DE FRAUDE NO
MEDIDOR. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem
resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas
não adotando a tese do recorrente. 2. O acórdão recorrido
consignou que a mera constatação de irregularidade no medidor de
energia elétrica não é bastante para impor ao consumidor ônus
oriundo de consumo supostamente não faturado, sendo
indispensável a comprovação de que houve a efetiva utilização de
energia elétrica sem o devido pagamento. 3. O acolhimento da
pretensão recursal concernente a impor como válida a obrigação ao
agravado relativamente ao consumo não mensurado por medidor
de energia elétrica irregular demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, tarefa inadmissível no recurso especial, consoante
disposto na Súmula 7/STJ. 4. Além disso, cabe às instâncias
ordinárias a análise dos aspectos pertinentes à caracterização de
hipossuficiência do consumidor na relação de consumo
(art. 6º doCDC), a ensejar, ou não, a inversão do ônus da prova. O
seu reexame é inadmissível em face do óbice da Súmula 7/STJ. 5.
Agravo regimental não provido."(grifamos) (AgRg no AREsp
82.071/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/06/2012, DJe 21/08/2012) (Sem grifos no original).

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CRÉDITO DERIVADO DE
ALEGADA FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR (LIGAÇÃO
C L A N D E S T I N A ) .  O B R I G A Ç Ã O  P E S S O A L .  N Ã O
DEMONSTRAÇÃO DE TER SIDO O RÉU O RESPONSÁVEL
PELA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO NO QUAL FUNDADA A
COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À AUTORA, NOS
TERMOS DO ART. 333, I, DO CPC. INVIABILIDADE DE EXAME
DE NORMA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. A análise
da apontada violação do Decreto Estadual n. 41.446/96 é vedada a
esta Corte Superior pela incidência da Súmula 280 do Supremo
Tribunal Federal, aplicada aqui analogicamente (AgRg no AREsp
47.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 08/11/2011, DJe 17/11/2011). 2. O Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo
pagamento de contas de consumo de energia e de água possui
n a t u r e z a  p e s s o a l ,  n ã o  s e  v i n c u l a n d o  a o  i m ó v e l .
Exemplificativamente: "Os débitos relativos ao IPTU, luz, água e
telefone, embora não possam se considerados, todos, como
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obrigações propter rem, são de alguma forma ligados ao imóvel e, à
exceção do IPTU, caracterizam obrigação pessoal, usualmente do
proprietário do imóvel, se este residir no local." (REsp
1.087.164/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 02/08/2011, DJe 10/08/2011.) 3. Esta Corte Superior,
em recurso especial em que se discute a possibilidade de
responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de
consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
do medidor, julgou que não se pode presumir que a autoria da
fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de
considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque, a "empresa
concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do
regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a
mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que
deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois,
pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o
cidadão." (Precedente: REsp 1135661/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe
04/02/2011). Agravo regimental improvido."(Grifamos) (AgRg no
AREsp 141.404/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 02/05/2012) (Sem
grifos no original).
 

Portanto, entendo ser indevida a cobrança ora em discussão e por essa

razão declaro a inexigibilidade do débito de R$ 2.533,80 (dois mil quinhentos e

trinta e três reais e oitenta centavos), lançado como “notificação de

irregularidade”.

O entendimento aqui lançado está em consonância com a jurisprudência

do Egrégio TJ-PI, veja-se:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR.
PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS
MORAIS DEVIDOS. AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRANGIMENTO. OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - A perícia realizada unilateralmente não serve como prova de fraude no
medidor, não sendo legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica
quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados
pelo tempo oriundos de recuperação de consumo por suposta fraude no
medidor.

2 – In casu, o consumidor, ora apelado, não pôde exercer o direito à ampla
defesa e ao contraditório, no tocante à análise técnico-pericial do
equipamento de medição do consumo.

3 - Quantum indenizatório arbitrado em consonância com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, devendo, pois, ser mantido.

4 – Recurso conhecido e improvido.
(TJPI | Apelação Cível Nº 2015.0001.010121-0 | Relator: Des. Fernando
Lopes e Silva Neto | 4ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento:
19/07/2016 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APURAÇÃO UNILATERAL
DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE.
REGRAS DO DIREITO INTERTEMPORAL. ANÁLISE DO RECURSO SOB
O REGRAMENTO CONSTANTE NA LEI Nº 5.869/73. 1. insta esclarecer
que ao presente caso serão aplicadas as disposições processuais inerentes
ao diploma estabelecido na Lei nº 5.869/73, tendo em vista que os atos
jurídicos processuais (sentença e Apelação Cível) tiveram seus efeitos
consumados ainda sob a égide do regramento anterior, mesmo que esta
decisão seja proferida na vigência da Lei nº 13.105/2015, privilegiando as
disposições de direito intertemporal estabelecidas em seu art. 14 e 1.046,
bem como, o art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal de 1988. 2. É importante destacar que, nos termos do arts. 2º e 129
da Resolução nº 456/00 da ANEEL, incumbe a concessionária, na
ocorrência de indício de procedimento irregular, adotar as providências
necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não
faturado ou faturado a menor, bem como enviar a perícia técnica a órgão
metrológico ou entidade por ele delegada ou terceiro legalmente habilitado
com vistas a examinar e certificar as condições físicas em que se encontra
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um determinado sistema ou equipamento de medição. 3. O entendimento
reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do
corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito
decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada
unilateralmente pela concessionária. 4. Recurso improvido.

(TJPI | Apelação Cível Nº 2014.0001.003075-1 | Relator: Des. José Ribamar
Oliveira | 2ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento:
03/05/2016 ).

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA
DE AUTO DE INFRAÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE NO
MEDIDOR – DOCUMENTO ELABORADO DE FORMA UNILATERAL –
PROVA INSUFICIENTE – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANOS
MORAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DO
VALOR QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Trata-se, na origem, de ação de anulação de débito cumulada com
indenização por danos morais, onde a parte autora alegou ter sido cobrada
no valor de R$ 11.952,24 (onze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e
vinte e quatro centavos) referente a consumo não faturado, tendo em vista
irregularidades em suas instalações elétricas, as quais não comprovadas.
II – É pacífico o entendimento de que não constitui o termo de ocorrência
lavrado por preposto da concessionária elemento suficiente para
comprovação da alegada fraude no medidor. A apuração de suposta fraude
foi realizada de forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer
outro procedimento de acurada análise, infringindo-se o direito de defesa do
usuário e com conteúdo desprovido de provas.
III – Frise-se que a prova da fraude cabe à concessionária, vez que tais
fatos são constitutivos de seu direito ao recebimento do valor reputado
indevido pela autora, segundo regra processual de distribuição do ônus da
prova prevista no art. 333, II, do CPC. Cumpre à concessionária, portanto, a
demonstração dos fatos que a autorizam a cobrar do consumidor o débito
cuja existência é negada.
IV – Ressalvada a notória dificuldade da fixação de valores a serem pagos à
título de indenização por danos morais, tendo em vista a inexistência legal
de critérios objetivos para seu arbitramento, o julgador deve observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve-se atentar
para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao
causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de
cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.
V - Nesta senda, entende-se por bem majorar o valor arbitrado em primeira
instância, devendo a indenização pelos danos morais sofridos ser no valor
total da cobrança indevida, R$ 11.925,24 (onze mil, novecentos e vinte e
cinco reais e vinte e quatro centavos), corrigidos conforme parte final da
decisão monocrática, fls. 278/280, atestando que tal valor tem o condão de
atingir os princípios legais previstos para o caso, bem como porque não
significa enriquecimento ilícito ou arbitramento em valor irrisório.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPI | Apelação Cível Nº 2011.0001.006426-7 | Relator: Des. Haroldo
Oliveira Rehem | 1ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento:
24/03/2015 ).

Danos morais

No que concerne ao dano moral, sua reparabilidade ou ressarcibilidade

é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da

Constituição Federal de 1988 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o

nº 37, pelo STJ.

Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se atribuir

equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que integram o patrimônio

moral, operação que resultaria em degradação daquilo que se visa a proteger (cf.

voto do Min. Athos Carneiro, no REsp nº 1.604-SP, RSTJ 33/521).

Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do dano moral a influência da

indenização, na acepção tradicional, entende que há de preponderar:
"um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia de punição
ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica
alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma
compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas
mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma
ensancha de reparação da afronta..." (aut cit., "Instituições de
Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed., pág. 235).
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E acrescenta:
"na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que
dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de
atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..." (Caio Mário,
ob. cit., pág. 316).
 

Para a caracterização do dano moral, é indispensável a ocorrência de

ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são

aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis,

irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais

(art. 11 do CC/2002). A título de exemplificação, são direitos da personalidade

aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra objetiva e subjetiva, à integridade

física e psicológica.

No caso vertente, o sofrimento da autora, restou consolidado mormente

considerando que a requerida afirma que a autora obteve proveito econômico de

forma ilícita, consumindo energia elétrica ilegalmente, fazendo uma acusação

desacompanhada de prova robusta de que o consumidor pudesse ter alterado o

medidor. Esta injusta acusação gera sentimentos de angústia e constrangimento,

capazes de amparar reparação por danos morais. Ademais, a reparação do dano

moral puro independe de prova do prejuízo sofrido, que é ínsito ao fato ofensivo à

honra ou a dignidade das pessoas.

Comprovado o dano e a responsabilidade da ré, resta estabelecer o

quantum indenizatório. Para tanto, levo em conta as condições pessoais das

partes, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da

medida, observando os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. No

melhor dizer da doutrina, tem-se o ensinamento de Maria Helena Diniz para a qual

o:
"Dano moral vem a ser a lesão de interesses não patrimoniais de pessoas
física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo. (...) O dano moral, no sentido
jurídico não é a dor, a angústia, ou qualquer outro sentimento negativo
experimentado por uma pessoa, mas sim uma lesão que legitima a vítima e
os interessados reclamarem uma indenização pecuniária, no sentido de
atenuar, em parte, as consequências da lesão por eles sofridos".

Sedimentando tal entendimento, resta aquilatar o quantum indenizatório.

O Código Civil estabelece no art. 944, que a indenização se mede pela

extensão do dano; ocorre que a vida não tem preço, porém o sofrimento causado

aos mais próximos da vítima deve ser amenizado, o que torna viável a

indenização.

A questão do valor da indenização é altamente subjetiva, haja vista a

ausência de critérios legais rígidos para o arbitramento do quantum. Nesse escopo,

doutrina e jurisprudência têm construído paradigmas materiais, pautados pelo

equilíbrio. O pagamento deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de

amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o

ofensor um efeito pedagógico, no sentido de inibir reiteração de fatos

similares no futuro.

Igualmente, na fixação do quantum, importante avaliar a natureza da
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falta cometida, a eventual contribuição da vítima e a condição das partes. O valor

não pode ser excessivo, a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa,

mas também não pode ser inexpressivo, a tornar-se insignificante.

A propósito:
"CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESSUPOSTOS FÁTICOS.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7-STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1 - Aferir a existência de
provas suficientes para embasar condenação por danos morais
demanda revolvimento do material fático-probatório, soberanamente
delineado pelas instâncias ordinárias, esbarrando, pois, a violação ao
art. 1.060 do Código Civil de 1.916, no óbice da súmula 7-STJ. 2 -
Admite o STJ a redução do quantum indenizatório, quando se mostrar
desarrazoado, o que não sucede na espécie, em que houve morte
decorrente de acidente de trânsito, dado que as Quarta e Terceira Turmas
desta Corte têm fixado a indenização por danos morais no valor equivalente
a quinhentos salários mínimos, conforme vários julgados. 3 - Os juros
moratórios, no caso de indenização por danos morais decorrentes de
acidente de trânsito, possuem como termo inicial a data do sinistro. 4 -
Nos casos de danos morais, o termo a quo para a incidência da
correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor definitivo da
indenização, ou seja, in casu, a partir da decisão proferida pelo
Tribunal de origem. 5 - Há sucumbência recíproca, uma vez que as
autoras lograram êxito apenas no que se refere ao pedido de indenização
por danos morais em valor inferior ao requerido na inicial, sucumbindo na
pretensão referente aos danos materiais e às despesas de funeral. 6 -
Recurso especial conhecido e parcialmente provido." (REsp nº 773.075/RJ.
Rel.: Min. Fernando Gonçalves. Quarta Turma. Julgado em 27.9.2005. DJ.:
17.10.2005, p. 315).
 

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão

do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita (interrupção do

fornecimento do serviço, sem justa causa e por débito pretérito) e a capacidade

econômica da ofensora, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização

por danos morais, a ser revertida em favor da requerente.
III – DISPOSITIVO

Em lume ao exposto, com base nos fundamentos jurídicos acima,

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,

com resolução de mérito para:

a) tornar definitiva a liminar outrora deferida;

b) declarar inexistente o débito de R$ 2.533,80 (dois mil quinhentos e

trinta e três reais e oitenta centavos), do termo de ocorrência de inspeção n.

2993435, sob o ID 5605465 e da notificação de cobrança sob o ID 5605469;

c) condenar a requerida a pagar à requerente, em R$ 5.000,00 (cinco

mil reais), a título de danos morais, acrescidos de correção monetária, conforme

tabela da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí, desde a data do

arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês (STJ -

AgRg no Ag 1167795) desde a citação;

d) sucumbente, condeno a requerida ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios em favor do patrono que assiste à

requerente, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, nos

termos do art. 85, §§ 2° e 17°, do CPC, levando em conta a natureza da lide e

tempo transcorrido desde o seu ajuizamento até a prolação de sentença;

Por fim, em homenagem aos princípios da instrumentalidade, celeridade

e economia processual, interposto(s) o(s) recurso(s), caberá à serventia judicial,
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mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para oferecimento de

contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Idêntico procedimento deverá ser adotado na hipótese de interposição de recurso

adesivo.

Ressalva-se, entretanto, a hipótese de oposição de embargos de

declaração, deverá a parte embargada oferecer contrarrazões (art.1.023

CPC/2015), em 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação da parte, o que

deverá ser certificado, os autos deverão vir conclusos para julgamento.

Transcorrido o prazo recursal sem aproveitamento, certifique-se o

trânsito em julgado e intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15

(quinze) dias, se manifestem sobre o prosseguimento.

Cumpridas as formalidades  legais, arquivem-se os  autos com baixa na

distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

OEIRAS-PI, 14 de agosto de 2020.

            MARIA DO SOCORRO ROCHA CIPRIANO
 Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Oeiras PI 
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