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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE DESCONSTITUIÇÃO  DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
COBRANÇA  DE  VARIAÇÃO  DE  CONSUMO.  NÃO
ATENDIMENTO  AOS  PROCEDIMENTOS  EXIGIDOS
PELA  RESOLUÇÃO  Nº  414/2010  DA  ANEEL.
CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA
DESRESPEITADOS.  IMPUTAÇÃO  DE  FURTO  DE
ENERGIA  INDEVIDA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DOS
SERVIÇOS.  VIOLAÇÃO  ÀS  REGRAS  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA.  PLEITO  DE  REDUÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA.

- Para que esteja legitimada a cobrança da fatura, é necessária a
observância do procedimento legal, em respeito aos princípios do
contraditório  e  da  ampla  defesa,  sendo  vedado,  pois,  que  a
formação  deste  suposto  débito  se  dê  por  ato  unilateral  da
concessionária.

- Deixando a concessionária de provar conduta irregular do consu-
midor, consubstanciada em fraude do medidor de energia elétrica,
a cobrança, intitulada recuperação de consumo, apurada unilateral-
mente pela  empresa distribuidora,  é  indevida e  gera  constrangi-
mento e humilhação, conforme precedentes da nossa Corte.

-  Verifica-se  que  não  foram  adotados  todos  os  procedimentos
exigidos  pelo  art.  129  da  Resolução  nº  414/2010  da  ANEEL
(ordem  de  inspeção,  avaliação  do  histórico  de  consumo  e
grandezas  elétricas,  notificação  do  consumidor  e  concessão  de
prazo para oferecimento de recurso administrativo).
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-  “A  Energisa  Borborema.  Distribuidora  de  energia  s/a,  na
condição  de  concessionária  de  serviço  público,  sujeita-se  à
responsabilidade objetiva, prevista no art. 3, § 6º, da Constituição
Federal.  O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  consagrou  a
responsabilidade  objetiva  do  fornecedor  de  serviços,
independentemente da existência de culpa, conforme disciplinado
no  art.  14.  Em  se  tratando  de  responsabilidade  objetiva,  é
suficiente  para  a  configuração  do  dever  de  indenizar  a
demonstração do nexo causal, entre o corte de energia provocado
pela má prestação do serviço e o dano experimentado pela autora.
A  quantificação  do  dano  moral   não   possui   parâmetros
constantes  e determinados,    devendo   a    fixação    pautar-se
no  prudente  arbítrio  do  julgador,  observando  os  critérios  da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade  em  relação  aos  danos
causados e à lesividade e ilicitude da conduta adotada.” (TJPB; APL
0000856-28.2013.815.0191;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 15/05/2015; Pág. 14).

-  In  casu,  o  transtorno  enfrentado  pela  autora  ultrapassou  a
condição de mero dissabor, quebrando a sua harmonia psíquica, o
que se mostra suficiente para caracterizar o abalo moral.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Maria  Aparecida  Fernandes  dos  Santos moveu  “Ação  Declaratória  de
Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais” contra a Energisa Paraíba
- Distribuidora de Energia S/A, objetivando a declaração de inexistência do débito a ela imputada,
referente a cobrança da recuperação de consumo e indenização por danos morais a ser arbitrado
pelo juízo.

Com  o  advento  da  sentença  (131/133),  o  magistrado  de  base  decidiu  pela
procedência dos pedidos exordiais,  excluindo a exigibilidade da dívida,  bem como condenou a
promovida no adimplemento do ressarcimento pelos abalos extrapatrimoniais sofridos, fixado na
quantia  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  bem  como  nas  custas  processuais  e  honorários
advocatícios, estes estipulados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,  a  concessionária  promovida  apresentou  recurso  apelatório  (fls.
138/155), arguindo, inicialmente, que foi constatada a conexão do ramal da rede pública ao da rede
interna  dos  imóveis  da  promovente  desviando  energia  do  medidor  de  consumo,  bem como  a
manipulação do lacre de chumbo e da tampa de vedação do mencionado aparelho.

Ademais,  informa que houve tramitação regular  do  processo  administrativo  onde
foram respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
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Ademais, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, considerando que agiu
no  exercício  regular  do  direito,  bem  como  que  o  ressarcimento  pleiteado  ocasionaria  o
locupletamento ilícito da autora.

Alfim, requer o provimento da sua irresignação, para reformar a sentença, julgando
totalmente improcedente a ação, pugnando, subsidiariamente, pela minoração da compensação por
danos extrapatrimoniais.

 
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de fls. 164.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls.  178/184),
opinando pelo desprovimento do recurso apelatório.

 
É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco que os requisitos de admissibilidade do recurso obedecerão as
regras  e  entendimentos  jurisprudenciais  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  porquanto  a
irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes da vigência do novo CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de
Justiça:

“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.”

O objeto da presente peça recursal (fls 138/155), está concentrado na reforma do
julgado, pugnando pela declaração da legalidade do procedimento de recuperação de energia, com a
de  regularidade  da  cobrança  realizada,  bem  como  pela  improcedência  da  indenização
extrapatrimonial, ou, subsidiariamente, a redução do valor estipulado pela magistrada de primeiro
grau.

Contam os autos que a recorrida recebeu notificação de débito da empresa promovida
no valor de R$ 993,66 (novecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), referente ao
resgate de consumo.

Pois bem, quanto ao tema, entendo que a sentença combatida não merece reforma.

Como se vê, os documentos apresentados pela apelante foram produzidos de forma
unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência
de fraude, alteração ou adulteração do contador de energia.
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Nesse sentido, a Resolução n° 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL autoriza a percepção do que se denomina recuperação de consumo. Ocorre que, para que
esteja legitimada a sua cobrança, é necessária a observância do procedimento legal, em respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, pois, que a formação deste suposto
débito se dê por ato unilateral da concessionária.

Diante disso, entendo que o exame de aferição do medidor, realizado exclusivamen-
te pela fornecedora, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, ten-
do em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Outrossim, havendo qualquer suspeita de desvio de energia pelo consumidor, deveria
a concessionária tomar as providências dispostas no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para sua fiel caracterização e apuração de utilização irregu-
lar não faturada ou faturada a menor. In verbis:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distri-
buidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracteri-
zação e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracte-
rização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimen-
tos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário pró-
prio, 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 vio-
lação 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 procedimen-
tos:
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.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que
acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta
deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que
permita a comprovação do recebimento.
§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI,
para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e
demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha mani-
festado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN
ANEEL 418, de 23.11.2010)
§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou
demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los
em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante en-
trega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que
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acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte ade-
quado para realização da avaliação técnica.
§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realiza-
da pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distri-
buidora, 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 an-
tecedência, 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.
§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada
pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da
avaliação técnica do equipamento.
§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada,
faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da
avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no §
7º.”
§  10.  Comprovada a  irregularidade  nos  equipamentos  de  medição,  o
consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica,
caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previa-
mente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.
§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao dis-
posto no § 10 do art. 137. (Grifei).

Desse modo, verifica-se que a ENERGISA não comprovou a adoção de todos os
procedimentos  exigidos  (ordem  de  inspeção,  avaliação  do  histórico  de  consumo  e  grandezas
elétricas e concessão de prazo para oferecimento de recurso administrativo), ônus que lhe competia.

Nessa trilha, a título de melhor esclarecimento dos fatos, transcrevo passagem do
parecer  ministerial  (fls.  178/184),  haja  vista  a  ilustre  Procuradora  de  Justiça  ter  abordado  com
maestria o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“Nesse  diapasão,  vislumbra-se  que  a  proclamada  “irregularidade
ocorrida  no  equipamento  de  mensuração  de  energia  elétrica,  a  qual
acarretou a cobrança dos acréscimos correspondentes à recuperação de
consumo,  referentes  ao  período  de  01/2012  a  07/2013,  não  restou
devidamente  provada  pela  Energisa  –  a  quem  incumbia  o  “onus
probandi”-, nem mesmo tendo ocorrido perícia para tal fim.
Impende observar que, a “inspeção técnica” da promovida foi realizada
em 06/08/2013 (fls. 54), no entanto, segundo afirmação, sem qualquer
espécie de explicação plausível, a suposta irregularidade existia desde
janeiro de 2012, isto é, bastante tempo antes da efetiva cobrança. Ou
seja, a concessionária restringiu-se a realizar a cobrança pelo consumo
a ser recuperado (que não foi objeto de faturamento), não tendo sequer
informado  de  que  modo  havia  realizado  o  cálculo  do  consumo  não
faturado a cada mês.
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Agir desse modo simplesmente atribui aos cidadãos encargo por demais
oneroso,  uma vez que resta praticamente impossível  realizar qualquer
tipo  de  defesa  quando  se  está  a  depender  do  conhecimento  técnico
exclusivo dos prepostos da concessionária. 
Pior,  em verdade,  a  concessionária  responsabiliza  o  consumidor pela
irregularidade  do  medidor  de  energia,  sem  ter  havido  qualquer
preocupação em se apurar se o usuário do serviço teve a intenção de
beneficiar-se.
Torna-se,  desta  forma,  igualmente  difícil  ao  consumidor  provar  fato
negativo de seu direito, isto é, que não realizou qualquer ato irregular
que tivesse o intuito de violar o medido de energia em questão.
Afinal, a responsabilidade de pagar eventual diferença de consumo só se
mostra  legítima  acaso  venha  a  ser  comprovada  a  atitude  ilegal  ou
irregular  praticada  pelo  consumidor,  o  que  não  se  vislumbra  nos
presentes  autos,  eis  que não há perícia  técnica  nos autos,  a  não ser
aquela realizada por profissionais subordinados à parte promovida.”  -
(fls. 180) 

Não é demasia reproduzir parte da sentença (fls. 131/133), prolatada pela Magistrada
de primeiro grau:

“No caos em exame, competia à concessionária de serviço público com-
provar alteração em aparelho medidor de consumo de energia, com a
consequente ocorrência de consumo irregular, uma vez manifesta a hi-
possuficiência do consumidor, verifica-se ainda que o autor não presen-
ciou a perícia técnica, não possuindo o autor elementos técnicos para
impugnar ou contestar a perícia realizada na esfera administrativa pela
empresa ré. Mas não se desincumbiu a ré deste ônus, e, em que pese suas
alegações, não comprovou que teria sido o autor quem provocou ou mes-
mo contribuiu para o evento danoso e que tenha se beneficiado com con-
sumo ilegal de energia elétrica.” - (fls. 132).

Em perfeita consonância com esse entendimento, torna-se oportuna a transcrição dos
julgados desta Corte de Justiça, que já apreciou matéria semelhante:

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DECLARATÓRIA C/C  INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS.  ENERGIA ELÉTRICA.  RECUPERA-
ÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. APURA-
ÇÃO DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA.  VIO-
LAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  DO  CONTRADI-
TÓRIO E DA AMPLA DEFESA.  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊN-
CIA DE DÍVIDA QUE SE IMPÕE. AMEAÇA DE CORTE NO FOR-
NECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA.  ATO ILÍCITO. DANO MO-
RAL  CONFIGURADO.  VALOR  INDENIZATÓRIO.  MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CONSECTÁRIO  LÓGICO  DA  SU-
CUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DESPROVI- MENTO DO RECURSO DA EM-
PRESA RÉ E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA AUTORA.  É
nulo o procedimento de recuperação de consumo realizado pela con-
cessionária de energia sem aviso prévio ao consumidor do dia, da hora
e do local da realização da perícia no equipamento de medição substi-
tuído, por violar o direito à informação e os princípios da ampla defesa,
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do contraditório e do devido processual legal, previstos na Carta da Re-
pública. Do STJ: “o entendimento desta corte é firme no sentido de que
não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de
energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriun-
dos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios
legítimos  de  cobrança  de  débitos  antigos  não-pagos. Precedentes:
AGRG no RESP 1351546/mg, Rel. Min. Arnaldo esteves Lima, primeira
turma, dje 07/05/2014; AGRG no aresp 324.970/rs, Rel. Min. Napoleão
nunes  maia  filho,  primeira  turma,  dje  31/03/2014;  AGRG  no  aresp
412.849/rj, Rel. Min. Humberto Martins, segunda turma, dje 10/12/2013.
” (agrg no aresp 276.453/es, Rel. Ministro benedito Gonçalves, primeira
turma, julgado em 02/09/2014, dje 08/09/ 2014). Deve ser mantido o va-
lor da indenização por danos morais quando o arbitramento se deu com
moderação,  proporcionalmente ao grau de culpa. Do STJ: “a fixação
dos honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de ofício,
porquanto  é  consectário  lógico  da  sucumbência.  (agrg  no  RESP
1189999/rs,  Rel.  Ministro Paulo de tarso sanseverino,  terceira turma,
julgado  em  21/08/2012,  dje  24/08/2012).” (TJPB;  APL  0001396-
42.2013.815.0461; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Batista
Barbosa; DJPB 10/09/2015; Pág. 18) (Grifo nosso).

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA  EM  PARTE.  INSURREIÇÃO  DA
EMPRESA  DE  ENERGIA.  VARIAÇÃO  DE  CONSUMO.  FALTA  DE
PAGAMENTO DA FATURA COM VALOR EXIGIDO ACIMA DA MÉDIA
MENSAL  DA  CLIENTE.  COMPROVAÇÃO.  RECLAMAÇÃO
ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA
NO INTERREGNO DA DISCUSSÃO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  CONFIGURAÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  37,  §  6º,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  14,  DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL.  DANO  MORAL.  OCORRÊNCIA.  INDENIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  A  Energisa
Borborema.  Distribuidora  de  energia  s/a,  na  condição  de
concessionária  de  serviço  público,  sujeita-se  à  responsabilidade
objetiva, prevista no art. 3, § 6º, da Constituição Federal. O Código de
Defesa  do  Consumidor  consagrou  a  responsabilidade  objetiva  do
fornecedor  de  serviços,  independentemente  da  existência  de  culpa,
conforme disciplinado no art. 14. Em se tratando de responsabilidade
objetiva,  é  suficiente  para  a  configuração  do  dever  de  indenizar  a
demonstração do nexo causal, entre o corte de energia provocado pela
má  prestação  do  serviço  e  o  dano  experimentado  pela  autora. A
quantificação  do  dano  moral  não  possui  parâmetros  constantes  e
determinados,  devendo  a  fixação  pautar-se  no  prudente  arbítrio  do
julgador,  observando  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade  em  relação  aos  danos  causados  e  à  lesividade  e
ilicitude  da  conduta  adotada.”  (TJPB;  APL  0000856-28.2013.815.0191;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho; DJPB 15/05/2015; Pág. 14).
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Dito isto,  não conseguindo a Energisa desconstituir os fatos alegados pelo promo-
vente, resta patente o defeito na entrega do serviço, considerado essencial, sendo indiscutível o aba-
lo gerado mediante a sua falta, motivo pelo qual se afigura correta a fixação da indenização pelos
danos morais suportados.

Acerca do tema, apresento jurisprudência da Corte Superior: 

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMIS-
SÃO NO ACÓRDÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO
DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CON-
SONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83/STJ.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS. PRETENSÃO  DE  REEXAME
DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICI-
AL. EVENTO DANOSO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido
omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula nº
284/STF. 2. Verifica que o tribunal a quo decidiu de acordo com jurispru-
dência desta corte, no sentido de que não cabe a denunciação da lide nos
casos de demanda que envolva relação de consumo. Incidência da Súmu-
la nº 83/STJ. 3. A origem decidiu, com base nas provas dos autos, que
ficou configurado dano moral reparável, ao tempo que entendeu razoá-
vel o valor da condenação. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o
referido entendimento por demandar análise de matéria fática, obstado
pela Súmula nº 7/STJ. 4. Quanto ao termo inicial dos juros de mora,
nos termos da jurisprudência desta corte, os juros moratórios, em caso
de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da data do
evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ. Agravo regimental impro-
vido.” (STJ; AgRg-AREsp 621.283; Proc. 2014/0278095-0; RS; Segunda Tur-
ma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 17/08/2015) (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FORNECIMENTO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  CORTE  IRREGULAR.DANO  MORAL.
OFENSA AO ART. 535, I, DO CPC. INOCORRÊNCIA. VALOR DA IN-
DENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCI-
DÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.  DANO MORAL.1.  O Tribunal não está
obrigado a julgar a questão posta a seu exame nos termos pleiteados pe-
las partes, mas sim de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-
se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso, não se configurando ofensa
ao 535 do CPC.2.  O Tribunal a quo, soberano na análise do acervo
fático-probatório dos autos, entendeu estar configurado o dano moral
em razão do corte indevido no fornecimetno de energia elétrica e na
inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito.
Revisar a responsabilidade civil da concessionária, estabelecida nas ins-
tâncias de origem, comporta reanálise do contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.3. (...) Agravo regimental não
provido.” (AgRg no  AREsp 148.642/MA,  Rel.  Ministro  BENEDITO GON-
ÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 22/05/2012) (Grifo
nosso

Desembargador José Ricardo Porto
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Nesse  diapasão,  não  restam  dúvidas  quanto  à  necessidade  da  reparação
pecuniária correspondente à situação vexatória suportada pela promovente.

No tocante ao quantum indenizatório, analisando o decisório de base, verifico que o
montante  estipulado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido, pois reflete de maneira
equânime o abalo sofrido pela promovente. 

Para a fixação da compensação moral, exige-se que sejam analisadas as peculiarida-
des do caso concreto, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor,
as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer
que a quantia deve ser suficiente para reparar a ofensa, mas sem ocasionar enriquecimento sem cau-
sa.

A título elucidativo, colaciono julgado deste Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C REPARA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS.  PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
SUBLEVAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE. RELAÇÃO CONSUMERIS-
TA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CON-
SUMIDOR. INSPEÇÃO REALIZADA NO IMÓVEL ONDE RESIDE A
AUTORA.  ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA.  SUBSTITUIÇÃO
DO  MEDIDOR.  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  DE  ENERGIA
ELÉTRICA. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PROCE-
DIMENTO NECESSÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULA-
RIDADE. PREVISÃO NAS RESOLUÇÕES Nº 414/2010 E Nº 479/2012
DA ANEEL.  AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA.  CUM-
PRIMENTO PARCIAL DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. DÍVIDA ATRIBUÍ-
DA  AO  CONSUMIDOR.  INVALIDADE.  DESCONSTITUIÇÃO  DO
DÉBITO.  DANOS MORAIS CONFIGURADOS.  QUANTUM FIXADO.
INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPOR-
CIONALIDADE.  MAJORAÇÃO.  REFORMA DA SENTENÇA.  PROVI-
MENTO. Não tendo a distribuidora de energia elétrica, quando da ado-
ção do procedimento para a caracterização de irregularidades e conse-
quente apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, obser-
vado todos os requisitos legais necessários, conforme estabelecido nas
resoluções nº 414/2010 e nº 479/2012 da ANEEL. Agência nacional de
energia elétrica, encontra-se viciada a eventual perícia realizada pela
apelada, não havendo como imputar ao consumidor os valores cobrados
a título da diferença de consumo alegada. A ocorrência de dano moral
está condicionada a existência de dor, constrangimento e humilhação
intensos que fujam à normalidade, interferindo na atuação psicológica
do ser humano e a indenização por dano moral deve ser fixada segun-
do critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, ain-
da,  as  peculiaridades  do  caso  concreto.” (TJPB;  APL  0001990-
11.2012.815.0261; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Mar-
tinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 20/06/2016; Pág. 4) (Grifei)

Diante do exposto, DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, mantendo-se
a sentença em todos os seus termos.

Desembargador José Ricardo Porto
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Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro para 15% (quinze por cento) do
valor  da condenação os  honorários  advocatícios,  nos  termos do §11,  do art.  85,  do Código de
Processo Civil.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto, o Excelentíssi-
mo Desembargador Leandro dos Santos, e a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Mo-
raes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr. Herbert Targino, Procu-
rador de Justiça.

 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J12/R02
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