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dano moral, há necessidade da aferição da extensão do dano (artigo 944 do Código Civil), porém, também é necessário observar o 
poderio econômico do ofensor, a situação financeira do ofendido, o grau da lesão, bem como da sua repercussão na vida da vítima. 
No caso em exame, não existe a aduzida omissão, vez que a questão da extensão do dano para a quantificação do valor 
compensatório foi apreciada de forma expressa e fundamentada. Por outro lado, o v. acórdão foi omisso no que se refere ao termo a 
quo dos juros moratórios incidentes sobre a condenação em compensação por danos morais. É que, em se tratando de 

responsabilidade extracontratual, já que atividade em questão é de obrigação estatal por sua natureza administrativa, os juros 
moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
¿Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual¿. No que tange ao 
prequestionamento explícito, o STJ já decidiu que sua falta não prejudica o exame do recurso especial, vez que admite o 
prequestionamento implícito. Destarte, em relação aos aclaratórios da Suplicada, inexistem omissão e contradição a serem sanadas 
no acórdão embargado, tendo em vista que as questões alegadas pela Ré foram devidamente enfrentadas. Conclui-se, pois, que 
restam evidenciadas, no recurso da Demandada, características manifestamente protelatórias, que desafiam a aplicação da multa 
prevista no artigo 1.026, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.  Conclusões:  "POR UNANIMIDADE, REJEITARAM-SE OS 
ACLARATÓRIOS DA RÉ E ACOLHERAM-SE OS EMBARGOS DOS AUTORES, NOS TERMOS DO VOTO DO E.DES.RELATOR." 
 
 028. APELAÇÃO 0033759-38.2014.8.19.0202  Assunto: Inventário e Partilha / Sucessões / DIREITO CIVIL Origem: 
MADUREIRA REGIONAL 4 VARA CIVEL Ação: 0033759-38.2014.8.19.0202 Protocolo: 3204/2018.00522408 - APTE: YANNA 
FERNANDA GOMES DE CARVALHO ADVOGADO: MARIA DE FATIMA DA CUNHA MARINHO OAB/RJ-058558 APDO: ALVANIR DUARTE 
DE CARVALHO ADVOGADO: FERNANDO JOSE SANCHES ABRANTES OAB/RJ-113063 ADVOGADO: SUELY MARTINS PEREIRA 
OAB/RJ-022353  Relator: DES. ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 218) QUE 
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DA RÉ DO QUAL NÃO SE CONHECE. Trata-se de ação na qual o Autor requer a 
prestação de contas em relação a bens inventariados sob a administração da Ré. No caso em análise, a presente apelação envolve a 
primeira fase da prestação de contas, cujo provimento judicial foi proferido sob a égide do CPC de 2015, aplicando-se, portanto, as 
normas do referido diploma. Nesse cenário, verifica-se que o artigo 550, § 5º, do NCPC classifica como decisão o provimento judicial 
proferido ao término da primeira fase da ação de prestação de contas. Assim, o recurso adequado para impugnar a decisão que 
encerra a primeira fase da ação de prestação de contas é o agravo de instrumento. Ressalte-se que o princípio da unirrecorribilidade 
consagra a premissa de que, para cada decisão impugnada, há recurso adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, em se 
tratando de erro grosseiro, não há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto o equívoco na interposição de 
recurso somente será escusável se houver dúvida objetiva acerca do seu cabimento, ou seja, diante de divergência na jurisprudência 

e na doutrina quanto à natureza jurídica do ato impugnado, o que não é o caso.  Conclusões:  "POR UNANIMIDADE, NÃO SE 

CONHECEU DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO E. DES. RELATOR." 
 

 029. APELAÇÃO 0059779-56.2016.8.19.0021  Assunto: Indenização Por Dano Moral - Outras / Indenização por Dano Moral / 
Responsabilidade do Fornecedor / DIREITO DO CONSUMIDOR Origem: DUQUE DE CAXIAS 3 VARA CIVEL Ação: 
0059779-56.2016.8.19.0021 Protocolo: 3204/2018.00528492 - APELANTE: LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A ADVOGADO: 
VIRIATO MONTENEGRO OAB/RJ-095381 APELADO: LUIZA TRAJANO DE FIGUEIREDO ADVOGADO: TATIANA DO NASCIMENTO 
OAB/RJ-167101  Relator: DES. ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 232) QUE 
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, PARA: (I) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA E DETERMINAR O CANCELAMENTO 
DA COBRANÇA A TÍTULO DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI); (II) CONDENAR A RECLAMADA A RESTITUIR, EM 
DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELA AUTORA, E; (III) CONDENAR A RÉ A PAGAR COMPENSAÇÃO PELO DANO 
MORAL, NO VALOR DE R$ 4.000,00. APELO DA RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Narra a Demandante que, a partir de agosto de 
2016, a Requerida incluiu, nas faturas de consumo do imóvel, cobranças de dez prestações, no valor de R$93,26, referente a 
parcelamento de débito não reconhecido pela Reclamante. Aduz que compareceu à loja da Requerida e foi informada de que se 
tratava de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sendo-lhe aplicada multa, no valor de R$ 932,60, por irregularidade encontrada 
no medidor de energia da residência. Para comprovar suas alegações, anexou cópias do Comunicado de Envio do TOI emitido pela 
empresa, faturas de consumo pagas, carta da Concessionária indeferindo a impugnação formulada pela Autora (index 24). Dessa 
forma, a Demandante logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/2015. A 
Demandada, por sua vez, sustenta que a constatação realizada pelos técnicos da Empresa, bem como a lavratura do TOI e a multa 
aplicada se afiguraram corretas, tendo em vista a irregularidade encontrada no medidor de energia da unidade. A sentença julgou 
procedentes os pedidos, cancelando o TOI e a dívida dele oriunda, condenando a Ré à devolução, em dobro, dos valores 
indevidamente pagos pela Autora, e ao pagamento de R$4.000,00, pela compensação do dano moral. A Reclamada, inconformada, 
apela, requerendo a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da verba compensatória, e o afastamento do artigo 
42 do CDC, quanto à restituição do indébito. Verifica-se que a Ré não produziu qualquer prova capaz de corroborar suas alegações e 
provar a regularidade do TOI e das cobranças advindas. Ressalte-se que os documentos acostados pela Demandada (index 118) são 
provenientes do sistema interno da Empresa. Ademais, a Suplicada, instada a se manifestar, informou não ter mais provas a serem 
produzidas, deixando de requerer a produção de prova pericial, como se vê em index 230. Como se percebe, a Requerida possuía 
condições de comprovar a existência de irregularidade na medição do consumo de energia na residência da Reclamante, bastando a 
produção de prova pericial, o que não ocorreu. Dessa forma, a Reclamada não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Reclamante, na forma exigida pelo art. 373, inciso II, do NCPC e pelo art. 14, § 
3º, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a falha na prestação do serviço, não há como se imputar à Requerente as 
cobranças impugnadas, estando a se impor a devolução do excesso pago. Tendo em vista que a Ré não comprovou engano 
justificável, impõe-se a restituição em dobro. Quanto aos danos morais, é tênue a linha divisória entre o que se considera mero 
aborrecimento ou desconforto experimentado no dia a dia, e a efetiva ocorrência de violação a direitos da personalidade, a ensejar 
compensação por danos morais. No caso vertente, as cobranças indevidas, a ameaça de suspensão do serviço essencial e a 
recalcitrância da Ré em resolver administrativamente o problema acarretaram perda de tempo útil do Demandante e obrigaram o 
consumidor a ingressar em Juízo para obter solução, ultrapassando a hipótese de mero aborrecimento e configurando dano moral 
indenizável. No que diz respeito ao quantum compensatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade, 
proporcionalidade, e da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse cenário, a verba fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
atendeu aos princípios referidos, bem como está de acordo com a repercussão dos fatos narrados. Precedente.  Conclusões:  "POR 
UNANIMIDADE, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO E. DES. RELATOR." 
 
 030. APELAÇÃO 0127007-84.2011.8.19.0001  Assunto: Estabelecimentos de Ensino / Contratos de Consumo / DIREITO DO 
CONSUMIDOR Origem: CAPITAL 43 VARA CIVEL Ação: 0127007-84.2011.8.19.0001 Protocolo: 3204/2018.00512761 - APELANTE: 
ANNA CLARA SILVA DE ARAUJO MARTINS REP/P/S/MÃE CRISTINA SILVA DE ARAUJO ADVOGADO: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 
MARINS OAB/RJ-062030 APELADO: ESPAÇO EDUCACIONAL VDL EBAL ADVOGADO: ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS ADÃO 
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