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  ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0000418-02.2008.815.0571.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pedras de Fogo.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Companhia Energética de Pernambuco - CELPE.
ADVOGADOS: Flávio de Queiroz Bezerra Cavalcanti e outro.
APELADO: Lucimar Antonia dos Santos.
ADVOGADO: Paulo Rabelo Neto e outros.

EMENTA:  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR  DANOS MORAIS. SUSPENSÃO 
DO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA ELÉTRICA  COM  BASE  EM SUPOSTA 
INSTALAÇÃO  CLANDESTINA. REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
SENTENÇA  QUE  JULGOU  PROCEDENTE  O  PEDIDO  E  CONDENOU  A 
APELANTE  AO  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
FRAUDE  EM  MEDIDOR  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  UNILATERALMENTE 
AFERIDA.  NECESSIDADE  DE  NOTIFICAÇÃO  PRÉVIA.  PRECEDENTES  DO 
STJ. AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DA  EFETIVA  IRREGULARIDADE.  DÉBITOS 
PRETÉRITOS.  COBRANÇA  INDEVIDA.  CORTE  DE  ENERGIA  ELÉTRICA. 
RESTABELECIMENTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS.  DEVER  DE  INDENIZAR.  QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
FIXAÇÃO.  APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA 
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

1.  "É ilegal  a interrupção do fornecimento de energia  elétrica nos casos de dívidas 
contestadas em Juízo, decorrentes de suposta fraude no medidor do consumo de energia 
elétrica. O corte configura constrangimento ao consumidor" (STJ - REsp 1.026.639/SP, 
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, DJ 13.5.2008).

2. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo 
prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência 
da ilicitude do ato praticado” (STJ - AgRg no AREsp: 324970 RS 2013/0101515-0, 
Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 20/03/2014, T1 - 
Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 31/03/2014).

2.  Na fixação do  quantum devido a título de indenização por dano moral, deve ser 
observado critério que não se converta em fonte indevida de enriquecimento, nem se 
traduza por valor irrisório ou simbólico, destituído de sua função legal de desestimular 
o ofensor a renovar o ato danoso.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação nº. 0000418-
02.2008.815.0571,  em  que  figuram  como  partes  a  Companhia  Energética  de 
Pernambuco - CELPE e Lucimar Antonia dos Santos.



ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da Colenda Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o 
Relator, conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

    VOTO

A  Companhia  Energética  de  Pernambuco  -  CELPE. interpôs  Apelação 
contra a Sentença, f. 94/98, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedras 
de Fogo, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em face dela intentada 
por  Lucimar  Antonia  dos  Santos,  que  julgou procedente  o  pedido  autoral, 
condenando-a  ao  pagamento  de  indenização por danos  morais  na  quantia  de  R$ 
5.000,00,  acrescida  de juros  de  mora a  contar  da  data  da  intimação e  correção 
monetária,  bem como ao pagamento das custas e honorários  fixados em 10% sobre o 
valor da condenação, por entender que foi indevida a interrupção do serviço de energia 
elétrica na residência da Autora,  ao fundamento de que a constatação unilateral  de 
suposto desvio de consumo não autoriza o corte do fornecimento, tampouco importa 
em reconhecimento de obrigação inadimplida. 

Em  suas  razões,  f.  101/141,  alegou  que  houve  a  constatação  de  ligação 
clandestina na unidade consumidora, aferida em inspeção técnica realizada no imóvel da 
Apelada, procedimento amparado pela Resolução nº 456/2000, da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL, vigente à época, que culminou na lavratura do Termo de 
Ocorrência de Irregularidade e a consequente cobrança do suposto consumo não medido.

Sustentou a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, uma 
vez constatada a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora, assim como a 
impossibilidade do pleito de indenização por danos morais, porquanto ausente qualquer 
ato danoso de sua parte.

Quanto à verba indenizatória, argumentou que o valor estabelecido a título de 
reparação por danos morais foi exorbitante e desproporcional, face à pequena gravidade 
do ocorrido.

Pugnou pela reforma da Sentença para que fosse julgado improcedente o pedido 
ou, subsidiariamente, reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.

A Apelada, devidamente intimada, f. 155, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria  de  Justiça,  f.  160/163,  constatando  que  a  suposta  fraude  no 
equipamento  de  mensuração  de  energia  elétrica  não  restou  comprovada  e  que  a 
suspensão  indevida  do  fornecimento  de  energia  gerou  o  direito  ao  recebimento  de 
indenização por danos morais, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 142, pelo que, presentes os 
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.



A Apelante  sustenta  a  legalidade  na  suspensão  do  fornecimento  de  energia 
elétrica da residência da Apelada, baseando-se para tanto no procedimento de vistoria 
realizado no local, que verificou a existência de suposta fraude no sistema de medição 
de energia com o objetivo de reduzir o consumo, configurando ligação clandestina, o 
que ensejou a  cobrança da carga utilizada  e  não faturada,  nos  moldes  previstos  na 
Resolução nº 456/2000, da Agência Nacional da Energia Elétrica.

O art. 91 da Resolução Normativa nº 456/2000 da ANEEL, vigente à época dos 
fatos, e o art.  172 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, atualmente em 
vigor, preveem a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, precedida de 
notificação,  em razão  do  não  pagamento  da  fatura  relativa  à  prestação  do  serviço 
público de distribuição de energia elétrica.

No caso em exame, no entanto, não se trata de inadimplemento de conta mensal 
pelo  consumidor,  mas  de  diferença  de  tarifa,  apurada  unilateralmente,  a  título  de 
recuperação de consumo,  em decorrência  de suposta  fraude no medidor,  não sendo 
cabível a suspensão  do fornecimento do serviço,  porquanto  a energia elétrica  é bem 
indispensável à vida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é 
ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for 
decorrente  de  suposta  fraude  no  medidor  de  consumo  de  energia  apurada 
unilateralmente pela concessionária1.

1 PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  ENERGIA  ELÉTRICA.  DISPOSITIVOS  DA  RESOLUÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE.INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  FRAUDE.  SUSPENSÃO  DO 
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  INADIMPLEMENTO.  DÉBITOS  PRETÉRITOS. 
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  83/STJ.  1.  A hipótese  dos  autos  não  configura  caso  de  suspensão  do 
fornecimento de energia elétrica, pois não se trata de mera inadimplência do consumidor, o que legitimaria a 
interrupção  do  fornecimento  após  prévio  aviso.  Cuida-se  de  dívida  contestada  em  Juízo,  apurada 
unilateralmente, e decorrente de suposta fraude no medidor do consumo de energia elétrica.  2. Em casos 
como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito,  a jurisprudência desta Corte firmou o 
entendimento no sentido de que não deve haver a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Agravo 
regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  188.620/PE,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 28/08/2012)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  ENERGIA ELÉTRICA. 
CORTE  NO  FORNECIMENTO.  FRAUDE  NO  MEDIDOR.  APURAÇÃO  UNILATERAL.  ILEGALIDADE. 
DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME 
DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  1.  É  ilegítimo  o  corte  no 
fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito for decorrente de suposta fraude no medidor de 
consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou  
irrisória a importância arbitrada, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp  
330.121/PE,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  15/08/2013,  DJe 
22/08/2013)

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  ENERGIA  ELÉTRICA. 
COBRANÇA  DE  DÉBITOS  PRETÉRITOS.  INTERRUPÇÃO.  ILEGALIDADE.  PRECEDENTES  STJ. 
RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  consagra 
entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de 
energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros 
meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. 2."A jurisprudência desta Corte 
firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento 
de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de  
Defesa  do  Consumidor"(AgRg  no  AREsp  468.064/RS,  Primeira  Turma,  Rel.  Min.  OG  FERNANDES,  DJe 



Em se tratando de cobrança de débitos pretéritos, apurados ou não por meio de 
fraude constatada no medidor de energia, a Concessionária deveria ter se utilizado dos 
meios  ordinários  de  cobrança,  porquanto  a  suspensão  do  fornecimento  caracteriza 
infringência ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor2.

Analisando  a documentação  referente  ao  procedimento  administrativo  de 
apuração da irregularidade, colacionada pela Apelante às f. 60/65, constata-se que não 
foi  dada  à  Consumidora  a  possibilidade  de  se  pronunciar  sobre  a  verificação de 
instalação clandestina, retirando-lhe a oportunidade de impugnar o valor devido e evitar 
a suspensão do serviço.

Ademais,  a  perícia  administrativa  não  é  absoluta,  sendo  insuficiente  para 
respaldar  a  legalidade  da  cobrança,  posto  que  foi  realizada  unilateralmente,  não 
constando dos autos qualquer prova que permita concluir que houve efetiva fraude no 
medidor.

Constatada a unilateralidade na inspeção, a Concessionária infringiu exigência 
contida no inciso II, do artigo 72, da Resolução nº 456/20003, da Agência Nacional de 
Energia  Elétrica  (ANEEL),  que  dispõe  que  constatada  a  ocorrência  de  qualquer 
irregularidade, devem ser solicitados os serviços de perícia técnica do órgão competente 
vinculado à  segurança  pública e  do órgão metrológico oficial,  este  quando se fizer 
necessária a verificação do medidor e demais equipamentos de medição.

Quanto à indenização por danos morais, verifica-se que a conduta danosa da 
Apelante se materializa na interrupção do fornecimento de energia elétrica  à Apelada 
por  irregularidade  no  sistema  de  medição  não  comprovada,  causando-lhe  aflição  e 
constrangimento inadmissível, restando configurado, assim, o dano in re ipsa, também 
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça4.

7/4/2014).

2 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

3 Art.  72.  Constatada  a  ocorrência  de  qualquer  procedimento  irregular  cuja  responsabilidade  não  lhe  seja  
atribuível  e  que  tenha  provocado  faturamento  inferior  ao  correto,  ou  no  caso  de  não  ter  havido  qualquer  
faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências: (…) II - solicitar os serviços de perícia técnica  
do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial,  este quando se fizer  
necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de medição;

4 PROCESSUAL CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA.  FRAUDE  NO  MEDIDOR. 
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CORREÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS. 
REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.  IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO 
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  POR  DÉBITOS  PRETÉRITOS.  SUSPENSÃO  ILÍCITA  DO 
FORNECIMENTO.  DANO  IN  RE  IPSA.  SUPOSTA  MÁ-VALORAÇÃO  DE  PROVA.  LIVRE 
CONVENCIMENTO  DO  JUIZ.  VERBA  INDENIZATÓRIA  FIXADA  COM  RAZOABILIDADE  (R$ 
5.700,00). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal 
de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão,  
contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. O julgamento 
do Recurso Especial, para fins de analisar a correção do procedimento adotado pela concessionária, pressupõe,  
necessariamente, o reexame dos aspectos fáticos da lide, atividade cognitiva inviável nesta instância especial  
(Súmula  7/STJ).  3.  Esta  Corte  Superior  pacificou  o  entendimento  de  que  não  é  lícito  à  concessionária 
interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o  



Em relação  ao  quantum  indenizatório,  considerando  que  o  corte  da  energia 
elétrica se deu no mês de abril de 2008 e o seu fornecimento somente foi restabelecido 
por força de Decisão judicial prolatada no mês de agosto do mesmo ano, mantenho o 
valor  de  R$ 5.000,00 fixado pelo Juízo,  respeitados  os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, evitando-se o indesejável enriquecimento ilícito de uma das partes, 
estando,  assim,  adequado  tanto  para  amenizar  o  sofrimento  da Apelada quanto  ao 
desestímulo à Apelante para que não torne a praticar novos atos de tal natureza.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta 
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de 
abril  de  2015,  conforme  Certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho, dele também participando, além deste Relator, 
o Exmo. Des. João Alves da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Procuradora de 
Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em  
razão de débitos antigos.  4.  A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de 
efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude 
do ato praticado. 5. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a Corte de origem é 
soberana na análise das provas, isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre  
convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas. 6.  A revisão do 
valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu diante da  
quantia fixada em R$ 5.700,00. 7. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido. (STJ - AgRg 
no AREsp: 324970 RS 2013/0101515-0, Relator:  Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
Data de Julgamento: 20/03/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS DECORRENTES 
DA FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO DE REDE DE 
ESGOTO.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  INOCORRÊNCIA.  PROVA  DO  DANO 
MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. (...). 2.-  Esta Corte já firmou entendimento que o 
dano  moral  não  depende  de  prova;  acha-se  in  re  ipsa  (REsp  296.634-RN,  Rel.  Min.  BARROS 
MONTEIRO, DJ 26.8.2002), pois não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que  
gerou  a  dor,  o  sofrimento,  sentimentos  íntimos  que  o  ensejam (REsp  86.271⁄SP,  Rel.  Min.  CARLOS 
ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 9.12.97). (...). 5.- Agravo Regimental improvido (STJ - AgRg no AREsp 
9990⁄RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES DJe 08.03.2012).


