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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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 187.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela ENERGISA Paraíba

Distribuidora de Energia S/A, irresignada com a Sentença proferida pelo Juízo

da 1.ª Vara da Comarca de Esperança, fls. 135/142, nos autos da Ação de

Declaração de Inexistência de Débito c/c Pedido Indenizatório, movida em seu

desfavor  por  Eliete  Gomes  Dias,  que  julgou  procedente  o  pedido  para  a

condenar  a  Recorrente  ao  pagamento  de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais)  a

Apelada, a título de danos morais.

Em suas razões, fls. 145/166, a Apelante aduz que a Recorrida

busca a obtenção de vantagem ilícita, pugnando pelo provimento do Recurso,

para que seja reformada a Sentença, ou, subsidiariamente, seja diminuído o

valor indenizatório. 

Contrarrazões  não  apresentadas,  consoante  certidão  de  fl.

175v.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso, fls. 181/183v.

É o relatório.

VOTO

O  Recurso  preenche  os  requisitos  necessários  para  o  seu

conhecimento.

A questão posta em deslinde busca a reforma da Sentença

vergastada,  que julgou o  pleito  procedente  para  condenar  a Recorrente  ao

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ter imputado a consumidora a

prática de furto de energia elétrica, além de ter promovido a interrupção do

2



Apelação Cível Nº 00004113-24.2013.815.0171

serviço, inegavelmente essencial, que só veio a ser reestabelecido por força de

intervenção judicial. 

Inicialmente,  consigno  que  estamos  diante  de  uma  típica

relação de consumo, razão pela qual, para o desate desta querela, farei uso

dos cânones da lei consumerista.

Não merece reparos a Sentença.

Conforme se nota, a Decisão firmou suas bases na ilegalidade

do procedimento realizado pela Energisa, tendo em vista não ter existido no

caderno processual, elementos suficientes que pendessem no sentido de ter o

Promovente  agido  de  maneira  irregular  no  trato  do  consumo  de  energia

elétrica. 

A  propósito,  segundo  Resolução  nº  456/2000  da  ANEEL

(Agência Nacional de Energia Elétrica), o consumidor pode, a qualquer tempo,

exigir a aferição dos medidores, bem como a realização de perícia por órgão

metrológico  oficial,  devendo  a  Concessionária  acondicionar  o  aparelho  em

invólucro específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo ao órgão

competente, mediante entrega de comprovante ao consumidor (art. 38).

Outrossim, o artigo 72, II, dessa Resolução, determina que a

perícia técnica deve ser realizada por terceiro legalmente habilitado, a cargo do

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico

oficial.

Ocorre que, no caso dos autos,  a perícia não obedeceu ao

disposto  na  Resolução  supradita,  visto  que  não  foi  realizada  por  órgão

vinculado  à  segurança  pública  ou  órgão  metrológico  oficial  ligado  ao

INMETRO.

Como revela os autos, não há prova da perícia comprobatória

do cumprimento da Resolução 456/2000, não sendo, portanto, lícita a cobrança

de diferença de consumo, ante evidente afronta aos princípios do contraditório

e da ampla defesa.
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Logo, sem a correta aferição do medidor de energia elétrica, o

valor cobrado pela Energisa, a título de recuperação de consumo, não encontra

suporte legal, considerando que não há provas de que o medidor de energia

elétrica foi submetido à perícia técnica por órgão oficial, fato este capaz, por si

só, de ensejar a nulidade do ato administrativo da Concessionária de energia

elétrica.

Vislumbra-se a violação ao direito  ao devido processo legal,

porquanto, além de não ser permitido a Apelada acompanhar a perícia, teve

que se  contentar  com o laudo  apresentado  pela  Concessionária  e  com os

valores por ela apresentados, unilateralmente calculados.

Nesse  diapasão,  a  Concessionária  de  Energia  Elétrica,  ora

Apelante,  não  se  desincumbiu  de  provar  a  suposta  fraude  que  carreava  o

medidor, nem a demonstração correta da perícia realizada sobre o instrumento

de  aferição  de  consumo  de  energia  em  referência.  A  Concessionária

simplesmente colacionou cópias do histórico de consumo, termo de ocorrência

e ordens de serviço.

Por fim, no que afeta ao quantum arbitrado, considerando as

particularidades envolvidas no caso, entendo que o valor fixado na Sentença

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado e condizente com os

danos suportados, afigurando-se, deste modo, suficiente ao cumprimento das

finalidades da responsabilidade civil.

Isso posto, DESPROVEJO o Recuso apelatório.

É o voto.

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).
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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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