
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0000466-39.2012.815.1211.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Lucena.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida - Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Conceição Joana dos Santos Menezes.
ADVOGADO: Francisco Carlos Meira da Silva.
APELADO: Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.
ADVOGADO: Luiz Felipe Lins da Silva.

EMENTA:  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. SERVIÇO  DE  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
FRAUDE  EM  MEDIDOR  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  UNILATERALMENTE
AFERIDA. NÃO ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELA
RESOLUÇÃO Nº  414/2010  DA ANEEL.  PERÍCIA NÃO REALIZADA PELO
INMETRO.  CONSUMO  NÃO  FATURADO.  COBRANÇA  ILEGÍTIMA.
REPARAÇÃO  PELOS  DANOS  MORAIS  SUPOSTAMENTE  SOFRIDOS.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE CANCELAMENTO
DAS  COBRANÇAS E  IMPROCEDENTE  O  PLEITO  DE  DANOS  MORAIS.
APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE
CONSTRANGIMENTO  E  ABORRECIMENTO  OCASIONADOS  PELA
COBRANÇA  INDEVIDA.  AUSÊNCIA  DE  CORTE  NO  FORNECIMENTO.
PROCEDIMENTOS  QUE  CONFIGURAM  EXERCÍCIO  REGULAR  DE
DIREITO. DANOS NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. “A mera cobrança de pretenso consumo irregular de energia elétrica, desprovida
de suspensão no fornecimento do serviço ou ausente eventual inclusão do nome do
consumidor em órgão de proteção ao crédito, não tem o condão de causar danos de
natureza extrapatrimonial, uma vez que a concessionária/apelante estava exercendo
regularmente seu direito de fiscalização com a troca do medidor, e não há nos autos
qualquer  comprovação  de  meios  vexatórios  nessa  fiscalização/cobrança”  (TJPB;
APL 0000564-66.2013.815.0151; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
José Aurélio da Cruz; DJPB 05/09/2014; Pág. 15).

2. Apelo desprovido.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
nº. 0000466-39.2012.815.1211, em que figuram como partes Conceição Joana dos
Santos Menezes e Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.

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.

Conceição  Joana  dos  Santos  Menezes interpôs  Apelação contra  a
Sentença, f. 89/91, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Lucena, nos
autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais por ela intentada em
face da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A, que julgou procedente
o  pedido  de  declaração  de  inexistência  do  débito  referente  à  recuperação  de
consumo de energia elétrica não faturado, e improcedente o pedido de indenização
por danos morais, condenando a Ré, ora Apelada,  ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, ao fundamento de que a simples verificação
de irregularidade no relógio medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente
pela Companhia de Energia, sem outros elementos que demonstrem que o defeito se
deu por fraude,  não pode servir  de fundamento para a imputação de débitos  ao
consumidor,  não  sendo,  porém,  suficiente  para  ensejar  a  configuração  da
responsabilidade  civil  e  do  dever  indenizatório,  sobretudo  por  não  ter  ocorrido
suspensão do fornecimento de energia.

Em  suas  razões,  f.  158/163,  a  Apelante  alegou  que  as  cobranças
consideradas indevidas e a acusação de fraude no consumo de energia ocasionaram-
lhe constrangimentos aptos a ensejar o direito à reparação de ordem moral.

Pugnou pela reforma da Sentença para que seja julgado procedente o pedido
de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Contrarrazoando,  f.  231/243,  a  Apelada  alegou  que  a  sua  conduta  foi
resguardada  pela  licitude,  porquanto  agiu  no  exercício  regular  do  direito  ao
determinar  a  realização  de  inspeção  no  medidor  de  energia  da  residência  da
Apelante para fins de constatação de possível desvio de energia.

Aduziu,  por  fim,  que  tendo  havido  a  constatação  da  irregularidade  no
medidor, além de ser lícita a cobrança do valor a título de recuperação do consumo
de energia, não há o que se falar em dano moral a ser ressarcido, motivo pelo qual
requereu o desprovimento do Recurso.

A Procuradoria de Justiça, f.  256/258, não se manifestou sobre o mérito,
por entender que não se configuraram quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a
III, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da elaboração do Parecer.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e a Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária,
pelo que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A Apelada, quando da apuração da suposta irregularidade de consumo, não
observou os procedimentos exigidos pela Resolução ANEEL n.° 454/2000, vigente
à época da substituição do medidor, porquanto não houve a realização de perícia
técnica exigida em seu art. 721.

1 Art.  72.  Constatada  a  ocorrência  de  qualquer  procedimento  irregular  cuja  responsabilidade  não  lhe  seja



Acertadamente decidiu a Sentença recorrida, face à ausência do mencionado
exame técnico, necessário à apuração da suposta adulteração do medidor, ao julgar
pela impossibilidade de cobrança de recuperação de consumo.

Em  relação  aos  danos  morais  supostamente  sofridos  pela  Apelante,
considerando que as medidas de inspeção no medidor de energia elétrica tomadas
pela Concessionária de Energia Elétrica,  in casu, constituem exercício regular de
direito,  amparado  na  Res.  nº  456/2000  da  ANEEL,  e  que  a  cobrança  de  valor
excessivo não é passível de causar dano à imagem ou honra da Apelante, provocar-
lhe  constrangimento  ou  humilhação,  bem  como  que  não  houve  suspensão  no
fornecimento da energia, entendo que não restou configurada a sua ocorrência, na
mesma  linha  de  raciocínio  do  entendimento  adotado  pelos  Órgãos  Fracionários

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 - promover a perícia técnica, a ser
realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;” (grifei).



deste Tribunal de Justiça2,  pelo que deve ser mantida a Sentença em todos os seus
termos.

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 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele

2AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE COBRANÇA
INDEVIDA  C/C  CONDENAÇÃO  A  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA
DE FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
PELA  PROCEDÊNCIA,  COM  A  CONDENAÇÃO  EM  DANO  MORAL.  APELAÇÃO.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTESTATÓRIOS.  LEGALIDADE DA COBRANÇA.
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  EXERCÍCIO  REGULAR  DE  UM  DIREITO.  CORRETA
APLICAÇÃO DOS CÁLCULOS NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA  TÉCNICA.  VALORES  APURADOS  UNILATERALMENTE.
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO
DO  DÉBITO.  INOCORRÊNCIA  DE  NEGATIVAÇÃO.  AMEAÇA  DE  INTERRUPÇÃO  NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA NÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA. DANO
MORAL  NÃO  CARACTERIZADO  MERO  ABORRECIMENTO.  ÔNUS  SUCUMBENCIAL.
DECAIMENTO  RECÍPROCO.  DISTRIBUIÇÃO  PRO  RATA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 1. Tendo a concessionária, no caso concreto, deixado de adotar todas as providências
necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da fraude no medidor, a cobrança relativa
ao consumo não faturado, não pode subsistir. 2. A mera cobrança de pretenso consumo irregular
de energia elétrica, desprovida de suspensão no fornecimento do serviço ou ausente eventual
inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, não tem o condão de causar
danos de natureza extrapatrimonial, uma vez que a concessionária/apelante estava exercendo
regularmente seu direito de fiscalização com a troca do medidor, e não há nos autos qualquer
comprovação de meios vexatórios nessa fiscalização/cobrança. 3. Considerando que a parte autora
decaiu na metade de sua pretensão, devem ser proporcionalmente distribuídas as custas processuais e
a verba honorária, na medida da derrota de cada um dos litigantes, tendo em vista a sucumbência
recíproca dos mesmos, ex VI do art. 21, caput, do código de processo civil. (TJPB; APL 0000564-
66.2013.815.0151;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB
05/09/2014).

CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR.  Ação de  desconstituição  de  débito  c/c  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. Não configuração. Provimento parcial. 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.  Meros aborrecimentos e incômodos
não são capazes de gerar indenização por dano moral, principalmente, no caso em questão, em
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 meios vexatórios nessa
fiscalização/cobrança,  nem que  tivesse  sido  efetivada  a  inclusão  do  nome nos  cadastros  de
restrições  ao  crédito. (TJPB;  APL  0073107-74.2012.815.2003;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 26/02/2015).

EMENTA:  AÇÃO  DE CANCELAMENTO DE ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO  POR DANOS



também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Excelentíssima Procuradora de Justiça Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

MORAIS.  SERVIÇO  DE  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  FRAUDE  EM
MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA UNILATERALMENTE AFERIDA. NÃO ATENDIMENTO
AOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. PERÍCIA
NÃO  REALIZADA  PELO  INMETRO.  CONSUMO  NÃO  FATURADO.  COBRANÇA
ILEGÍTIMA.  REPARAÇÃO  PELOS  DANOS  MORAIS  SUPOSTAMENTE  SOFRIDOS.
SENTENÇA  QUE  JULGOU  PROCEDENTE  O  PEDIDO  DE  CANCELAMENTO  DAS
COBRANÇAS  E  IMPROCEDENTE  O  PLEITO  DE  DANOS  MORAIS.  APELAÇÃO.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE  CONSTRANGIMENTO  E
ABORRECIMENTO OCASIONADOS PELA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CORTE
NO FORNECIMENTO. PROCEDIMENTOS QUE CONFIGURAM EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO.  DANOS  NÃO  COMPROVADOS.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PLEITO  DE
MAJORAÇÃO.  SENTENÇA  QUE  FIXOU  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS  NO
PERCENTUAL DE 10%. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. “A mera cobrança de pretenso consumo irregular de energia elétrica, desprovida de suspensão no
fornecimento do serviço ou ausente eventual inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção
ao  crédito,  não  tem  o  condão  de  causar  danos  de  natureza  extrapatrimonial,  uma  vez  que  a
concessionária/apelante estava exercendo regularmente seu direito de fiscalização com a troca do
medidor, e não há nos autos qualquer comprovação de meios vexatórios nessa fiscalização/cobrança”
(TJPB;  APL  0000564-66.2013.815.0151;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José
Aurélio da Cruz; DJPB 05/09/2014; Pág. 15).
2. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e
importância da causa,  o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(TJPB;  APL 0005290-11.2012.815.0251;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 12/052015).


