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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  IRREGULARIDADES  NO
MEDIDOR  DE  CONSUMO  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO
APURADA  DE  FORMA  UNILATERAL  PELA
CONCESSIONÁRIA.  TERMO  DE  OCORRÊNCIA
SEM  A  DEVIDA  PARTICIPAÇÃO  DO
CONSUMIDOR. DESRESPEITO  AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.  NULIDADE
DO  DÉBITO.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUANTO
AO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR NO SUPOSTO
DESVIO  DE  ENERGIA.  MÁ  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  INDENIZAÇÃO  MORAL  DEVIDA.
PROVIMENTO.

-  Deixando  a  Concessionária  de  comprovar  que
houve apropriação indevida de energia elétrica, uma
vez  que  pela  documentação  juntada  aos  autos,
constatou-se  que  não  ocorreu  considerável
oscilação  tanto  no período apontado como irregular
como  posteriormente à  substituição  do  medidor,
tampouco que a Consumidora tenha obtido proveito
em razão de tal circunstância, imperioso reconhecer
a inexistência do alegado débito  apurado de forma
unilateral pelos prepostos da Promovida.

- Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,
necessário  se  faz  a  existência  de  três  requisitos,
quais  sejam:  ação  ou  omissão  do  agente,  nexo
causal  e  o  dano.  Este  teve  como  causa  direta  e
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imediata o ato de a Concessionária, arbitrariamente
e sem direito ao contraditório, impor à consumidora
a responsabilidade por supostas irregularidades no
medidor de energia, cobrando-lhe, além da troca do
equipamento,  o  pagamento  de  valores  indevidos,
situação que se revestiu de verdadeira imposição de
penalidade

-  A indenização  pelos  danos  morais  deve  estar
informada dos princípios que a regem e que visam a
prevenção  e  a  repressão,  primando  sempre  pelo
equilíbrio, de forma que não seja tão baixa a ponto
de  gerar  a  sensação  de  impunidade,  nem  tão
elevada a ponto de caracterizar o enriquecimento da
parte afetada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 191.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta por  Suely  Medeiros

Balbino, inconformada  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação

Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  c/c  Danos  Morais  movida  contra  a

Energisa – Paraíba Distribuidora de Energia S/A, na qual a Magistrada da Vara

Única da Comarca de Remígio julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a Apelante,  em suma, renovou os

argumentos expostos na petição inicial, aduzindo que a cobrança é indevida,

eis que não restou provado que havia fraude na troca do medidor de energia,

notadamente, porque o referido aparelho era velho e, após a sua troca, não

houve significativa alteração na medição do consumo. Disse que a conduta da

Promovida extrapolou a seara do mero aborrecimento, devendo, também, ser

reformada  a  Decisão  Recorrida  para  fins  de  fixação  dos  danos  morais

pleiteados (fls. 161/170).

Apesar de devidamente intimada, a Promovida não ofereceu

Contrarrazões, conforme certidão de fl. 174. 
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Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento do Recurso (fls. 181/187).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº

2, que assim dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na  forma  nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a Decisão Recorrida e o Recurso contra

ela manejado se deram em data anterior a 17.03.2016, à hipótese se aplicam

os requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Isso  posto,  percebo  que  a Autora,  em  sua  petição  inicial,

afirmou que,  mesmo estando com suas faturas  de energia elétrica em dia,

chegaram  alguns  funcionários  da  Concessionária  e  realizaram  a  troca  do

medidor, solicitando, sem qualquer tipo de aviso, que assinasse um termo de

constatação de irregularidade no referido equipamento.

Em  razão  disso,  a  Promovente,  dias  depois,  recebeu  uma

comunicação  com  a  cobrança  de  um  débito,  referente  aos  valores  não

faturados em decorrência da suposta irregularidade do equipamento  entre os

meses  de  05/2012  a  03/2013,  impondo-lhe  o  pagamento  de  R$  545,83

(quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Nessa  senda,  em  que  pesem  os  argumentos  adotados  na

Sentença,  entendo  que  a  Concessionária  não  se  desincumbiu  do  ônus  de

comprovar que ocorreu apropriação indevida de energia elétrica, uma vez que,
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pela  documentação  juntada  aos  autos,  constatou-se  que  não  houve

considerável  oscilação  tanto  no  período  apontado  como  irregular,  como

naquele  posterior  à  substituição  do  medidor,  conforme  documentos

colacionados à fl. 62.

Assim,  ainda  que  o  medidor  possa  ter  apresentado

irregularidade durante certo período, conforme apontado pela Promovida,  não

há,  nos autos,  prova  de que  tal  fato  tenha ocorrido  por  ato  praticado pela

Consumidora.

No  mais,  como  bem  anotou  a  Procuradoria  de  Justiça,  a

Energisa afirmou, sem qualquer tipo justificativa, que a irregularidade existia

desde  maio  de  2012,  mas  não  informou  de  que  modo  havia  considerado

determinado  período  como  sendo  de  consumo  irregular,  não  se  podendo

atribuir  ao  Consumidor  um  encargo oneroso,  sem  lhe possibilitar  a

apresentação de defesa. 

A  título  meramente  ilustrativo,  vale  transcrever  os  seguintes

julgados do TJPB:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  DESCONSTITUIÇÃO  DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE  AMPLA  DEFESA.
ILEGALIDADE. EXCLUSÃO DA COBRANÇA INDEVIDA.
CONFIGURAÇÃO  DO  DANO  MORAL.  MINORAÇÃO.
DESCABIMENTO.  ARBITRAMENTO  EM  PATAMAR
RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DO  STJ.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. - Tendo a concessionária, no caso concreto,
deixado  de  adotar  todas  as  providências  necessárias
para  que  o  usuário  acompanhasse  a  verificação  da
fraude  no  aparelho  medidor,  a  cobrança  relativa  ao
consumo  não  faturado  não  pode  subsistir.  -  A
indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  mediante
prudente arbítrio  do juiz,  de acordo com o princípio da
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a
extensão do dano experimentado, bem como o grau de
culpa.  Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto
de  não  coibir  a  reincidência  em  conduta  negligente.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011354520138150601, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES.  JOÃO  ALVES  DA  SILVA  ,  j.  em  08-11-
2016) 
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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  DESCONSTITUIÇÃO  DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  DECLARAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DO  DÉBITO.  IMPOSSIBILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.  IRRESIGNAÇÃO.
FRAUDE NÃO PROVADA. PERÍCIA REALIZADA SEM A
PARTICIPAÇÃO  DO  CONSUMIDOR.  NÃO
ATENDIMENTO  AOS  PROCEDIMENTOS  EXIGIDOS
PELA  RESOLUÇÃO  Nº  414/2010  DA ANEEL.  AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO. ATITUDE ARBITRÁRIA.
IMPUTAÇÃO  DE  FURTO  DE  ENERGIA  INDEVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO
ÀS  REGRAS  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  PEDIDO  DE  APLICAÇÃO  DE
RESSARCIMENTO  EXTRAPATRIMONIAL.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS PEDIDOS.  REFORMA
DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL  DO RECURSO  APELATÓRIO.  -  Deixando  a
concessionária  de  provar  conduta  irregular  do
consumidor,  consubstanciada em fraude do medidor de
energia  elétrica,  a  cobrança,  intitulada  recuperação  de
consumo,  apurada  unilateralmente  pela  demandada,  é
indevida,  conforme  precedentes  da  nossa  Corte.  -
Verifica-se  que  não  foram  adotados  todos  os
procedimentos  exigidos  pelo  art.  129  da  Resolução  nº
414/2010 da ANEEL (ordem de inspeção,  avaliação do
histórico de consumo e grandezas elétricas,  notificação
do consumidor e concessão de prazo para oferecimento
de recurso administrativo). - Em relação ao dano moral, a
lei autoriza a se pleitea (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00006187720158150081,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOSÉ  RICARDO
PORTO , j. em 18-10-2016) 

Por  tais  razões,  e  diante  da  ausência  de  prova  de  que  a

Consumidora tenha obtido proveito em razão de tal  circunstância,  imperioso

reconhecer a inexistência do alegado débito.

Quanto  aos  danos  morais,  como se  sabe,  para  que  haja  o

dever  de indenizar,  necessário  se faz a existência de três requisitos,  quais

sejam: ação ou omissão do agente, nexo causal e o dano.

Dessa forma, dúvida não há de que a atitude da Apelada se

mostrou  decisiva  para  o  resultado  lesivo.  Este  teve  como  causa  direta  e

imediata  o  ato  de,  arbitrariamente  e  sem  direito  ao  contraditório,  impor  à

consumidora a responsabilidade por supostas irregularidades no medidor de
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energia, cobrando-lhe, além da troca do equipamento, o pagamento de valores

indevidos, situação que se revestiu de verdadeira imposição de penalidade. 

No mais, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)

dispõe  que  o  fornecedor  de  serviço  responde,  de  forma  objetiva,  pela

reparação de todos os danos causados aos consumidores por defeitos relativos

à prestação de serviços.

Dessa  forma,  estabelecido,  assim,  o  ato  ilícito  e  o  nexo  de

causalidade, diferentemente do posicionamento firmado na Decisão Recorrida,

entendo que cabe à Promovida/Apelada o dever de indenizar. 

No tocante à indenização pelos danos morais, tem-se que deve

estar  informada dos princípios  que a regem e que visam a prevenção e  a

repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não seja tão baixa a

ponto  de  gerar  a  sensação  de  impunidade,  nem  tão  elevada  a  ponto  de

caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Portanto,  utilizando-se  dos  critérios  da  equidade  e  da

razoabilidade, fixo a reparação indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Por tais razões, em harmonia como parecer da Procuradoria de

Justiça,  PROVEJO a  Apelação  Cível  interposta,  para  reformar  a  Decisão

vergastada, declarando a inexistência do débito indevidamente cobrado pela

Promovida, bem como a condenando ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil

reais) a título de danos morais, devendo incidir correção monetária pelo IGP-M,

a partir  desta  data,  nos termos da Súmula nº  362 do Superior  Tribunal  de

Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide

desde a data do arbitramento”), e juros de 1% ao mês desde a data da citação,

a teor do disposto no artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.

Inverta-se o ônus da sucumbência.

É o voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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