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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete de Desembargador

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000019-66.2015.815.0881 
ORIGEM: Vara Única da Comarca de São Bento
RELATOR:  Juiz  Ricardo  Vital  de  Almeida,  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador
APELANTE: Jandirene Ferreira da Silva
ADVOGADO: Artur Araújo Filho (OAB/PB 10.942)
APELADA: ENERGISA PARAÍBA - Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO: Paulo Gustavo de Mello e Silva Soares (OAB/PB 11.268)

APELAÇÃO  CÍVEL. RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  SIMPLES  COBRANÇA.  CORTE  NO  FORNECIMENTO  E
NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  DO  CONSUMIDOR.  INEXISTÊNCIA.
OCORRÊNCIA  DE  MERO  DISSABOR.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

1. Do TJPB: “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.”  (Acórdão/Decisão  do  processo  n.  0037672-
79.2011.815.2001,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator:  Des.
JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ, j. em 05-07-2016).

2. Sendo  o  caso  em tela  de  simples  cobrança  de  consumo  não
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faturado,  sem  interrupção  no  serviço  de  energia  elétrica,  nem
inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito,
não há que se falar  em indenização por  danos  morais,  à  luz  do
entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à apelação.

JANDIRENE FERREIRA DA SILVA  interpôs  apelação  cível  contra  a
ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, buscando a reforma
da  sentença  (f.  56/60)  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  Vara  Única  da
Comarca de São Bento, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
apenas  para  desconstituir  o  débito  relativo  à  recuperação  de  consumo,
mediante fatura (f. 17), no valor de R$ 1.563,00 (um mil quinhentos e sessenta
e três reais), mas não reconhecendo a existência de danos morais.

A autora/apelante,  nas razões recursais,  sustentou ser evidente o
dano moral  sofrido, pois a empresa ameaçou suspender o fornecimento de
energia elétrica, e ainda a acusou de furto de energia, sem a instauração de
procedimento administrativo que lhe assegurasse o direito ao contraditório e à
ampla defesa, o que restou caracterizado, no mínimo, como abuso de direito,
contrariando os ditames dos arts. 6º, inciso IV; 14 e 42 do CDC, sujeitando-se
às prescrições do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do art. 927
do Código Civil Brasileiro.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que a sentença seja
parcialmente reformada, condenando-se a ENERGISA (apelada) ao pagamento
de indenização por  danos morais,  nos  termos do  pedido exordial,  além de
honorários advocatícios no percentual de 20%  (vinte por cento) sobre o valor
da condenação ou em quantum a ser arbitrado por esta E. Corte de Justiça,
nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil/1973 (f. 63/70). 

O juízo a quo concedeu a tutela de urgência, para determinar que a
concessionária “se abstenha de realizar qualquer interrupção no fornecimento
de energia elétrica na unidade de consumo da promovente (CDC: 5/14136-6),
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ou  caso  tenha  procedido  ao  corte  antes  do  conhecimento  desta  decisão,
restabeleça o serviço no prazo de 24 horas” (f. 22/23).

Sem contrarrazões (f. 79).

Parecer da Procuradoria de Justiça sem manifestação de mérito (f.
83).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                                     Relator

De acordo com o Enunciado Administrativo n. 2 do STJ:

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 as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com base no referido enunciado, passo ao exame do apelo, que foi
interposto em 17/09/2015 (f. 63), na vigência do antigo CPC.

MÉRITO RECURSAL:

Jandirene Ferreira da Silva ajuizou a presente ação declaratória de
inexistência de débito com pedido de tutela antecipada e indenização por danos
morais contra a ENERGISA PARAÍBA, alegando, em síntese, que:

A) “recebeu a visita dos funcionários a empresa promovida, que na
ocasião  informaram a  autora  que  iriam realizar  a  padronização  da  unidade
consumidora e, caso necessário, a substituição do equipamento de medição”
(sic, f. 03);

B) posteriormente, recebeu fatura com vencimento em 20/01/2015 e
uma “carta ao cliente” (f. 16), referente à cobrança de R$ 1.563,00, em razão
do não faturamento de 3.475 KWh;



AP n. 0000019-66.2015.815.0881                                                                                                                       4

C) a promovida agiu de má-fé ao atribuir-lhe um consumo elevado
de energia elétrica apurado em procedimento unilateral.

Apesar de não ter havido contrarrazões ao recurso, a ENERGISA, na
contestação (f. 25/46), limitou-se a afirmar que a cobrança resultou de desvio
de energia elétrica e que a autora, ora apelante, teria acompanhado a inspeção
realizada, bem como sido informada da possibilidade de recorrer, de modo que
sua atuação pautou-se dentro do exercício regular de direito.

Porém a ENERGISA  não juntou aos autos documento algum
capaz de sustentar suas afirmações, a exemplo de um “Termo de Ocorrência de
Irregularidade”, nos termos da Resolução n. 414/2010/ANEEL, norma invocada
na peça  de  defesa, ou de procedimento  administrativo  que assegurasse ao
consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, não se desincumbindo
do seu ônus probatório, ex vi do art. 333, II, do CPC/1973.

O único documento,  juntado pela autora à inicial, foi uma “carta
ao cliente”, enviada pela ENERGISA, referente a tal cobrança. 

Ademais,  não  consta  do  caderno  processual  que  tenha
havido corte no fornecimento de energia elétrica nem que o nome da
autora/apelante,  em razão da cobrança,  tenha sido negativado em
órgão de restrição ao crédito. 

A recorrente, no seu apelo, sustentou que a cobrança indevida,
decorrente  da  recuperação  de  consumo,  causou-lhe  danos  morais
passíveis de indenização. 

A sentença, na parte que interessa, consignou o seguinte:

Quanto ao dono moral, entendo que este não restou configurado, pois a
simples cobrança de débito, mesmo que ilegal, por si só não gera direito
indenizatório. (f. 59).

Compulsando  os  autos,  não  vislumbro,  no  caso  concreto,
circunstância excepcional capaz de justificar a pretensa reparação por danos
morais.  A  situação  retratada  nos  autos  caracteriza-se  como  um  mero
aborrecimento cotidiano, não ensejando lesão a direitos da personalidade, de
modo que se impõe confirmar a decisão de primeiro grau que não reconheceu
a ocorrência de dano extrapatrimonial. 

Importa consignar que  inexiste prova ratificando o alegado abalo
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psicológico ou social que a autora asseverou no momento em que recebeu a
fatura de recuperação de consumo, averiguada na oportunidade da suposta
inspeção  no  seu  medidor  de  consumo  de  energia  elétrica,  que  apresentou
supostas  irregularidades.  Com efeito,  no  caso presente,  a  consumidora  não
experimentou  dor,  vexame nem humilhação,  necessários  à  configuração  do
dano moral passível de indenização.

Destarte, afirmar que estão configurados os requisitos que ensejam a
concretização  do  dano  moral  é  temeroso,  pois  não  restou  demonstrada  a
situação prevista nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, c/c o art. 5º,
incisos V e X, da Constituição Federal.

De acordo com os citados  artigos, para que se possa aferir a
existência do dever de indenizar, alguns elementos são importantes: ação ou
omissão do agente, dano sofrido pela vítima e relação de causalidade
entre ambos. São os pressupostos da responsabilidade civil.

Eis a redação dos referidos artigos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.

A Constituição da República, expressamente, em seu artigo 5º,
incisos V e X, prevê a indenização como um dos mecanismos de reparação do
dano, seja ele material ou moral. Observemos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

[...]

V –  é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
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[...]

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.

A indenização por dano moral, nos termos do artigo 927 c/c o artigo
186, ambos do Código Civil, pressupõe a existência do dano, do ato ilícito e do
nexo de causalidade entre eles. Contudo, sem dúvidas, não foram comprovados
esses três requisitos no caso em discussão.

Não houve sequer a suspensão do fornecimento de energia elétrica
em  face  da  cobrança  relativa  à  recuperação  de  consumo,  mas  apenas  a
ameaça,  que  foi  combatida  com  a  decisão  judicial  liminar  que  inibiu  a
concessionária  de  proceder  ao  corte,  situação  que  não  é  passível  de
caracterizar dano moral. 

É pacífico nesta Corte de Justiça que a mera cobrança de pretenso
consumo  irregular  de  energia  elétrica,  desprovida  de  suspensão  no
fornecimento do serviço, e a inexistência de inclusão do nome do consumidor
em órgão  de  proteção  ao  crédito  não tem o  condão  de  causar  danos  de
natureza extrapatrimonial.

O  decisum vergastado está, em tudo e por tudo, em consonância
com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Cito precedentes nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SIMPLES  COBRANÇA.  AUSÊNCIA  DE  CORTE  NO  FORNECIMENTO  E  DE
INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.  CARACTERIZAÇÃO  DE  MERO  DISSABOR.  DANOS  MORAIS
INEXISTENTES. DESPROVIMENTO. 1.  Do TJPB:  "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."
(Acórdão/Decisão do processo n. 0037672-79.2011.815.2001, 3ª Câmara
Especializada Cível, Relator: Des. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ, j. em 05-07-
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2016). 2. Recurso desprovido. (TJPB - Acórdão/Decisão do processo n.
00005504020128151211, 2ª Câmara Especializada Cível,  de minha
relatoria,  como Juiz Convocado, em substituição à Desa  Maria das
Neves do Egito de A. D. Ferreira, j. em 31-01-2017).

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXIGIBILIDADE  DE  DÉBITO  C/C
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.  AUSÊNCIA  DE
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. Inexistindo comprovação de realização de perícia
técnica  no  medidor  de  energia  supostamente  violado,  impõe  a
desconstituição do débito unilateralmente apurado. 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.
[…]. (TJPB - Acórdão do processo n. 00433727020108152001 - 4ª
Câmara Especializada Cível – Relator: Des. ROMERO MARCELO DA
FONSECA OLIVEIRA- j. em 30-06-2014).

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO INEXIGIBILIDADE DE ÔNUS.  CONSUMO NÃO
FATURADO.  EXCLUSÃO  DA  COBRANÇA  INDEVIDA.  DANOS
MORAIS.  NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO.  -  Na
tormentosa questão de se saber o que configura o dano moral, cumpre ao
Juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-
social normal. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual
distância  do  homem  frio,  insensível,  e  o  homem  de  extremada
sensibilidade. Nessa linha de princípio, só devem ser reputados como dano
moral,  a  dor,  o  vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade,  interfira  intensamente  no  comportamento  psicológico  do
indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar,
não  bastando  mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada. Ac.  unân.  da 2a Câm. Civ.  do TJRJ,  na Apel.
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8.218/95, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho.  (TJPB - Acórdão do processo
n.  02520110058309001  -  4ª  Câmara  Cível  –  Relator:  Des.  JOÃO
ALVES DA SILVA - j. em 29-04-2013).

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE
NO MEDIDOR. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE
VALORES  A  TÍTULO  DE  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  FRAUDE  CONSTATADA.  EXERCÍCIO
REGULAR  DE  DIREITO.  PERÍCIA  TÉCNICA  UNILATERAL.  NÃO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 129, § 1º, II, § 6º e § 7º DA
RESOLUÇÃO  N.°  414/2010  DA  ANEEL.  COBRANÇA  ILEGÍTIMA.
CANCELAMENTO.  DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  SUSPENSÃO  DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA E DE REGISTRO DO NOME DA AUTORA EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR.
PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.  INDENIZAÇÃO  AFASTADA.  REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 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. 2. 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. 3. 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.  4.
Conhecimento  do  apelo  para  dar-lhe  parcial  provimento.  (TJPB  -
Acórdão/Decisão  do  Processo  n.  00376727920118152001,  3ª
Câmara Especializada Cível, Relator: Des. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ, j.
em 05-07-2016).

Sendo o caso em tela de simples cobrança de consumo não faturado,
sem interrupção no serviço de energia elétrica e sem inserção do nome do
consumidor  nos  órgãos  de  proteção ao  crédito,  não há que se falar  em
indenização por danos morais, à luz do entendimento perfilhado por esta
Corte de Justiça.
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Diante do exposto, nego provimento à apelação cível.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado até o preenchimento da vaga
de Desembargador)  e  com o Excelentíssimo Desembargador  ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 18 de julho de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator


