
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0123531-29.2012.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Luciano do Nascimento Rodrigues
DEFENSOR : José Adamastor M. de Queiroz Melo, OAB/PB 2.677
APELADA : Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO : Geraldez Tomaz Filho, OAB/PB 11.401
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara Cível da Capital
JUIZ (A) : Inácio Jário Queiroz de Albuquerque

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
ENERGISA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE
ENERGIA.  COMPROVAÇÃO.  LAUDO  PERICIAL
PRODUZIDO NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR
NÃO  CONTESTADO  ADMINISTRATIVAMENTE.
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  NO  PERÍODO
QUESTIONADO. DÉBITO DEVIDO. DANO MORAL
NÃO  CONFIGURADO.  PEDIDO  AUTORAL
JULGADO  IMPROCEDENTE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A realização de prova pericial no medidor mostra-
se  indispensável  para  configuração  da  fraude  no
consumo de energia elétrica, já que constitui a única
prova técnica hábil  a  evidenciar  irregularidades no
equipamento  a  comprovar  um  efetivo  desvio  de
energia.

-  A  Concessionária  agiu  em  exercício  regular  de
direito, que não dá azo a qualquer indenização, nos
termos do art. 188, I, do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Apelo, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.133.

 RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0123531-29.2012.815.2001

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por LUCIANO  DO

NASCIMENTO RODRIGUES contra a Sentença de fls.  87/88 proferida pelo

Juízo da  2ª Vara Cível  da Capital que,  nos autos da Ação Declaratória  de

Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais em face da ENERGISA

PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedente o pedido

formulado  na  inicial,  sob  o  fundamento  de  irregularidade  comprovada  no

equipamento medidor de energia do Autor.

Inconformado com a Decisão, o Apelante requer a reforma do

julgado,  para  que  o  pedido  inicial  de  inexistência  de  débito  seja  acolhido.

Pugna pela reparação por danos morais, ante a ausência de desvio de energia

(fls. 92/95).

Contrarrazões ofertadas às  fls.  98/116,  pela  manutenção da

Sentença recorrida.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso, mantendo a Sentença em todos os seus termos,

fls. 125/129.

É o relatório.

VOTO

Do cotejo dos autos, extrai-se que, após realizada a inspeção

na residência do Autor, a Ré apresentou fatura, no mês de novembro de 2012,

no valor de R$ 4.278,46 (quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta

e seis centavos), referente à recuperação de consumo de 7.468KW, do período

de fevereiro de 2009 a agosto de 2012. 

O  Promovente  afirma  que  não  há  nenhuma  irregularidade

relativa a desvio de energia elétrica ou fraude no seu medidor. Sustenta que

está sendo coagido pela Promovida a pagar o débito acima descrito, sob pena

de corte no fornecimento de maneira imediata.
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Pois bem.

A  Recorrida  agiu  conforme  o  disposto  na  Resolução  nº

414/2010 da ANEEL, 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.
[…]
§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  Resolução  Normativa  ANEEL  nº  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-los  por  meio  de  transporte  adequado  para
realização da avaliação técnica.
§6º A Avaliação técnica doa equipamentos de medição
pode  ser  realizada  pela  Rede  de  Laboratórios
Acreditados  pu  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  Resolução  Normativa  ANEEL  nº  479,  de
03.04.2012).
§7º Na hipótese do §6º, 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.

Após  a  realização  de  Inspeção  na  residência  do  Autor,  em

20.09.2012, a Concessionária constatou que houve “um desvio no ramal de
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entrada, embutido, caracterizado pelo condutor preto na fase e um verde no

neutro que deixava de registrar corretamente o consumo de energia elétrica”,

conforme documento de fl. 61, ocorrendo todo o procedimento na presença do

consumidor que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção.

Ademais,  a  Apelada  enviou  Carta  ao  Cliente  (fl.  64),

informando  o  valor  encontrado,  após a  revisão  de  faturamento,  do  período

alegado  por  irregularidade.  No  entanto,  restou  ausente  qualquer  recurso

administrativo que contestasse o montante apurado. 

Tem-se, ainda, que o documento de fl. 66 registra o consumo

de 0 kwh nos meses apontados como irregulares (12/2009 a 08/2012) e, após

a troca do medidor, passou para 476 kwh no mês de outubro de 2012.

Assim, o crédito da Promovida apresentado como recuperação

de consumo, na quantia de R$ 4.278,46 (quatro mil, duzentos e setenta e oito

reais e quarenta e seis centavos), é devido.

A Concessionária/Apelada, portanto, agiu em exercício regular

de direito, que não dá azo a qualquer indenização, nos termos do art. 188, I, do

Código Civil1.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO
ESPECIFICADO.  ENERGIA  ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.  DEFEITO  NO
MEDIDOR.  REGULARIDADE  DO  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO E VALIDADE DO VALOR COBRADO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO. DESCABIMENTO. 1.  A respeito
do  débito  constituído,  reconheceu  a  sentença
monocrática assistir razão à concessionária apelante,
declarando  a  regularidade  do  procedimento
administrativo levado a efeito e do critério de cálculo
adotado, reconhecendo, por conseguinte, a validade
do valor cobrado. Então, no que pertine ao mérito da
controvérsia,  não  possui  a  apelante  interesse  em
recorrer,  subordinado  este  ao  binômio

1 Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
  I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;
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utilidade/necessidade  e  aferido  pelo  prejuízo  que  a
decisão possa ter causado ao recorrente e pela situação
mais  favorável  em  que  este  ficará  em  razão  do
provimento de seu recurso. 2. É descabida a suspensão
do  fornecimento  de  energia  elétrica  com  base  no
inadimplemento  de  débito  apurado  por  defeito  na
medição  de  consumo  pretérito.  Cobrança  que  deve
ocorrer  pelos  meios  ordinários.  Precedentes.  Apelação
conhecida em parte e, na extensão em que conhecida,
desprovida.  (TJRS;  AC  0172396-51.2015.8.21.7000;
Candelária;  Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Eduardo
Uhlein; Julg. 16/12/2015; DJERS 22/01/2016) 

Sendo  assim,  não  há  dano  moral  na  hipótese  dos  autos,

devendo ser mantida a Sentença em todos os seus termos.

Por  tais  razões,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO o Recurso Apelatório.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora 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, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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