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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0071392-03.2012.815.2001 — 10ª Vara Cível da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Álvaro Bernal de Almeida
Advogado : Carlisson Djanylo da Fonseca Figueiredo (OAB/PB nº 12.828)
Apelada : Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A.
Advogado      : Marcelo Zanetti Godoi (OAB/PB nº 139.051-A)

AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS.  CONSUMIDOR.  ENERGIA  ELÉTRICA. 
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. IRREGULARIDADE TÉCNI-
CA CONSTATADA.  RISCO À  SEGURANÇA.  NECESSIDADE  DE 
PADRONIZAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA. RESPONSABILI-
DADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA CONCES-
SIONÁRIA. PRECEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURA-
DO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA. 
OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE MANTER O PADRÃO DE 
ENTRADA DE ENERGIA EM VIGÊNCIA À ÉPOCA DA PRIMEIRA 
LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO 
AO REGULAMENTO DA ÉPOCA DA LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
DEVER DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 
MERO ABORRECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

- Nos termos do caput do art. 166, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, 
“É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a 
adequação  técnica  e  a  segurança  das  instalações  internas  da  unidade 
consumidora”. Por sua vez, de acordo com o § 1º do mesmo art. 166, “As 
instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a 
que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época 
da  primeira  ligação  da  unidade  consumidora,  devem  ser  reformadas  ou 
substituídas pelo consumidor”. (Grifo nosso).

– Para que o pedido de indenização por danos morais proceda é necessária a 
verificação da responsabilidade subjetiva, ou seja, ação ou omissão ilícita do 
agente,  o  resultado  lesivo  e  o nexo de causalidade,  o  que  não  restou 
demonstrado no caso dos autos.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso. 



RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Álvaro  Bernal  de  Almeida, 
contra a sentença de fls. 90/91v que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização 
por Danos Morais movida pelo ora apelante em face da  Energisa Paraíba - Distribuidora de 
Energia S/A e do Estado da Paraíba, julgou improcedente o pedido autoral, por entender que o 
autor tem o dever de observância do regulamento da ANEEL, para proceder as alterações para as 
quais foi notificado, não havendo dano moral a ser indenizado.

Nas razões do recurso (fls. 109/121), o apelante alegou que não tem o dever 
de  corrigir  a  entrada  de energia  de sua residência,  pois,  em conformidade com a resolução da 
ANEEL, o ponto de entrada da energia deve estar em conformidade com a regulamentação da época 
da primeira ligação de energia. Ao final, pugna pelo total provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 125/139, pela manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer 
opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 147/148).

É o relatório. 

VOTO

Depreende-se dos autos que o autor Álvaro Bernal de Almeida moveu ação 
de  obrigação  de  não  fazer  c/c  indenização  por  danos  morais  contra  a  Energisa  Paraíba  - 
Distribuidora de Energia S/A e o Estado da Paraíba, em razão da exigência da concessionária na 
instalação de poste com medidor de energia na frente da residência do autor/apelante, por ter sido 
constatada irregularidade no padrão de entrada da energia elétrica no imóvel.

Alega  o  autor/apelante  que  não  foi  observada  a  regra  da  Resolução  da 
ANEEL, no sentido de que a responsabilidade do consumidor em manter o padrão de entrada da 
energia na residência, a partir do ponto entregue pela concessionária, limita-se à observância do 
padrão imposto à época da primeira ligação de energia do imóvel, conforme o art. 166, § 1º da 
Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Ao final,  pugna pelo provimento do recurso,  para que seja 
julgado procedente o pedido de obrigação de não fazer, bem como a indenização por danos morais. 

A concessionária ora apelada afirma que é dever do consumidor manter o 
padrão de entrada de energia no imóvel, em conformidade com a resolução da ANEEL, em seu art. 
142. 

O magistrado de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedente o pedido, 
por entender que o autor tem o dever de observância do regulamento da ANEEL, para proceder as 
alterações para as quais foi notificado, não havendo dano moral a ser indenizado.

De fato, o recurso merece provimento parcial.

Compulsando  atentamente  os  autos,  observa-se  que  a  concessionária  de 
energia elétrica exigiu do consumidor,  ora apelante,  a construção de um poste com medidor de 
energia na frente de sua residência, alegando que havia dificuldade na leitura do consumo, bem 
como riscos à segurança do imóvel.

Pois bem.



De acordo com o art.  142, § 1º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, é 
dever  do  consumidor  proceder  à  correções  na  deficiência  no  padrão  de  entrada  de  energia  no 
imóvel, sob pena de suspensão no fornecimento. Veja-se:

Art. 142. A distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com 
entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar 
deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial no padrão de entrada de 
energia elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1o. 
§ 1o A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a 
suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171.

Por outro lado, o art. 166, § 1º da mesma resolução, garante ao consumidor 
que  a  manutenção  da  integridade  das  instalações  elétricas  do  seu  imóvel  devem  obedecer  os 
padrões impostos à época da primeira ligação de energia. Veja-se:

Art.  166.  É  de  responsabilidade  do  consumidor,  após  o  ponto  de  entrega,  manter  a 
adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora. 
§ 1o As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se 
referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação 
da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor. (Grifo 
nosso).

Ora, exigir do consumidor a reforma das instalações da entrada de energia 
do imóvel a cada mudança de regra nos padrões seria, no mínimo, irrazoável. Justamente por isso, a 
resolução da ANEEL garante ao consumidor que o padrão a ser observado deve ser aquele imposto 
à época da primeira ligação de energia do imóvel, o que nos parece bastante razoável.

Assim, não poderia a concessionária de energia exigir do consumidor, nesse 
caso, a edificação de um poste com o medidor de energia na frente do imóvel. Nesse ponto, deve ser 
dado provimento ao recurso apelatório, para julgar procedente o pedido de obrigação de não fazer.

Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais não prospera.

Ora,  sabe-se  que  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  prestadoras  de 
serviços  públicos serão  responsáveis  pelos  atos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem a 
terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, 
art. 37, §6º).

Conforme ensina a doutrina de Alexandre de Moraes,  “a responsabilidade 
objetiva do risco administrativo exige a ocorrência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano;  
ação ou omissão administrativa;  existência de nexo causal entre  o dano e a ação ou omissão  
administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (in, Moraes, Alexandre 
de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 899).

Verifica-se, pois, que  para que o pedido de indenização por danos morais 
proceda é necessária a verificação da responsabilidade subjetiva, ou seja, ação ou omissão ilícita do 
agente, o resultado lesivo e o nexo de causalidade. 

Contudo,  in  casu,  não  estão  presentes  os  requisitos  necessários  à 
responsabilização da empresa apelada, uma vez não conseguiu o apelante demonstrar o liame entre 
a conduta praticada e o dano moral supostamente sofrido. 

Pelo exposto,  dou provimento parcial  ao recurso,  para  julgar o pedido 
inicial procedente quanto à obrigação de não fazer e improcedente o pedido de indenização por 



danos morais.

Quanto  aos  honorários  advocatícios,  fixados  em  R$  700,00  (setecentos 
reais), mantidos, devendo ser observado o disposto no art. 86, caput, do CPC.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator), o Exmo. 
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para sustituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a 
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Ana Candida Campelo, Promotora de 
Justiça.

                                 
João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

                                       
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Álvaro  Bernal  de  Almeida, 
contra a sentença de fls. 90/91v que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização 
por Danos Morais movida pelo ora apelante em face da  Energisa Paraíba - Distribuidora de 
Energia S/A e do Estado da Paraíba, julgou improcedente o pedido autoral, por entender que o 
autor tem o dever de observância do regulamento da ANEEL, para proceder as alterações para as 
quais foi notificado, não havendo dano moral a ser indenizado.

Nas razões do recurso (fls. 109/121), o apelante alegou que não tem o dever 
de  corrigir  a  entrada  de energia  de sua residência,  pois,  em conformidade com a resolução da 
ANEEL, o ponto de entrada da energia deve estar em conformidade com a regulamentação da época 
da primeira ligação de energia. Ao final, pugna pelo total provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 125/139, pela manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer 
opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 147/148).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 23 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


