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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001021-07.2014.815.0461
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Solânea.
RELATOR:  Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
APELADO: Daniel Soares da Silva Filho.
ADVOGADOS: Tiago José Souza da Silva e Jovelino Carolino Delgado Neto.

EMENTA:  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  C/C  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
SERVIÇO  DE  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  FRAUDE  EM
MEDIDOR  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  PEDIDOS  DE  DECLARAÇÃO  DA
ILEGALIDADE  DOS  VALORES  COBRADOS  PELA  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO, DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO  DO  QUE  FOI  PAGO  INDEVIDAMENTE.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  REDUÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO  PLEITEADA  NA  EXORDIAL.
APELAÇÃO. IRREGULARIDADE  NO  EQUIPAMENTO  DE  MEDIÇÃO  DE
CONSUMO.  LAVRATURA  DE  TERMO  DE  OCORRÊNCIA.  COBRANÇA
RETROATIVA  DE  VALORES  A  TÍTULO  DE  RESSARCIMENTO  PELO
EFETIVO CONSUMO NÃO COMPUTADO. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA
PELO  IMEQ-PB/INMETRO.  OBSERVÂNCIA  DOS  DISPOSITIVOS  DA
RESOLUÇÃO  N.º  414/2010  DA  ANEEL.  COBRANÇA  LEGÍTIMA.
INEXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO  CONTRADITÓRIO.  CUSTOS
ADMINISTRATIVOS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DOS  EFETIVOS
DISPÊNDIOS  FINANCEIROS  COM  A  REVISÃO  DO  FATURAMENTO.
ILEGALIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA NESTE PONTO. AUSÊNCIA DE
SUSPENSÃO  DO FORNECIMENTO DO  SERVIÇO  OU DA  NEGATIVAÇÃO
DO NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.

1. O laudo técnico produzido por órgão oficial, nos termos do art. 129, §1º, II, da
Resolução ANEEL n.° 414/2010, goza de fé pública e, se não impugnado por meio
de prova idônea, é válida a cobrança de consumo pretérito não contabilizado, aferido
por método previsto naquela norma, em seu art. 130, inciso V.

2. O custo administrativo de que trata o art. 73, daquela Resolução, não prescinde da
comprovação cabal dos dispêndios advindos da revisão de faturamento, sob pena de
ser declarado ilegal.

3.  A  legalidade  do  procedimento  de  aferição  de  desvio  de  consumo  de  energia
elétrica, aliada à ausência da suspensão do seu fornecimento ou da negativação do
nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, obstaculiza a indenização
por danos morais.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0001021-07.2014.815.0461, em que figuram como Apelante Energisa Paraíba –
Distribuidora de Energia S/A e como Apelado Daniel Soares da Silva Filho.



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

VOTO.

A  Energisa  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S/A interpôs  Apelação
contra a Sentença proferida em audiência pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Solânea, f. 120/123, nos autos da Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por
Danos Morais  em seu desfavor  ajuizada  por  Daniel  Soares  da Silva  Filho,  que
julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos,  declarando  a  nulidade  da  dívida  de
R$ 1.583,09, referente às parcelas de recuperação de consumo de energia elétrica da
residência  do  Autor,  condenando-a  à  devolução  em  dobro  das  parcelas  da
renegociação do débito já quitadas e ao pagamento de indenização por danos morais
em R$ 3.000,00, valor inferior ao pleiteado na Inicial (R$ 20.000,00), com incidência
de juros de mora em 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a
citação, aplicando a sucumbência recíproca em igual proporção, com a ressalva do
art. 12, da Lei nº 1.060/50 a favor do Promovente, por ser beneficiário da Gratuidade
da Justiça.

Em suas razões, f. 129/139, alegou que agiu no exercício regular do direito ao
realizar  inspeção  no  medidor  de  energia  da  residência  do  Apelado  para  fins  de
constatação de desvio de energia, respeitados os ditames estabelecidos pela ANEEL.

Argumentou que restou constatada a adulteração do medidor de energia, tendo
o Recorrido sido notificado do valor  da revisão do faturamento,  em respeito  aos
princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 

Asseverou  que  não  houve  interrupção  no  fornecimento  de  energia,  não
havendo que se falar em indenização por danos morais, acrescentando que,  acaso
mantido o capítulo condenatório, o quantum indenizatório deve ser reduzido.

Pugnou  pela  reforma  da  Sentença  para  que  seja  julgado  improcedente  o
pedido, ou, subsidiariamente, para que o quantum indenizatório seja reduzido.

Intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões, f. 147/162, argumentando que
a suposta irregularidade detectada e a apuração da recuperação de consumo foram
unilaterais e não atenderam ao devido processo legal.

A Procuradoria  de Justiça,  f.  167/169,  não ofereceu parecer  meritório,  por
entender que estão ausentes os requisitos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A Sentença foi calcada na premissa de que a verificação da irregularidade no
medidor de energia elétrica deveria ser apurada pela polícia e não unilateralmente
pela Companhia de Energia, inexistindo elementos que demonstrem que o defeito se
deu por procedimento irregular do Apelado, motivo pelo qual considerou ilícita a



cobrança a título de recuperação de consumo, ensejando o dever indenizatório e a
necessidade de restituir em dobro o indébito nos termos do Art. 42, Parágrafo Único,
do CDC1.

A Apelante, quando da apuração da suposta irregularidade de consumo, muito
embora tenha mencionado a aplicação da Resolução ANEEL nº 456/00, observou os
procedimentos exigidos pela Resolução ANEEL n.° 414/2010, vigente à época da
ocorrência (2011), porquanto houve a realização de perícia técnica exigida em seu
art. 1292.

O Laudo que constatou a irregularidade em apreço, f. 39, foi produzido por
Agente  Fiscalizador  do  IMEQ-PB/INMETRO, e  não unilateralmente  pela  própria
Apelante,  ato  administrativo  de  órgão  oficial  que,  nos  termos  do  entendimento
jurisprudencial ao qual me filio, goza de presunção de veracidade3, inexistindo vício,
provado nos autos, que possa abalar sua higidez, aplicando-se, in casu, o art. 167, da
Resolução ANEEL n.°  414/2010,  que prevê as  hipóteses de responsabilização do

1Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo
hipótese de engano justificável.

2Art.  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.
§1º.  A  distribuidora  deve  compor  conjunto  de  evidências  para  a  caracterização  de  eventual
irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
[…];
II  –  solicitar  perícia  técnica,  a  seu  critério,  ou  quando  requerida  pelo  consumidor  ou  por  seu
representante legal; […].

3 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO.  FRAUDE  NO  MEDIDOR  DE
ENERGIA  ELÉTRICA  COMPROVADA.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  COMPROVAÇÃO  DO  DESVIO  DE  ENERGIA.  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO  DEVIDA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  Comprovada  a  ocorrência  de
irregularidade no medidor de energia elétrica,  impõe-se a responsabilidade do consumidor,  que se
aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse. -  A documentação acostada
aos  autos  comprovou  o  desvio  de  energia  elétrica  a  beneficiar  o  Autor  em  detrimento  da
concessionária.  Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia
fornecida e não registrada corretamente. -  Desprovimento do apelo. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00036849420118150731, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES LEANDRO
DOS SANTOS , j. em 01-06-2015) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. DESVIO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE
EXTERNA AO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DA RECEITA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO
AOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº  414/2010 DA ANEEL.  AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO devidamente oportunizados ao consumidor.  MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.   -  Verifica-se  que  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),  inclusive com apresentação  de  fotografias  da
irregularidade constatada na unidade consumidora.  -  Os atos da concessionária  gozam de relativa
presunção  de  legalidade  e  veracidade,  admitindo-se  seu  afastamento  tão  somente  por  provas
produzidas nos autos, quer pelo autor, quer pela própria concessionária, o que não ocorreu no caso em
tela.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00011619020138150941,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 24-03-2015) 



consumidor4.

O Apelado, inclusive,  foi cientificado da realização da perícia, conforme o
documento de f. 38, e no Laudo Pericial realizado pela IMEQ-PB/INMETRO houve
a constatação de que os lacres do medidor de energia estavam rompidos e que houve
ajuste das cargas nominal, indutiva e pequena. 

Em vista destas específicas circunstâncias, descabe falar em inversão do onus
probandi preceituado no art. 6°, VIII, do CDC5, em benefício do consumidor, tendo
em vista a robusta prova em seu desfavor, guarnecida de presunção de veracidade
não afastada no curso do procedimento.

Caberia ao Apelado, por força do art. 333, I, do CPC/73, cujo correspondente
do CPC/2015 é o art. 373, I6, a prova de que não teve responsabilidade em relação à
alteração do equipamento de medição instalado em sua residência, ônus do qual não
se desincumbiu.

Atestada legalmente a irregularidade do medidor, a apuração do valor cobrado
pela Apelante se afigura em consonância com o art. 130, V, da Resolução ANEEL
n.°  414/20107,  não  havendo  que  se  falar,  portanto,  em  estimação  arbitrária  ou
subjetiva de valores, se o método é previsto na legislação e não houve comprovação
de irregularidade no ato material da operação respectiva.

Por  outro lado,  o  “custo  administrativo”  cobrado,  no valor  de  R$ 220,30,
reputa-se ilegal em virtude da falta de elementos concretos de prova sobre os efetivos
dispêndios suportados pela Apelante com a operação em análise, motivo pelo qual
deve ser afastado.
4 Art. 167. O consumidor é responsável:
I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em
razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;
[…].
III  –  pelos  danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora,
decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora; e
IV –  pela  custódia  dos equipamentos  de  medição  ou  do TCCI da  distribuidora,  na  qualidade  de
depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade.
Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não
pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

5 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor,
no  processo  civil,  quando,  a  critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

6 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

7Art.  130.  Comprovado  o  procedimento  irregular,  para  proceder  à  recuperação  da  receita,  a
distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por
meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do
disposto nos arts. 131 e 170:
[…];
V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta)
dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos
imediatamente posteriores à regularização da medição.



No  tocante  à  indenização  por  danos  morais  e  à  repetição  em  dobro  do
indébito,  a  legalidade  do  procedimento  da  Recorrente  afasta  a  configuração  de
conduta lesiva dolosa, devendo ser ainda ressaltado que não houve a suspensão do
fornecimento  da  energia  elétrica  ou  a  negativação  do  nome  do  Recorrido  em
cadastros  de  restrição  ao  crédito,  razão  pela  qual  a  Sentença  também  deve  ser
modificada quanto a tais capítulos.

Posto  isso,  voto  pelo  provimento  parcial  do  Apelo  para,  julgando
procedente em parte os pedidos,  declarar ilegal  a fração cobrada a título de
“custo  administrativo”,  condenando  o  Apelado  ao  pagamento  das  custas
processuais e  dos honorários  advocatícios,  os  quais  fixo em R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do 85, §8º, do CPC de 20158, porquanto a Apelante decaiu de
parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC/159), devendo haver a
suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC/1510.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator

8 Art. 85. […]. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando  o  valor  da  causa  for  muito  baixo,  o  juiz  fixará  o  valor  dos  honorários  por  apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

9 Art.  86.  […].  Parágrafo  único.  Se  um litigante  sucumbir  em parte  mínima  do  pedido,  o  outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

10 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as  custas,  as  despesas  processuais  e  os honorários advocatícios  tem direito  à  gratuidade da
justiça, na forma da lei.
[…]. 
§  3º  Vencido o beneficiário,  as  obrigações decorrentes  de  sua  sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário.


