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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  ANULAÇÃO  DE 
COBRANÇA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS.  ALEGAÇÃO  DESVIO  DE  ENERGIA  NO 
RAMAL DE LIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 
EMPRESA QUE APLICOU MULTA SEM OBSERVAR OS 
PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº 
414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL.  RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 
INDEVIDA.  DÉBITO  INEXISTENTE.  DANO  MORAL. 
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA,  BEM  COMO  DE  INSCRIÇÃO 
NO  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  MERO 
ABORRECIMENTO.  ABALO  MORAL  NÃO 
CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. 
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-Deixando a concessionária de provar conduta irregular 
do consumidor, consubstanciada em “desvio de energia 
no ramal de ligação”, a cobrança, intitulada recuperação 
de consumo, apurada unilateralmente pela demandada, 
é indevida. 

-  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).

-  “A  concessionária  deve  demonstrar  não  só  que 
cumpriu os procedimentos legais e regulamentares para 
análise da fraude, mas, também, a autoria da fraude, de 
modo  que  a  falta  da  prova  acarreta  o  não 
reconhecimento  da  obrigação  imposta  ao  consumidor. 
(…).”  (TJPB  Processo  Nº  00008539620138150151,  2ª 
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  Des  Abraham 
Lincoln Da Cunha Ramos , j. em 10-03-2015) . 

O  aborrecimento,  o  dissabor  e  o  incômodo, 
possivelmente  sofridos  pelo  consumidor,  não  são 
capazes de configurar o dano moral, sendo necessário, 
para que surja o direito à compensação, que haja intenso 
abalo psicológico ou à imagem, capaz de agredir a honra 
e o conceito moral, o que não é a hipótese dos autos.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados. 

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial 
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ao apelo. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível ajuizada  pela  Energisa 
Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S/A  contra  sentença,  fls.  76/80, 
proferida pelo  Juízo da 1ª  Vara da Comarca de Conceição,  nos autos  da 
Ação  Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  c/c  Anulação  de  Cobrança 
Indevida c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Iracema Soares da 
Silva.

O Juiz  a quo julgou procedentes  os  pedidos exordiais, 
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com supedâneo no art.  269, I,  do CPC, JULGO 

PROCEDENTES  os  pedidos  vestibulares  e,  por  conseguinte, 

declaro  a  inexistência  do  débito  concernente  à  recuperação  de 

consumo  e  ao  custo  administrativo  adicional  cobrado  à  parte 

promovente,  ao  tempo  em  que  determino  a  exclusão  destas 

cobranças  indevidas.  Condeno  a  promovida  ao  pagamento  de 

indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil 

reais),  acrescidos  de  juros  de  mora  de  1% ao  mês,  a  partir  da 

citação,  e  correção  monetária  pelo  INPC,  devida  a  partir  da 

publicação desta decisão.”

Em razões recursais, fls. 111/132, a empresa sustenta que 
está amparada na lei, posto que apenas cobrou a diferença de consumo de 
energia elétrica, resultante da violação do medidor.

Aduz que “na oportunidade da inspeção e da emissão 
do Termo de Ocorrência de Irregularidade “TOI”, foi feito um levantamento 
da carga instalada, nos termos do art. 130, inciso IV, da Resolução 414 da 
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ANEEL, conforme documento anexo”.

Assevera ser descabida a condenação a título de danos 
morais.  Para tanto, alega não haver comprovação de que a autora sofreu 
lesão de direitos inerentes à personalidade. 

Pede o provimento do apelo,  para que sejam julgados 
improcedentes  os  pedidos  da  autora.  Em caso  de  entendimento  diverso, 
pugna pela exclusão da condenação em danos morais ou que seja reduzido 
quantum indenizatório.

Contrarrazões às fls. 112/120.

A Procuradoria  de Justiça  lançou Parecer,  fls.  125/130, 
opinando pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório.

V O T O

Exma  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora

A autora alegou, na exordial, que os técnicos da Energisa 
S/A, ao realizarem uma atividade de rotina, constataram uma anormalidade 
na rede elétrica da parte externa de sua residência, irregularidade descrita 
como DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGAÇÃO.

Narrou que, em razão do ocorrido, foi-lhe imputado um 
débito  de  R$  1.210,80  (mil  duzentos  e  dez  reais  e  oitenta  centavos). 
Conforme  explicitou,  caso  não  efetuasse  o  referido  pagamento,  teria  o 
fornecimento de energia suspenso e seu nome seria incluso nos cadastros de 
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proteção ao crédito.

O cerne da questão é saber se esse débito deve ser pago 
pela consumidora e se houve dano moral indenizável.

Pois bem.

A relação envolvendo as partes litigantes é tipicamente 
de  consumo,  regida  pela  legislação  especial,  pois  a  autora  e  a  parte 
promovida  enquadram-se  perfeitamente  nos  conceitos  de  consumidor  e 
fornecedor,  insculpidos,  respectivamente,  nos arts.  2º  e  3º,  do Código de 
Defesa do Consumidor.

Como se sabe, a Resolução n° 414/2010 da ANEEL, que 
revogou a de nº 456/2000 da mesma agência reguladora, autoriza a cobrança 
do  que  se  denomina  “recuperação  de  receita”,  quando  houver  a 
caracterização de irregularidade.

No  entanto,  para  que  esteja  legitimada  a  cobrança,  é 
necessária  a  observância  de  procedimento  próprio,  em  respeito  aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, pois, que a 
formação deste suposto débito se dê por ato unilateral da concessionária.

Além disso, o art. 129 da supracitada norma elenca as 
providências  a  serem  adotas  pela  distribuidora  de  energia  quando 
constatado indícios  de  procedimento  irregular  por  parte  do  consumidor, 
para  sua  fiel  caracterização  e  apuração  do  consumo  não  faturado  ou 
faturado a menor. In verbis:

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. 
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§ 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  medi-  ção, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso 

II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

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.

§ 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. 

(Redação  dada  pela  REN ANEEL 418,  de  23.11.2010)  §  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-
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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. (Redação dada pela 

REN  ANEEL 479,  de  03.04.2012)  §  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  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.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  não  foram 
adotados todos os procedimentos exigidos (ordem de inspeção e avaliação 
do  histórico  de  consumo  e  grandezas  elétricas).  Outrossim,  impende 
observar, fundamentalmente, que a concessionária se restringiu a realizar a 
cobrança pelo consumo recuperado,  não tendo sequer informado de que 
modo havia  considerado  determinado  período  como sendo  de  consumo 
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irregular. 

Agir  dessa  forma,  simplesmente  atribui  aos  cidadãos 
encargo por demais oneroso,  uma vez que resta praticamente impossível 
realizar  qualquer  tipo  de  defesa  quando  se  está  a  depender  do 
conhecimento técnico exclusivo dos profissionais da concessionária.

A  responsabilidade  em  pagar  eventual  diferença  de 
consumo só se mostra legítima, acaso venha a ser comprovada a atitude 
ilegal ou irregular praticada pelo consumidor.

No  entanto,  ao  revés  de  sua  alegações,  a  Energisa 
Paraíba  S/A  não  juntou  um  documento  sequer,  tampouco  produziu 
qualquer outra espécie de prova. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR  -  Ação  declaratória 

negativa  de  débito  c/c  anulação  de  cobrança  indevida  c/c 

condenação a indenização por danos morais - Medidor de energia 

elétrica - Suspeita de irregularidade - Inspeção realizada - Fraude 

detectada - Ausência de comprovação de culpa pelo consumidor - 

Recuperação  de  consumo -  Nulidade do  débito  -  Dano moral  - 

Corte  no  fornecimento  de  energia  elétrica  -  Configuração  - 

Desprovimento. -  A concessionária deve demonstrar não só que 

cumpriu os procedimentos legais e regulamentares para análise 

da fraude, mas, também, a autoria da fraude, de modo que a falta 

da prova acarreta o não reconhecimento da obrigação imposta ao 

consumidor. É entendimento firmado no STJ que é indevida a 

cobrança do débito com base em recuperação de consumo, pois a 

demonstração  da  fraude  no  medidor  de  energia  sem  a 

comprovação de sua autoria, impede o fornecedor de imputar ao 

consumidor,  pelo  só  fato  de  ser  depositário  do  aparelho,  a 

responsabilidade  pela  violação  do  equipamento.  O  Superior 

Tribunal de Justiça já consolidou de que é  ilícito a concessionária 

de energia elétrica interromper o fornecimento de seus serviços em 
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razão  de  débitos  pretéritos.  -  Certo  é  que  a  apelada  agiu  no 

exercício  regular  do  seu  direito,  ao  exercer  o  seu  direito  de 

fiscalização, com a troca de medidor, sem que houvesse qualquer 

comprovação  de  meio  (…).  (TJPB  -   Processo  Nº  0000853-

96.2013.815.0151,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  Des 

Abraham Lincoln Da Cunha Ramos , j. em 10-03-2015) destaquei

No tocante ao dano moral pleiteado, muito embora a 
apelante tenha sofrido constrangimentos, estes não ultrapassaram a seara de 
mero  dissabor,  porquanto  não  macularam  a  sua  moral  e  também  não 
atingiram os direitos inerentes à personalidade, como reputação, imagem e 
bom nome.

No presente caso, a autora/apelada não demonstrou que 
houve interrupção no fornecimento do serviço,  tampouco teve seu nome 
inscrito em cadastro de inadimplentes.

Nesse sentido, é firme o entendimento manifestado pelo 
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba. Vejamos:

CIVIL  E  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 

DECLARATÓRIA  DE  CANCELAMENTO  DE  ÔNUS  C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E  DANOS  MORAIS.  SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  RECUPERAÇÃO 

DE  CONSUMO.  IRREGULARIDADE  NO  MEDIDOR. 

LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA.  COBRANÇA DE 

VALORES  À  TÍTULO  DE  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO. 

PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL.  NÃO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DO ART. 129, § 1º, II, § 6º E § 7º DA RESOLUÇÃO 

N.º  414/2010  DA  ANEEL.  COBRANÇA  ILEGÍTIMA. 

CANCELAMENTO.  DANO  MORAL.  INOCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA  DE  SUSPENSAO  DO  FORNECIMENTO  DE 

ENERGIA  E  DE  REGISTRO  DO  NOME  DA  AUTORA  EM 

ÓRGAO  DE  PROTEÇAO  AO  CRÉDITO.  MERO  DISSABOR. 
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REFORMA  DA  SENTENÇA.  RECURSO  PARCIALMENTE 

PROVIDO. - em que pese esteja caracterizada a avaria no medidor 

e a possibilidade de desvio de energia elétrica, isto, por si só, não 

caracteriza  fraude  e  o  consequente  prejuízo  na  arrecadação  da 

concessionária.  -  o  termo  de  ocorrência,  por  ser  produzido 

unilateralmente pela concessionária prestadora do serviço, não é 

suficiente  para  comprovar  as  irregularidades  no  medidor,  visto 

que nem o termo, nem seu emissor possuem fé pública. -  a mera 

cobrança  de  pretenso  consumo  irregular  de  energia  elétrica, 

desprovida de suspensão no fornecimento do serviço ou ausente 

eventual inclusão do nome da parte consumidora em órgão de 

proteção  ao  crédito,  não  tem  o  condão  de  causar  danos  de 

natureza extrapatrimonial, uma vez que a concessionária/apelante 

agiu em seu exercício regular  de direito ao fiscalizar  e  trocar  o 

medidor  de  energia,  não  havendo  nos  autos  qualquer 

comprovação  de  meios  vexatórios  causados  em  razão  dessa 

fiscalização e da cobrança de valores a título de recuperação de 

consumo.  -  conhecimento  do  apelo  para  dar-lhe  provimento 

parcial.  (TJPB;  APL  0000883-40.2014.815.0461;  Terceira  Câmara 

Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB 

15/07/2015; Pág. 20) destaquei

Desse  modo,  não  existe  lesão  capaz  de  configurar  o 
dano moral, sendo necessário, para que surja o direito à compensação, que 
haja intenso abalo psicológico ou à imagem. 

Com  essas  considerações, DOU  PROVIMENTO 
PARCIAL  À  APELAÇÃO CÍVEL,  para  excluir  a  condenação  em 
indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

  
É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de 
Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das 
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Graças  Morais  Guedes  (relatora),  o  Exmo Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides  e  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  em 
substituição ao Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente ao julgamento a 
Exma. Dra. Ana Cândida Campelo, Promotora de Justiça convocada. Sala de 
Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da 
Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Gabinete no TJ/PB, em 14 de dezembro de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    R E L A T O R A
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