
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000767-68.2012.815.0731
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE: Valdilene Barbosa dos Santos
ADVOGADO: Francisco de Assis Barbosa dos Santos
APELADO: Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO: Luis Felipe Lins da Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO 
C/C  ANULAÇÃO  DE  COBRANÇA INDEVIDA C/C 
CONDENAÇÃO  A  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS  - ENERGIA ELÉTRICA -  COBRANÇA DE 
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPUTAÇÃO DA 
PRÁTICA DE FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR - 
INEXISTÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  -  SENTENÇA 
PELA  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.   APELAÇÃO 
INTERPOSTA  PELA  PARTE  AUTORA  -  DANO 
MORAL  -  INOCORRÊNCIA  -  AUSÊNCIA  DE 
SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E 
DE REGISTRO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGAO 
DE  PROTEÇAO  AO  CRÉDITO  –  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE  –  NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO –  INTELIGÊNCIA DO ART.  557, 
CAPUT, DO CPC.

-  A mera cobrança de pretenso consumo irregular de 
energia  elétrica,  desprovida  de  suspensão  no 
fornecimento do serviço ou ausente eventual inclusão 
do  nome  do  consumidor  em  órgão  de  proteção  ao 
crédito,  não  tem  o  condão  de  causar  danos  de 
natureza  extrapatrimonial,  uma  vez  que  a 
concessionária/apelante  estava  exercendo 
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regularmente seu direito de fiscalização com a troca do 
medidor, e não  há nos autos qualquer comprovação 
de meios vexatórios nessa fiscalização/cobrança.

                          VISTOS, 

Trata-se de  Apelação cível,  interposta por  Valdilene Barbosa 
dos  Santos em  face  da  sentença  fls.175/180,  que  julgou  parcialmente 
procedente o pedido inicial, nos autos da Ação Desconstitutiva de Débito c/c 
Obrigação de Fazer e Danos Morais Com Pedido de Liminar, movida contra a 
ENERGISA PARAIBA – Distribuidora de Energia S/A.

Na exordial, a promovente/recorrente aduz que a concessionária 
recorrida  fez  uma  vistoria  em  sua  residência  e  “constataram”  uma 
anormalidade na rede elétrica da parte interna, consistente em rompimento dos 
lacres  oficiais.  Lavraram  temo  de  ocorrência  impondo-lhe  cobrança  de 
consumo não faturado no valor de R$ 4.415,80 (Quatro mil,  quatrocentos e 
quinze reais e oitenta centavos), referente ao período de outubro de 2008 a 
julho de 2010. 

Requereu a concessão de liminar com a finalidade de evitar a 
suspensão no fornecimento de energia elétrica e, no mérito, pugnou que fosse 
declarado inexistente o débito arbitrado unilateralmente pela promovida, que 
seja  desconstituída  a  cobrança  de  multas  impostas,  condenando  ao 
ressarcimento em dobro dos valores pagos, condenar a ré ao pagamento de 
indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

Liminar Deferida (fls. 73/74).

Contestação  apresentada  às  fls.  76/97,  argumentando  que  o 
procedimento adotado está de acordo com a Lei nº 8.987/95. De modo que 
agiu em exercício regular de direito,  o que afasta a procedência do pedido 
autoral. 

Realizada  audiência  de  instrução  e  apresentadas  as  razões 
finais, sobreveio sentença para declarar nula a perícia realizada no medidor  
da  unidade  consumidora,  sob  responsabilidade  da  autora  e,  em 
consequência,  anular  o  débito  de R$ 4.415,80  imputado a  autora  pela  
concessionária  promovida  a  título  de  recuperação  de  consumo  do  
período de 10/2008 a 07/2010, afastando a condenação em reparação por  
danos morais […]. (fls. 175/180).
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Irresignado,  a parte autora interpôs apelação às fls.  183/191, 
argumentando  que  os  danos  morais  são  devidos  na  medida  em  que  a 
cobrança realizada foi  indevida,  o  que extrapola  o  mero aborrecimento.  Ao 
final, pugnou pela reforma parcial da sentença. 

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  195/212,  pugnando  pela 
improcedência do apelo.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  parecer  de  fls. 
221/2277 opinou pelo provimento do apelo, a fim de ser fixada indenização por 
danos morais.

É o relatório. DECIDO.

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

A matéria  devolvida  no  presente  recurso  versa  tão  somente 
acerca da caracterização de dano moral em razão da simples cobrança feita 
pela concessionária de energia elétrica a recorrente.

Sem razão a recorrente.

Com efeito, embora tenha havido a substituição do medidor da 
apelante, imputando-lhe débito decorrente de recuperação de consumo, o qual 
fora anulado judicialmente, não dá azo a incidência de dano moral, sobretudo 
porque não houve corte no fornecimento de energia elétrica, nem, tampouco, a 
inclusão do nome da apelante junto ao banco de dados de órgãos de proteção 
ao  crédito,  ocorrendo  na  espécie  mero  aborrecimento  capaz  de  gerar  a 
indenização perquerida. 

É  que  o  mero  aborrecimento  não  configura  hipótese  de 
indenização por dano moral. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu: 

“O mero  dissabor  não  pode  ser  alçado  ao  patamar  do  
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba 
a  naturalidade  dos  fatos  da  vida,  causando  fundadas  
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.”  
(Resp  n.º  599.538/MA,  Rel.  Min.  Cesar  Asfor  Rocha,  
Quarta Turma) 

O STJ também já assentou entendimento no sentido de que para a 
existência  de  dano  moral  é  necessária  a  prova  cabal  do  procedimento  injusto  e 
despropositado,  com  reflexo  na  vida  pessoal  da  vítima,  acarretando,  além  dos 
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aborrecimentos  naturais,  danos  concretos,  seja  em  face  de  suas  relações 
profissionais  e  sociais,  seja  em  face  de  suas  relações  familiares  (REsp  n.º 
494.867/AM, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma). 

Sobre o assunto, é assente nesta Corte que  a mera cobrança 
de  pretenso  consumo  irregular  de  energia  elétrica,  desprovida  de  
suspensão no fornecimento do serviço ou ausente eventual inclusão do 
nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, não tem o condão  
de causar danos de natureza extrapatrimonial. Senão vejamos:

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXIGIBILIDADE  DE 
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO 
DE CONSUMO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE FRAUDE 
NO  APARELHO  MEDIDOR.  INEXISTÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA, 
COM A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. APELAÇÃO. 
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTESTATÓRIOS. 
AUSÊNCIA  DE  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA  TÉCNICA. 
VALORES  APURADOS  UNILATERALMENTE.  OFENSA 
AO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL  E  AO 
CONTRADITÓRIO.  DESCONSTITUIÇÃO  DO  DÉBITO. 
INOCORRÊNCIA  DE  NEGATIVAÇÃO.  AMEAÇA  DE 
INTERRUPÇÃO  NO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA, 
NÃO  LEVADA  A  EFEITO  PELA  CONCESSIONÁRIA. 
DANO  MORAL  NÃO  CARACTERIZADO.  MERO 
ABORRECIMENTO.  ÔNUS  SUCUMBENCIAL. 
DECAIMENTO RECÍPROCO. DISTRIBUIÇÃO PRO RATA. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.1.  Inexistindo 
comprovação de realização de perícia técnica no medidor 
de energia supostamente violado, impõe a desconstituição 
do débito unilateralmente apurado.  2.  A mera cobrança 
de  pretenso  consumo  irregular  de  energia  elétrica, 
desprovida de suspensão no fornecimento do serviço 
ou ausente eventual inclusão do nome do consumidor 
em órgão de proteção ao crédito, não tem o condão de 
causar  danos  de  natureza  extrapatrimonial.  3. 
Considerando que a parte autora decaiu na metade de sua 
pretensão,  devem ser  proporcionalmente  distribuídas  as 
custas  processuais  e  a  verba  honorária,  na  medida  da 
derrota de cada um dos litiga TJPB - Acórdão do processo 
nº  00433727020108152001  -  Órgão  (4ª  Câmara 
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Especializada Cível) - Relator DES ROMERO MARCELO 
DA FONSECA OLIVEIRA - j. em 30-06-2014 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE ÔNUS. 
CONSUMO  NÃO  FATURADO.  EXCLUSÃO  DA 
COBRANÇA  INDEVIDA.  DANOS  MORAIS.  NÃO 
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. - 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. Deve tomar 
por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância 
do  homem  frio,  insensível,  e  o  homem  de  extremada 
sensibilidade.  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. Ac. unân. da 2a Câm. Civ. do 
TJRJ, na Apel. 8.218/95, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho. 
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  02520110058309001  - 
Órgão (4ª Câmara cível) - Relator Des João Alves da Silva 
- j. Em 29-04-2013. 

Os demais  Tribunais  pátrios  são  uníssonos  acerca  do  tema. 
Veja-se:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO.  ENERGIA  ELÉTRICA. 
FRAUDE  NO  MEDIDOR.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO.  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO. 
ILEGALIDADE  DA COBRANÇA.  DANO  MORAL  NÃO 
CONFIGURADO. I.  Ausente  a  comprovação  da  suposta 
fraude no medidor de energia elétrica, merece ser anulado 
o débito referente à recuperação de consumo. Anulado o 
débito, não há motivo para a suspensão do fornecimento 
do serviço. II.  Para que se viabilize o pedido de dano 
moral  é  necessária  prova  cabal  do  procedimento 
injusto e desproporcional que reflita na vida pessoal 
ou  profissional,  além  dos  aborrecimentos  naturais. 
Dano moral  não configurado.  Apelação  parcialmente 
provida. (Apelação  Cível  Nº  70058963752,  Vigésima 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Marco Aurélio Heinz, Julgado em 16/04/2014)” (TJ-RS   , 
Relator:  Marco  Aurélio  Heinz,  Data  de  Julgamento: 

Apelação Cível nº  0000767-68.2012.815.0731                                                                                           5



16/04/2014,  Vigésima  Primeira  Câmara  Cível)  (grifos 
acrescidos).

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO 
PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.  AÇÃO 
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  E 
INDENIZATÓRIA  POR  DANOS  MORAIS. 
IRREGULARIDADE  EM  MEDIDOR  DE  ENERGIA 
ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA 
DE PROVA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE CONSUMO DE 
ENERGIA NÃO FATURADO.  A exigibilidade da fatura de 
recuperação  de  consumo depende  da  demonstração  de 
que a irregularidade no equipamento de medição resultou 
em registro de consumo inferior ao real. Com efeito, além 
da demonstração de irregularidade no medidor de energia, 
é indispensável prova de registro de consumo menor do 
que o real, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da 
concessionária,  a  justificar  a  recuperação  de  consumo. 
Caso em que a demandada não se desincumbiu do ônus 
de comprovar que houve apropriação indevida de energia 
elétrica,  uma  vez  que,  pela  documentação  juntada  aos 
autos,  constata-se  que  houve  considerável  oscilação  no 
próprio período apontado como irregular, além de que, no 
período  posterior  à  substituição  medidor,  não  houve 
alteração  substancial  no  consumo  medido.  DANOS 
MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. 
É evidente que houve desconforto e dissabor com a 
situação, contudo, no caso concreto, não houve corte 
no fornecimento da energia elétrica, sendo que a mera 
cobrança  indevida,  por  si  só,  não  é  capaz  de  gerar 
danos morais. Além disso, inexiste qualquer prova nos 
autos acerca dos alegados danos sofridos pelo autor. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  MANUTENÇÃO. 
APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO  A QUE  SE  NEGA 
SEGUIMENTO.  (Apelação  Cível  Nº  70057196362, 
Vigésima Segunda Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do 
RS,  Relator:  Marilene  Bonzanini  Bernardi,  Julgado  em 
08/11/2013)

Na espécie,  não  ficou  caracterizada  a  existência  do  alegado 
dano  moral,  uma vez  que a  demandante  não descreveu  qualquer  prejuízo 
moral  sofrido,  caracterizando-se  no  caso  concreto  mero  aborrecimento 
insusceptível de caracterizar dano moral. 

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art.  557,  caput,  do Código de 
Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  APELO,  o  que  faço  de  forma 
monocrática,  diante  de  sua  manifesta  improcedência,  e  mantenho  a 
sentença recorrida em todos seus termos.
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P.I.

João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Desembargador  José Aurélio da Cruz
RELATOR
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