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APELAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
PEDIDO  LIMINAR.  IRREGULARIDADE  NO  MEDIDOR. 
INOCORRÊNCIA.  VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DO 
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.  EXCLUSÃO  DA 
COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO 
DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
REFORMA  DA  SENTENÇA.  ART.  557,  §1ª,  CPC. 
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Tendo a  concessionária,  no  caso concreto,  deixado de adotar 
todas  as  providências  necessárias  para  que  o  usuário 
acompanhasse a  verificação da fraude no aparelho medidor,  a 
cobrança relativa ao consumo não faturado não pode subsistir.

-  “Na tormentosa questão de se saber o que configura o dano 
moral, cumpre ao Juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em 
busca da sensibilidade ético-social normal. (…) Nessa linha de 
princípio,  só  devem ser  reputados  como dano moral,  a  dor,  o 
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 
interfira  intensamente  no  comportamento  psicológico  do 
indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu 
bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 
irritação ou sensibilidade exacerbada.” (TJRJ AC. 8.218/95, Rel. 
Des. Sérgio Cavalieri Filho).

-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  mediante 
prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da 
razoabilidade,  observados  a  finalidade  compensatória,  a 
extensão do dano experimentado,  bem como o  grau de culpa. 
Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento sem 
causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência 



em conduta negligente.

RELATÓRIO

Wellington  Antônio  da  Silva ajuizou  ação  declaratória  de 
inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar em face da 
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A, alegando, em resumo, que houve 
troca do medidor de energia e, logo após, recebeu uma fatura cobrando uma dívida 
no valor de R$ 8.300,39 (oito mil e trezentos reais e trinta e nove centavos), referente a 
recuperação de consumo. 

Tutela  antecipada  (fls.  19/22)  concedida  para  suspender  o 
pagamento do débito a título de recuperação de consumo até decisão judicial e para 
restabelecer o fornecimento de energia elétrica do promovente em virtude do débito 
ora discutido.

Na sentença (fls. 107/112), a magistrada decretou a revelia da 
parte promovida e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, 
para declarar a nulidade integral da cobrança da recuperação de consumo e indeferir 
o pedido de condenação em danos morais.

Inconformada,  a  promovente  interpôs  recurso  apelatório, 
visando reformar a decisão de primeiro grau no que se  refere à indenização por 
danos morais e verba sucumbencial.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

A presente ação versa sobre a anulação da cobrança de uma 
suposta diferença de consumo constatada pela promovida tendo em vista a troca do 
medidor de consumo, além da cobrança de danos morais.

Diante  disso,  o  MM.  Juízo  de  primeiro  grau  julgou 
parcialmente procedente o  pedido formulado na inicial,  para  declarar  a nulidade 
integral da cobrança da recuperação de consumo e indeferir o pedido de condenação 
em danos morais. É contra essa decisão que se insurge o apelante.

Adianto que a sentença vergastada merece reforma, para que a 
Energisa seja condenada, também, ao pagamento de danos morais.

Inicialmente,  vale  salientar  que  os  documentos  colacionados 



aos autos não mostram a regularidade do procedimento administrativo, nem atestam 
que o valor cobrado a título de recuperação de consumo de energia é devido, sendo, 
portanto, desmerecedores de qualquer utilidade.

Entendo  que  a  empresa  deveria  notificar  o  apelante 
exclusivamente sobre o local, a data e o horário da realização da perícia, informando 
que,  se  quiser,  poderá  acompanhar  a  mesma,  inclusive,  indicando  perito  da  sua 
confiança, conforme o art. 129, da resolução nº 414/2010, da ANEEL:

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.

§  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  §  6ª,  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.”

Logo, sem a correta aferição do medidor de energia elétrica, o 
valor  cobrado  pela  Energisa,  a  título  de  recuperação  de  consumo,  não  encontra 
suporte fático, mormente porque,  in casu, não há provas de que o consumidor foi 
devidamente notificado para acompanhar a perícia,  fato este  capaz,  por si  só,  de 
ensejar a nulidade do ato administrativo da concessionária de energia elétrica.

O valor arbitrado por diferença de consumo, R$ 8.300,39 (oito 
mil  e  trezentos  reais  e  trinta  e  nove  centavos),  apurado  unilateralmente  pela 
concessionária com base nas disposições da  Resolução da ANEEL n° 414, de 2010, 
não pode se revestir de legalidade, porque os fundamentos para o cálculo da dívida e 
a cobrança respectiva não estão comprovados. 

Com efeito, tais considerações impõem conclusão no sentido de 
que  o  valor  cobrado  pela  Energisa  é  indevido,  já  que  inexiste  comprovação  de 
aferição a menor do consumo de energia elétrica.

Quanto ao dever de indenizar a título de danos morais, vejo que 



merece guarida.

A concessionária de energia elétrica não comprovou a correta 
realização  de  perícia,  bem como a  suposta  irregularidade  a  gerar  a  diferença  de 
consumo, relacionando tal conduta a um dano à honra ou imagem do autor, visto ter 
suspendido o fornecimento de energia elétrica ao promovente.

Tanto  é  verdade  que  a  tutela  antecipada  (fls.  19/22)  foi 
concedida pelo magistrado a quo para restabelecer o fornecimento de energia elétrica 
do promovente.

A Constituição  Federal  erigiu  a  status  de  cláusula  pétrea  a 
intangibilidade  dos  seguintes  bens  jurídicos:  intimidade,  vida  privada,  honra  e 
imagem  (inciso  X  do  art.  5º  da  Constituição  Federal).  A  Carta  da  República 
assegurou, ainda, indenização por danos materiais e/ou morais decorrentes de sua 
violação.

Em rápida exegese da Norma Maior, chega-se à ilação de que o 
dano moral se consubstancia na violação de bens não patrimoniais, integrantes da 
própria personalidade do cidadão, enquanto titular de direitos.

Entende-se por dano moral a lesão a um bem jurídico integrante 
da própria personalidade da vítima, como a sua honra, imagem, saúde, integridade 
psicológica, causando dor, tristeza, vexame e humilhação à vítima.

Com  efeito,  Maria  Helena  Diniz  preleciona,  com  arrimo  em 
farta  jusrisprudência,  que,  para  a  configuração  do  ato  ilícito,  é  imprescindível  a 
concorrência dos seguintes elementos essenciais:

“(...)  a)  fato  lesivo  voluntário,  causado  pelo  agente,  por  ação  ou 
omissão  voluntária,  negligência  ou  imprudência  (RT,  443:143, 
450:65, 494:35, 372:323, 474:74, 438:109, 440:95, 477:111e 470:241); b) 
ocorrência de um dano patrimonial ou moral (...) (RT, 436:97, 433:88, 
368:181, 458:20, 434:101, 477:247. 490:94, 507:95 e 201, 509:69, 481:82 e 
88, 478:92, 470:241, 469:236, 477:79 e 457:189; RTJ, 39:38 e 41; 844); e c) 
nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente (RT, 
477:247, 463:244, 480:88, 481:211, 479:73 e 469:84).” 

Portanto, da análise dos fatos trazidos à análise, observa-se que 
o  comportamento  da  empresa  fez  com  que  o  autor  experimentasse  situação 
suficientemente  desconfortável  e  vexatória,  capaz  de  autorizar  a  condenação  por 
danos morais.

É que o autor teve suspenso o fornecimento de energia elétrica 
na sua residência que, junto com sua família, ficaram impossibilitados de habitar, em 



razão  de  um  débito  que  fora  apurado  de  forma  irregular,  somente  sendo 
normalizado o fornecimento com determinação judicial.

Como  se  sabe,  na  falta  de  medida  aritmética,  e  ponderadas 
aquelas funções satisfatória e punitiva, serve à fixação do montante da indenização 
ao prudente arbítrio do juiz, tendo em conta certos requisitos e condições, tanto da 
vítima quanto do ofensor. Neste particular, confira-se julgado do Colendo STJ:

“Não  obstante  o grau  de  subjetivismo  que  envolve  o  tema  da 
fixação   da   indenização,   vez   que   não   existem   critérios 
determinados   e   fixos   para  a  quantificação   do  dano  moral, 
reiteradamente,  tem-se  pronunciado  esta Corte  no  sentido  de 
que  a reparação  do dano  deve  ser  fixada  em montante  que 
desestimule  o ofensor  a repetir  a  falta,  sem  constituir,  de  outro 
modo,  enriquecimento  indevido. “ 1  

Por  conseguinte,  mesmo  sendo  devida  indenização,  faz-se 
mister destacar que o julgador, quando da fixação dos danos morais, deve-se guiar 
pelos  critérios  da  prudência  e  moderação,  visando,  sobretudo,  evitar  o 
enriquecimento ilícito da vítima e desestimular a indústria das indenizações.

Portanto,  considerando-se  tudo  que  dos  autos  consta, assim 
como,  o  regime  jurídico  em  redor  das  indenizações  e  reparações  de  prejuízos 
extrapatrimoniais,  determino  a  indenização  por  danos  morais  na  alçada  de R$ 
3.000,00 (três mil reais).

Por  todo  o  exposto,  considerando  que  o  recurso  encontra 
respaldo em jurisprudência do STJ e desta Corte, bem assim o que dispõe o art. 557, § 
1º-A,  do  CPC,  não  enxergo  outra  solução,  senão  dar  provimento  ao  recurso  do 
apelante, para condenar a apelada no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora no patamar de 1% (um por 
cento), desde a citação, e correção monetária, a partir deste arbitramento. 

Condeno, ainda, a apelada a arcar com as custas processuais e 
honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
           Relator

1 STJ - REsp  nº  264.954/SE,  DJ  20/08/01,  Rel. Min. Carlos  Alberto Menezes  Direito.


