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Relator: Des. José Aurélio da Cruz
Apelante  : Joaquim Paulo Nóbrega
Advogado(s): Delmiro Gomes da Silva Neto
Apelado(s): ENERGISA PARAIBA – Distribuidora de Energia S/A
Advogado(s): Leonardo Giovanni Dias Arruda

ACÓRDÃO
CONSUMIDOR  -  APELAÇÃO  CÍVEL  - AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 
C/C  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  -  LIGAÇÃO 
CLANDESTINA  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  -  NÃO 
COMPROVAÇÃO  DE   FRAUDE  PELO 
CONSUMIDOR  -  RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 
VALORES  PRETÉRITOS  –  SUSPENSÃO  DO 
SERVIÇO  -  IMPOSSIBILIDADE  –  DANO  MORAL 
CARACTERIZADO  –  PRECEDENTES  - 
PROVIMENTO 

-  Em  reiterados  julgados  o  Superior  Tribunal  de 
Justiça  consolidou  a  posição  de  ser  vedado  às 
concessionárias de energia elétrica interromper seus 
serviços em virtude de saldo devedor proveniente de 
recuperação  de  consumo,  porquanto  entende  tais 
valores como sendo pretéritos.

A análise do medidor feita pela ENERGISA não serve 
de prova face à sua produção unilateral e, por óbvio, 
pelo interesse manifesto da parte. Ausente a prova de 
que o medidor foi fraudado pelo consumidor, não há 
como impor a este o pagamento do débito arbitrado 
por estimativa pela concessionária.

-O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no 
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sentido de que não é licito à concessionária interromper os 
serviços  de  fornecimento  de  energia  elétrica  por  dívida 
pretérita, a titulo de recuperação de consumo, em face da 
existência  de  outros  meios  legítimos  de  cobrança  de 
débitos antigos não pagos. 

-  O  magistrado  para  conceder  reparação  por  dano 
moral  deve  estar  convencido  da  efetiva  ofensa  à 
dignidade, fundamentado na violação às integridades 
física, psíquica e moral.

                          VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  deste 
Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em dar provimento ao 
apelo, nos termos do voto do relator e da certidão de fl. 137.                        

Relatório

Trata-se  de  Apelação  cível,  interposta  por  Joaquim  Paulo 
Nóbrega,  tendo  como  apelada  a  ENERGISA  PARAIBA  –  Distribuidora  de 
Energia S/A , em face da sentença fls.87/89, que julgou improcedente o pedido 
inicial.

Na exordial, o promovente aduz que no mês de janeiro de 2011 
os  funcionários  da  empresa/ré  fizeram  uma  vistoria  em  sua  residência  e 
substituíram o medidor, lavraram temo de ocorrência impondo-lhe cobrança de 
consumo não faturado e multa no valor  de R$ 1.177,36 (  hum mil  cento e 
setenta e sete reais e trinta e seis  centavos),  com vencimento em abril  de 
2012.  No  entanto,  como  não  ocorreu  o  pagamento  do  consumo,  houve  a 
suspensão do serviço. Por fim pugnou por indenização a ser arbitrada relativa 
aos  danos  patrimoniais  e  morais,  que fosse  declarado inexistente  o  débito 
arbitrado  unilateralmente  pela  promovida,  e  concedida  ordem  judicial  que 
proíba o corte no fornecimento de energia até o final do litígio

Contestação  apresentada  às  fls.30/51,  aduzindo  que  foi 
constatada irregularidade no aparelho de mensuração, ocorrendo um desvio 
de energia na unidade consumidora, que beneficiava a mesma.

Sentença às fls. 87/89 julgando improcedente o pedido inicial.

Irresignado, Joaquim Paulo Nóbrega interpôs apelação às fls. 
91/98, aduzindo que a sentença foi equivocada, por ter julgado improcedente 
os  pedidos  iniciais  sob  o  argumento  de  que  não  restou  comprovado  a 
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inexistência de ligação clandestina e consumo sonegado de energia elétrica, 
tendo a Energisa agido em exercício regular do direito. Pugnou  pela reforma 
da sentença para julgar totalmente procedente a ação.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  102/202,  pugnando  pela 
improcedência do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 126/132 
opinou pelo provimento do apelo para declarar nula a cobrança efetuada com 
base  na  recuperação  de  consumo,  bem  como  para  estabelecer  uma 
indenização a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço  o  recurso,  porquanto  presentes  os  requisitos 
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Inicialmente vale ressaltar que a irregularidade  no  medidor de 
energia elétrica do consumidor,  que existia há aproximadamente dois anos, 
ensejou  a  recuperação  de  consumo através  de  perícia  realizada  de  forma 
unilateral pela empresa/apelada, não restando a possibilidade de qualquer tipo 
de defesa por parte do promovente. 

Conforme  se  depreende  dos  autos,  a  inspeção  para 
constatação de consumo irregular foi confeccionada de forma unilateral sem  a 
participação  da  parte  contrária,  impossibilitando  assim,  atribuir  a  culpa  ao 
consumidor pela suposta irregularidade.  Ademais a Energisa não provou que 
o promovente locupletou-se durante o período da suposta fraude no medidor, 
devendo ser nula a dívida reclamada.

No que se refere ao corte de energia elétrica, entendo pela sua 
impossibilidade pelo não-pagamento dos valores decorrentes da recuperação 
de consumo, porque este se caracteriza como cobrança pretérita. 

In casu,  o apelante  quitava regularmente as faturas,  quedando-
se  inadimplente  apenas  em  relação  à  recuperação  de  consumo,  tendo  a 
demandada procedido à interrupção do fornecimento de energia elétrica, pelo prazo 
de 24 horas,  incorrendo assim, em ato ilícito manifestamente abusivo, o que 
enseja o direito a reparação por danos morais  em virtude da sensação de 
desespero,  aflição,  angústia,  aborrecimento,  dissabor,  desconforto  e 
preocupação  a  que  se  sujeitou  o  consumidor.  Ademais é desproporcional 
compelir o consumidor ao pagamento mediante coação, através do corte do serviço.
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Em reiterados julgados o Superior Tribunal de Justiça consolidou 
a posição de ser vedado às concessionárias de energia elétrica interromper 
seus serviços em virtude de saldo devedor proveniente de recuperação de 
consumo, porquanto entende tais valores como sendo pretéritos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO.  INADIMPLÊNCIA. 
Suspensão do serviço. Impossibilidade. Cobrança pelas vias 
ordinárias.  Precedentes.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.  (STJ;  AgRg-Ag  1.379.176;  Proc.  2011/0004549-9; 
SP;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki;  Julg. 
06/09/2011; DJE 13109/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ENERGIA  ELÉTRICA.  
FRAUDE.  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.  CÁLCULO.  
VIOLAÇÃO  DO  ARTIGO  535,  INCISO  II,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE 
RESOLUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CUSTO 
ADMINISTRATIVO.  SÚMULA  N°  7/STJ.  SUSPENSÃO  DO 
FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO.
1. Não  há  falar  em  violação  do  artigo  535  do  Código  de 
Processo l, por decidida a matéria com fundamento diverso do 
pretendido.
2. A violação de resolução não  desafia a  interposição de 
Recurso  Especial,  isso  porque  ato  normativo  não  se 
compreende  no  conceito  de  Lei  Federal  exigido  pela 
Constituição.  3.  "Restando  reconhecido  pelas  instâncias 
ordinárias, com amparo expresso em elementos de  prova, que 
não  foram  comprovadas  as  despesas  referentes  ao  custo 
administrativo,  a  alegação  em  sentido  contrário,  no  Recurso 
Especial,  encontra óbice no enunciado n° 7 da Súmula desta 
Corte  Superior.  "  (AgR9REsp  n°  1.118.066/RS,  da  minha 
Relataria, in Dje 17/5/2010).4. "E firme a jurisprudência desta 
Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de 
suspensão  de  serviços  essenciais,  tais  como  o 
fornecimento  de  energia  elétrica  e  água,  em  função  da 
cobrança de débitos pretéritos."  (AGRGAG n° 1.207.818/RJ, 
da  minha  Relatoria,  in  DJe  2/2/2010).  5.  Agravo  regimental 
improvido. (STJ; AgRg-EDcl-Ag 1.373.829; Proc. 2010/0221054-
8; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Hamilton
Carvalhido; Julg. 12/04/2011; DJE 25/04/2011)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  SUSPENSÃO  DO  FORNECIMENTO  DE 
ENERGIA  ELÉTRICA,  EM  RAZÃO  DE FRAUDE  NO 
MEDIDOR.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  1.  É 
indevido o corte de energia elétrica no caso de recuperação  
de  consumo,  apurado  em  decorrência  de  fraude  no 

Apelação Cível nº  0005103-03.2012.815.0251                                                                        4



medidor. Precedentes: AGRG no RESP 1075717/RS, Rel. Min.  
Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 02/1212008;  AGRG no AG 1031388/MS, Rel.  Min.  Enise 
Arruda,  Primeira  Turma,  DJe  12/11/2008;  AGRG  no  AG 
1200406/RS,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  Dje  
07/12/2009;  RESP 962.631/RS,  Rel.  Min.  Humberto  Marfins,  
Segunda Turma,  DJ 19/09/2007 p.  261.  2.  Agravo regimental  
não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.007.492; Proc. 2007/0274059-
3;  SC;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves;  Julg.  
12/04/2011; DJE 18/04/2011)

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO.  SUSPENSÃO  DO  FORNECIMENTO  DE 
ENERGIA  ELÉTRICA.  INADIMPLEMENTO.  DÉBITOS 
ANTIGOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1.    O Superior Tribunal   
de Justiça consagra entendimento no sentido de que não é  
licito  à  concessionária  interromper  os  serviços  de  
fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a titulo  
de  recuperação  de  consumo,  em  face  da  existência  de  
outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não  
pagos. Precedentes.  2.  Agravo regimental  não provido.  (STJ;  
AgRg-AgRg-Ag 1.124.234; Proc. 2008/0260112-3; SP; Primeira  
Turma; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg. 22/0212011; DJE  
03/03/2011)

ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA.  FRAUDE  NO  MEDIDOR.  RECUPERAÇÃO  DE 
CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.  
PRECEDENTES. Agravo regimental a que se nega provimento.  
(STJ;  AgRg-REsp  1.163.295;  Proc.  2009/0206884-0;  RS;  
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki;  Julg.  
15/02/2011; DJE 24/02/2011)

Colaciono decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, no mesmo 
sentido

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MEDIDA  CAUTELAR. 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.  INTERRUPÇÃO. 
VALORES  PRETÉRITOS.  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO. 
DÉBITO  DISCUTIDO  ADMINISTRATIVAMENTE. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  CORTE.  COBRANÇA  NAS  VIAS 
ORDINÁRIAS.  PRECEDENTES DO STJ.  EXIGIBILIDADE DE 
CAUÇÃO.  FACULDADE  DO  MAGISTRADO.  ART.  804  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA DE  PREJUÍZO 
PARA 0 REQUERIDO. ART. 557, §r-A, DO CPC. PROVIMENTO 
DE  PLANO.  Em  reiterados  julgados  o  Superior  Tribunal  de 
Justiça consolidou a posição de ser vedado às concessionárias 
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de  energia  elétrica  interromper  seus  serviços  em  virtude  de 
saldo  devedor  proveniente  de  recuperação  de  consumo, 
porquanto  entende  tais  valores  como  sendo  pretéritos. 
PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL EM  AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.  DÉBITO.  INADIMPLÉNCIA. 
Suspensão  do  serviço.  Impossibilidade.  Cobrança  pelas  vias 
ordinárias.  Precedentes.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.  STJ;  AgRg-Ag  1.379.176;  Proc.  2011/0004549-9; 
SP;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki;  Julg. 
06/09/2011; DJE 13/09/2011. No caso em exame, o retorno da 
eletricidade não onerará sobremaneira  a Energisa S/A,  posto 
que  o  Agravante  quitava  regularmente  as  faturas  mensais, 
quedando-se inadimplente apenas em relação à recuperação de 
consumo,  a  qual  já  impugnou  pela  via  administrativa.  Assim, 
desnecessária a imposição de caução para o restabelecimento 
do  serviço.  Não  ofende  o  art.  804  do  estatuto  processual 
decisão  que  concede  liminarmente  a  medida  cautelar  sem 
ordenar a prestação de caução pelo requerente, por tratar-se de 
faculdade do Órgão julgador. Precedentes . REsp 601.177/ES, 
Rel. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado 
em  08/08/2006,  DJ  11/09/2006,  p.  286  TJPB  -  Acórdão  do 
processo nº 00120110156484001 - Órgão (1 CAMARA CIVEL) - 
Relator Ricardo Vital de Almeida - j. Em 08/11/2011Consoante o 
entendimento  da  Corte  Superior,  em  face  de  se  tratar  de 
cobrança de dívida pretérita, inviável a utilização da interrupção 
do serviço como forma de coagir o usuário ao seu pagamento, 
porquanto há vias processuais ordinárias para tal desiderato.

A energia elétrica é serviço de natureza essencial, não podendo 
servir  de meio coercitivo  de cobrança,  além do que  deve ser  observado o 
princípio  da  continuidade  do  serviço  público  e  da  dignidade  da  pessoa 
humana,  quando  da  sua  suspensão,  sob  pena  de  restar  configurada  a 
ocorrência de danos morais, passíveis de indenização. 

Embora não exista orientação uniforme e objetiva na doutrina ou 
na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto 
pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso 
examinado,  a gravidade objetiva do dano, a extensão de seu efeito lesivo, a 
natureza  e  a  extensão  do  dano,  as  condições  econômico-financeiras  da 
concessionária de serviço público  e do autor, visando com isto que não haja 
enriquecimento do ofendido e que a indenização represente um desestímulo a 
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novas agressões.

Levando-se  em  consideração  todos  os  parâmetros 
mencionados,  e  ainda,  que o corte  de energia ocorreu pelo período de 24 
horas, entendo que a verba indenizatória deve ser fixada em R$ 3.000,00 (tres 
mil reais), de modo a cumprir a dupla finalidade da espécie indenizatória em 
apreço tendo em vista as circunstâncias do caso, especialmente a existência de uma 
irregularidade no medidor .

Quanto ao  débito no valor de R$ 1.177,36 ( hum mil cento e 
setenta e sete reais e trinta e seis centavos) declaro inexistente posto que 
ausente a prova de que o medidor foi fraudado pelo consumidor, além de ter 
sido apurado unilateralmente pela concessionária.

Vejamos decisão nesse sentido:

PRETENSÃO  DE  COBRANÇA.  CONCESSIONÁRIA  DE 
ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 
AUSÊNCIA DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N. 
456/2000 E RESOLUÇÃO N. 414/2010. A análise do medidor 
feita  pela  CEMIG  não  serve  de  prova  face  à  sua  produção 
unilateral  e,  por  óbvio,  pelo  interesse  manifesto  da  parte. 
Ausente a prova de que o medidor foi fraudado pelo consumidor, 
não há como impor a este o pagamento do débito arbitrado por 
estimativa  pela  concessionária.   (TJ-MG  -  AC: 
10596110038558001  MG  ,  Relator:  Fernando  Caldeira  Brant, 
Data de Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014)

Face  ao  exposto,  DOU PROVIMENTO  AO  APELO, para 
acolher o pedido de dano moral,  fixando-o no valor de R$ 3.000,00 (tres 
mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir  da data da citação, e 
correção monetária pelo INPC a partir da publicação do acórdão, bem como 
desconstituir a dívida fixada em R$  R$ 1.177,36 ( hum mil cento e setenta 
e sete reais e trinta e seis centavos). 

Inverto os ônus da sucumbência.

É como voto.

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

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
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Procurador de Justiça.
Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 

Justiça da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                                 RELATOR
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