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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DANOS
MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
INSPEÇÃO  EM  MEDIDOR  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  DESVIO  NOS  BORNES  DO
MEDIDOR  (“GATO”).  CONSTATAÇÃO.
PERÍCIA  DESNECESSÁRIA.
IRREGULARIDADE EXTERNA AO MEDIDOR.
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.  POSSIBI-
LIDADE.   COBRANÇA  DEVIDA.   DANOS
MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.
INEXISTÊNCIA  DE  CORTE  NO
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Despicienda  a  realização  de  perícia  técnica  no
medidor, porquanto, tratando-se de desvio de energia
pela ligação de um fio independente, a irregularidade
constatada é externa a esse aparelho.

-  Demonstrado  nos  autos  a  existência  de
procedimento irregular consistente em um desvio de
energia  elétrica  (“gato”),  registrando  um  consumo
aquém  do  real,  correta  a  decisão  da  apelante  em
emitir  fatura  cobrando  o  diferencial  de  energia
consumido na unidade.

- Correto o procedimento de recuperação de energia e
não havendo corte no fornecimento dos serviços, não
se pode falar na existência de danos morais.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Energisa Paraíba –
Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo juízo da  Vara
Única  da  Comarca  de  Serraria,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por
Reparação de Danos Morais c/c Pedido de Obrigação de Fazer e Tutela
Antecipada, movida por João Marinho dos Santos. 

Depreende-se dos  autos que,  em 31.10.2012,  funcionários da
Energisa  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S/A,  em  procedimento
fiscalizatório  de  rotina,  detectaram  que  o  medidor  de  energia  elétrica  do
demandante apresentava irregularidades com sinais de adulteração (fls. 23/24).
Nesta  oportunidade,  lavraram Termo de  Ocorrência  e  Inspeção,  que  foram
assinados pelo promovente.

No termo de ocorrência e na carta ao cliente,  foi  constatado
“desvios  nos  bornes  do  medidor”  (fls.  24/25).  Com  isso,  diante  de  um
provável  desvio de energia  elétrica,  a  concessionária recorrente procedeu à
revisão dos valores pagos pelo consumidor nos períodos de novembro de 2009
a  outubro  de  2012,  importando  na  cobrança  adicional  de R$  555,85  (fls.
25/26).

Na peça inaugural, o autor não reconheceu a dívida, afirmando
que não foi o responsável por eventual adulteração. Na sua ótica, a cobrança
realizada era manifestamente ilegal, abusiva e fora dos parâmetros legais. Para
tanto, ajuizou a referida ação, objetivando, em suma: (i) que a concessionária
promovida fosse condenada à reparação por danos morais em montante a ser
fixado pelo Judiciário; (ii) que fosse recalculada a fatura objeto da lide, com
repetição em dobro dos valores pagos a maior; (iii) que a ré se abstivesse de
realizar o corte no fornecimento de sua energia elétrica.

A  tutela  antecipada  requerida  foi  deferida  para  que  a
concessionária se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento dos serviços.

A Energisa ofereceu contestação, relatando que, após inspeção
do imóvel, restou verificado um desvio no ramal de ligação, comprometendo a
real  aferição do consumo, pois fazia com que parte da energia não passasse
pela  medição.  Dessa  forma,  agindo  regularmente  ao  cobrar  quantia  não
registrada  no  medidor,  a  promovida  requereu  a  improcedência  do  pedido
exordial.

Em sentença de fls. 61/68, o juízo  a quo  julgou  procedente  o
pedido inicial, reconhecendo a irregularidade no procedimento de recuperação
de energia bem como a existência de dano moral indenizável, tendo em vista
que a ré não poderia presumir o consumo do usuário sem o estabelecimento de
critérios individuais. Ademais, não considerou a constatação de irregularidade
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pela concessionária, visto que realizada de forma unilateral. Pontuou que, após
a  troca  do  medidor,  o  consumo  permaneceu  igual  aquele  anterior,
demonstrando a inexistência de irregularidade. Condenou a ré ao pagamento
de danos morais no valor de R$ 3.000,00, além da repetição simples do valor
pago a maior, declarando inexistente o débito decorrente da recuperação do
consumo.  

Inconformada  com  o  decisum,  a  Energisa interpôs  recurso
apelatório  (fls.  75/84),  requerendo,  em  síntese,  a  reforma  da  sentença
combatida para que fosse julgada improcedente o pedido inicial, reconhecendo
a  regularidade  da  cobrança  imposta  ao  apelado,  uma  vez  demonstrada  a
existência  de  desvio  de  energia  elétrica.  Alternativamente,  caso  não  fosse
afastada totalmente a indenização por danos morais, requereu a redução do
valor fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 94/99), pugnando, em
suma, pela manutenção da r. sentença. 

 
A Procuradoria de Justiça apresentou parecer às fls. 103/110,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, é de se conhecer o recurso interposto.

O cerne da questão consiste em saber se é lícito o procedimento
de recuperação de  consumo pretendido pela  Energisa,  com a  consequente
cobrança da dívida apurada no montante de R$ 555,85 (quinhentos e cinquenta
e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Pois bem. No que diz respeito à regularidade da cobrança da
diferença  de  consumo  não  faturado,  que  se  denomina  “recuperação  de
consumo”, mostra-se aceitável que a concessionária pretenda cobrar valores
que tenham sido consumidos, mas não considerados nas faturas ordinárias.

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  a  inspeção  feita  pelos
funcionários  da  concessionária  recorrente  se  deu  em  31.10.2012  (fls.  24),
ocasião  em  que  a  apelante  verificou  que  houve“desvios  no  borne  do
medidor”, que teria motivado o consumo a menor. A partir da utilização de
fator de correção por ela própria estipulado, foi recuperado o consumo não
registrado no valor, como dito, de  R$ 555,85 (fls. 25). 

A matéria  encontra-se  regulada  pela  Resolução  414/2010  da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Um dos temas abordados diz
respeito ao procedimento adotado pela concessionária nos casos de apuração
de  irregularidades.  O  art.  129  da  referida  Resolução regula  o  rito  para
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recuperação de consumo quando constatada qualquer irregularidade. Registre-
se:

“Art.  129.    Na  ocorrência  de  indício  de
procedimento irregular, a distribuidora deve adotar
as  providências  necessárias  para  sua  fiel
caracterização e apuração do consumo não faturado
ou faturado a menor. 
 
§  1º  A  distribuidora  deve  compor  conjunto  de
evidências  para  a  caracterização  de  eventual
irregularidade  por  meio  dos  seguintes
procedimentos: 
 
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, 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  violação  do  medidor  ou  demais
equipamentos de medição; 
 
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando
constatada  a  violação  do  medidor  ou  demais
equipamentos  de  medição,  exceto  quando  for
solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 
 
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e
grandezas elétricas; e 
 
V  –  implementar,  quando  julgar  necessário,  os
seguintes procedimentos: 
 
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. 
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§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  manifestado  expressamente  no  ato  de  sua
emissão.  
  
§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  entrega  de  comprovante  desse
procedimento  ao  consumidor  ou  àquele  que
acompanhar  a  inspeção,  e   encaminhá-los  por
meio  de  transporte  adequado  para realização da
avaliação técnica. 

§6º  A  avaliação  técnica  dos  equipamentos  de
medição  pode  ser  realizada  pela  Rede  de
Laboratórios  Acreditados  ou  pelo  laboratório  da
distribuidora,  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.  
 
§7º  Na  hipótese   do  §6º,  a  distribuidora  deve
comunicar  ao  consumidor, por  escrito, mediante
comprovação,  com  pelo menos  10  (dez)  dias  de
antecedência,  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
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distribuidora informá-lo previamente  destes  custos,
vedada a cobrança de demais custos. 
 
§11. Os custos de frete de que trata o §10 devem ser
limitados ao disposto no §10 do art. 137.”

No caso dos autos, ao ser constada a irregularidade no medidor,
foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual foi devidamente assinado,
conforme  se  observa  às  fls.  24.  Em seguida,  a  concessionária  procedeu  à
revisão do faturamento, referente aos períodos de novembro de 2009 a outubro
de 2012, o que importou, como visto, na cobrança adicional de R$ 555,85
(quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Diante  dos  procedimentos  acima relatados,  percebe-se  que  o
técnico da concessionária, ao proceder à inspeção na unidade consumidora em
questão, constatou a existência de “desvios no borne do medidor”, ou seja, de
irregularidades na conexão do aparelho, que ocasionou o desvio de energia
elétrica.

Decerto,  havendo  suspeita  de  fraude  nos  equipamentos  de
medição,  deve ser garantido ao consumidor a  realização de perícia  técnica
idônea, oportunizando-se, ademais, a participação do consumidor no referido
procedimento.

Contudo,  diferentemente  do  que  entendeu  o  magistrado
sentenciante, a hipótese em foco trata de questão diversa, pois não houve mera
suspeita de irregularidade no equipamento. O preposto da empresa constatou,
na verdade, a ocorrência de fraude no sistema de fornecimento de energia,
mais popularmente conhecido como “gato”.

Nesse contexto, despicienda seria a realização de perícia técnica
no medidor,  porquanto  a  irregularidade  deu-se  através  de  uma ponte  (fio)
independente, não atingindo, portanto, o referido aparelho.

Neste sentido:

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  DE
DESCONSTITUIÇÃO  DE  DÉBITO. ENERGIA
ELÉTRICA.  SUSPENSÃO  DOS  SERVIÇOS.
FISCALIZAÇÃO  DE  ROTINA  NO  MEDIDOR.
DESVIO DE ENERGIA POR INTERMÉDIO DE
PONTE ENTRE O BORNE DE ENTRADA E O
BORNE  DE  SAÍDA  DO  MEDIDOR.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA
DA EMPRESA DEMANDADA. 1.  Considerando
não se tratar de irregularidade no medidor, mas sim
de desvio de energia elétrica por intermédio de uma
ponte (fio) interligando os bornes de entrada com o
da saída do medidor, incabível desconstituir o débito
decorrente  de  recuperação  de  consumo.  2.  Da
mesma  forma,  há  de  ser  mantido  o  contrato  de
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confissão  de  dívida  nº  2012819533881001  (fls.
28/30),  pois por liberalidade da concessionária foi
facilitado ao autor  o  adimplemento  do  débito.  3.A
cobrança do custo administrativo, no presente caso,
está  regulamentada  no  art.  131  da  Resolução  n.º
414/2010 e no art. 1º da Resolução Homologatória
n.º  1.058  de  09/09/2010,  que  estabeleceram  a
quantificação  do  custo  de  acordo  com  grupo
tarifário e o tipo de fornecimento, sendo devida em
razão das necessárias diligências da requerida para
verificação  das  irregularidades,  especialmente
diante das várias visitas agendadas com o cliente e
inspeções  realizadas  para  a  formalização  do
expediente administrativo. 4. Vedada a suspensão do
fornecimento  de  energia  elétrica  pela
concessionária  distribuidora  motivada  pela
inadimplência do consumidor referente à consumos
pretéritos, ainda mais se tratando de recuperação de
consumo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso  Cível  Nº  71004381463,  Primeira  Turma
Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Lucas
Maltez Kachny, Julgado em 18/02/2014)
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004381463 RS , Relator:
Lucas  Maltez  Kachny,  Data  de  Julgamento:
18/02/2014,  Primeira  Turma Recursal  Cível,  Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/02/2014)

Com  efeito,  os  documentos  dos  autos  demonstram  o
procedimento  realizado  pela  concessionária  que  desaguou  na  apuração  do
valor já mencionado a título de recuperação de consumo.

Segundo consta dos autos, foi realizada inspeção, em que fora
lavrado  Termo de Ocorrência de forma circunstanciada e juntado o histórico
do consumo da unidade.  Frise-se que a apelada fora cientificada acerca da
irregularidade apurada e da existência do débito a ser recuperado, conforme
Carta ao Cliente acostada às fls. 25, sendo-lhe oportunizada a apresentação de
recurso administrativo, o que não fora feito.

Importa salientar, ademais, que o histórico de leituras realizadas
no medidor instalado no imóvel da apelada (fls. 25), demonstra que, nos meses
referentes ao período da irregularidade alegada pela empresa,  novembro de
2009  a  outubro  de  2012,  consta  como  consumo  efetivamente  faturado
2453Kwh. Considerando o total de 30 meses, tem-se uma média mensal de
81,77 Kwh. 

Por outro lado, relativamente ao período posterior à constatação
da irregularidade, observa-se que a média de consumo foi superior a 100 kwh,
como se observa pelas faturas de fls.  28/30, o que corrobora ainda mais a
ocorrência da medição a menor.
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Aliás,  o  critério  utilizado  pela  Energisa  para  recuperar  o
consumo foi exatamente descobrir o maior consumo dos três ciclos posteriores
à  troca  do  medidor  (104  Kwh),  nos  termos  do  art.  130,  V,  da  Resolução
414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

Assim, antes da troca do medidor, a média era de 81,77 Kwh,
enquanto que, após a troca, a média subiu para pouco mais de 100 Kwh, o que,
como visto, demonstra o registro a menor do consumo. 

Some-se a isso o fato de que o autor limitou-se a afirmar que a
cobrança realizada era manifestamente ilegal, abusiva e fora dos parâmetros
legais,  bem como que  não  existiu  nenhuma prova  de  que  tenha  cometido
qualquer  delito  ou  fraude  por  meio  do  devido  processo  legal  ou  processo
penal, não existindo sequer datas prováveis de qualquer infração. Em verdade,
a  defesa  da  promovente  foi  embasada  em  fatos  que  não  coincidem  com
aqueles descritos no Termo de Inspeção. Como visto, o termo circunstanciado,
lavrado no momento da inspeção, é claro acerca da irregularidade constatada
(“desvios nos bornes do medidor”),  o que não foi  idoneamente impugnado
pelo apelado.

Diante disso,  realizado o correto procedimento administrativo
pela recorrente, que respeitou o direito ao contraditório e à ampla defesa do
consumidor, não há que se falar em ilegalidade na emissão de fatura cobrando
o diferencial de energia consumido na unidade. 

Vale ressaltar, por oportuno, ser irrelevante perquirir-se acerca
da autoria da fraude. O único ponto que merece ser considerado, in casu, é se a
irregularidade apontada importou no registro do consumo de energia elétrica
em valor inferior ao real, situação esta verificada. Entender de forma diversa
significaria corroborar com o enriquecimento ilícito por parte do consumidor.

Neste sentido, já decidiu nossa Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO  -  DESVIO  DE  ENERGIA  -
RESPONSABILIDADE  DO  CONSUMIDOR  -
CÁLCULO  FEITO  COM  BASE  NO  MAIOR
CONSUMO - EXCLUSÃO DO VALOR DO CUSTO
ADMINISTRATIVO  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA
-PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  -
Comprovada  a  ocorrência  de  desvio  de  energia
elétrica,  impõe-se  a  responsabilidade  do
consumidor,  que  se  beneficiou  da  irregularidade,
sendo cabível a cobrança com base no art. 72, IV,
IV, da Resolução n° 456/2000 da ANEEL. - Indevida
a  cobrança  do  custo  administrativo  quando  não
demonstradas as despesas efetivamente realizadas.”
(TJPB, Acórdão do processo nº 03720050018128001,
Órgão  3ª  Câmara  Cível,  Relator  DES.  SAULO
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HENRIQUES  DE  SA  E  BENEVIDES,  j.  Em
01/04/2008)

Diante  de  tais  considerações,  uma  vez  constatado o  desvio,
através  de  procedimento  regularmente  realizado  pela  concessionária,
impossível a desconstituição do débito apurado pela ré, em vista do disposto
na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL. 

Por fim, cumpre salientar que não obstante esteja comprovada a
inadimplência do autor, não cabe a suspensão do fornecimento de energia em
razão do não pagamento de débitos pretéritos, restando à credora utilizar-se
das  medidas  judicias  cabíveis  para  obter  a  satisfação  da  obrigação
inadimplida.

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça: 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO
DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE  CONSUMO.  COBRANÇA  SUPOSTAMENTE
EXCESSIVA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  RESOLUÇÃO  N.  456  DA
AGÊNCIA  NACIONAL  DE  ENERGIA  ELÉTRICA
ANEEL.  PROCEDIMENTO  PARA  APURAR  A
DEMANDA EFETIVAMENTE CONSUMIDA PELO
USUÁRIO.  RITO  SEGUIDO  PELA
CONCESSIONÁRIA.  IMÓVEL  ONDE  FUNCIONA
UMA  ESCOLA.  INDÍCIO  DE  FATURAS
SUBVALORIZADAS.  LICITUDE  DA  DÍVIDA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
DÉBITO  PRETÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. A
recuperação  de  consumo  de  energia  elétrica.  é
prática lícita, desde que observado o procedimento
imposto pela Resolução n. 456 da Agência Nacional
de  Energia  Elétrica  ANEEL.  Havendo  indícios  e
provas  de  que  o  valor  da  fatura  da  eletricidade
consumida pelo usuário estava aquém da demanda
efetivamente  utilizada,  cumpre  permitir  à
concessionária cobrar quantia devida, em razão do
princípio que veda o enriquecimento sem causa. A
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
impede  a  suspensão  do  fornecimento  de  energia
elétrica com base em débito oriundo de recuperação
de consumo. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.  FORNECIMENTO DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO.  INTERRUPÇÃO  DOS  SERVIÇOS
EM  RAZÃO  DE  DÉBITOS  PRETÉRITOS.
ILEGALIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.  ART.
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535 DO CPC.  VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO  .  AgRg  no
AREsp  116.567/RS,  Rel.  Ministro  CESAR  ASFOR
ROCHA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
03/05/2012, DJe 18/05/2012.
(TJPB, Acórdão do processo nº 20020100470778001,
Órgão  1ª  CÂMARA  CÍVEL,  Relator  DES.  JOSÉ
RICARDO PORTO, j. em 29/01/2013)

Dessa  forma,  independentemente  da  responsabilidade  pelo
consumo não medido, assiste ao consumidor o direito de não ter interrompido
o fornecimento da energia elétrica. 

Por  fim,  não  merece  prosperar  a  condenação  da  ré  ao
pagamento de indenização por dano moral, primeiramente, porque, das provas
coligidas  aos  autos,  verifica-se  que  a  situação  foi  provocada  pelo  próprio
autor,  não  havendo  ato  ilícito  da  ré,  que  agiu  em  cumprimento  de  ato
normativo da ANEEL. Em segundo lugar,  sequer houve o efetivo corte no
fornecimento de energia elétrica, apenas cobrança dos débitos, o que, por si só,
não configura situação revestida de potencialidade necessária à configuração
do dano extrapatrimonial.

Nesse  sentido  o  posicionamento  jurisprudencial  do  Superior
Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.  ENERGIA  ELÉTRICA.
CORTE  NO  FORNECIMENTO.  DÉBITO
PRETÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.  FRAUDE
RECONHECIDA  PELO  TRIBUNAL  A  QUO.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
DESCABIMENTO.
1.  O  Tribunal  de  origem  considerou  impossível  a
suspensão de energia elétrica por se tratar de débitos
antigos,  entendendo,  ainda,  pela  procedência  do
pleito  indenizatório,  mesmo em face da ocorrência
de fraude.
2.  Conquanto  o  usuário  tenha  resguardado  o  seu
direito ao fornecimento de energia por se tratar de
débito  pretérito,  mesmo  na  hipótese  de  ter  ele
fraudado o aparelho medidor, não se pode, por outro
lado, prestigiá-lo com o recebimento de indenização
por  um  suposto  dano  moral  sofrido  em  razão  de
suspensão do serviço que se operou em decorrência
de  sua  má-fé.  Ou  seja,  o  simples  fato  de  a
jurisprudência desta Corte afastar a possibilidade do
corte de energia em recuperação de consumo não-
faturado não tem o condão de outorgar ao usuário,
que furtou energia elétrica,  o direito  a reclamar a
responsabilização da companhia fornecedora pelos
danos morais eventualmente suportados.
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3. Recurso  especial  parcialmente  provido.”
(REsp  1070060/RN,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 19.02.2009, DJe 25.03.2009) Grifei.

Diante disso, deve ser revisto o posicionamento do magistrado
sentenciante, alterando-se a decisão para se considerar lícito o procedimento
de recuperação, com o consequente débito apurado. 

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para
declarar  devida a  cobrança  decorrente da recuperação de consumo imposta
pela apelante, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão da  inversão  dos  ônus  da  sucumbência,  condeno  a
autora ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios
do patrono da parte adversa, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando
suspensa a exigibilidade por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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