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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE  NULIDADE  C/C  INDENIZAÇÃO.
INSPEÇÃO  EM  MEDIDOR  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  FRAUDE  NO  APARELHO  DE
MEDIÇÃO.  PERÍCIA  REALIZADA
UNILATERALMENTE PELA COMPANHIA DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  VIOLAÇÃO  DOS
PRINCÍPIOS  DO  CONTRADITÓRIO  DE  DA
AMPLA  DEFESA.  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO EIVADA DE IRREGULARIDADES.
ABUSIVIDADE  QUE  CONDUZ  À
DECLARAÇÃO  INDEVIDA  E  COATIVA  DE
DÉBITOS  PELO  CONSUMIDOR  E
CONSEQUENTE  PARCELAMENTO.  DANO
MORAL CONFIGURADO.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

-  No que diz respeito à regularidade da cobrança da
diferença de consumo não faturado, que se denomina
“recuperação de consumo”, mostra-se aceitável que a
concessionária  pretenda  cobrar  valores  que  tenham
sido consumidos,  mas não considerados nas faturas
ordinárias,  seja  por  algum  defeito  do  medidor  ou
mesmo  por  malícia  do  consumidor.  Entretanto,  tal
prerrogativa não há que se desvencilhar do direito de
defesa  do  consumidor,  parte  mais  frágil  da  relação
contratual. 

-  A prática  abusiva  perpetrada  pela  sociedade  ora
recorrente se afigura visível e reiterada, valendo-se da
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natural condição de hipossuficiência consumerista na
matéria para imputar débitos, sob a fundamentação de
ter  verificado irregularidade no  medidor  de  energia
elétrica. E mais, tal procedimento ainda se revela num
grau  maior  de  abusividade  e  periculosidade  social
quando  verificamos  que  sua  massiva  incidência  é
constatada  junto  às  residências  de  pessoas  menos
instruídas  quanto  a  seus  direitos  fundamentais,
especialmente o da inviolabilidade de domicílio e o
do devido processo legal.

-  Dentro do contexto de prática abusivamente levada
a cabo pela apelante, constata-se que  houve um ato
ilícito procedimental de responsabilidade da Energisa
Paraíba e que culminou com a coação da consumidora
a  declarar  e  assumir  uma  dívida  que  lhe  foi
indevidamente  imposta.  Diante  desse  cenário,
vislumbra-se plenamente  configurado  o  abalo  de
ordem moral, tendo em vista a forma constrangedora
de atuação, no caso em tela, da instituição recorrente,
provocando  uma  situação  claramente  vexatória  e
desrespeitosa,  cuja  dor  e  sensação  negativa  foram
suportadas  pela  parte  recorrida,  configurando  a
existência de danos de natureza moral.

- Verificada a gravidade da conduta ilícita da empresa
de  energia  elétrica,  revestindo-se  de  elevada
potencialidade  lesiva  para  o  próprio  setor
consumerista  em  que  atua,  o  valor  arbitrado  pelo
Juízo  a  quo  mostra-se  proporcional  em  relação  às
circunstâncias dos autos, motivo pelo qual a quantia,
que  se  revela  razoável  aos  fins  colimados  pelo
instituto da indenização por abalos morais, deve ser
mantida.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Energisa Paraíba –
Distribuidora de Energia S/A contra sentença (fls. 117/120) proferida pelo
Juízo  da  Comarca  de  Solânea  que,  nos  autos  da  “Ação  Declaratória  de
Inexistência de Débito com Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por
Danos Morais e Materiais” ajuizada por  Maria do Livramento dos Santos
Silva, julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, e por tudo o que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido em todos os seus
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termos,  mantendo  a  tutela  antecipada  concedida,
para  DECLARAR  como  declarado  tenho  a
inexistência  da  dívida  reclamada  pela  empresa
promovida,  como  também  CONDENAR  a
ENERGISA  ao  pagamento  em  dobro  dos  valores
cobrados e pagos indevidamente relativos à referida
cobrança,  bem  como  ao  pagamento,  a  título  de
reparação por danos morais, o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e
correção monetária pelo INPC que incidirão a partir
da citação, em total a ser apurado à época da efetiva
liquidação.
Condeno ainda a promovida ao pagamento de custas
processuais,  no  entanto  deixo  de  condená-la  ao
pagamento de honorários, haja vista que não houve
despesas a serem ressarcidas, bem como ser a autora
beneficiária da justiça gratuita” 

Inconformada,  a  empresa  promovida  interpôs  Recurso
Apelatório (fls. 124/133), em cujas razões relata a ocorrência de uma regular
inspeção nas instalações do imóvel de propriedade da parte autora, tendo sido
verificados desvios de energia elétrica, retirando a energia da rede pública para
o  ingresso  na  rede  interna  da  residência  sem que fosse  contabilizada  pelo
medidor. Sustenta a regularidade de sua conduta e o cumprimento de um dever
legal,  afirmando  ter  elaborado  a  discriminação  dos  débitos  decorrentes  do
ilícito em conformidade com os ditames legais.

Impugna ainda a questão moral dos danos afirmados pela autora
e constatados pelo magistrado sentenciante,  questionando a quantificação a
que  foi  condenada.  Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo,  com  a
consequente reforma da decisão vergastada e julgamento de improcedência da
demanda.  Subsidiariamente,  caso  não  seja  acolhido  seu  pleito  de
improcedência, requer a minoração da verba indenizatória fixada a título de
danos morais.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  149/152),  pleiteando  a
manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 157/162), manifestando-se pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, é de se conhecer o recurso interposto.

O cerne da questão consiste em saber se é lícito o procedimento
de  recuperação  de  consumo pretendido  pela  Energisa,  com a  cobrança  da
dívida apurada no montante de  R$ 2.887,09 (dois mil, oitocentos e oitenta e
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sete reais e nove centavos),  bem como a consequente indenização por danos
morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem,  de antemão, cumpre registrar que,  a despeito de a
Energisa alegar a todo o momento que, no caso dos autos, ao contrário do que
narrou a autora, restou verificada uma situação de desvio de energia elétrica da
rede  pública  para  o  interior  da  residência  da  demandante,  as  provas
documentais que constam no caderno processual não se afiguram suficientes à
comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Isso porque, além de a própria demandante relatar que lhe foi
realizada uma visita pelos técnicos da sociedade promovida e que estes lhe
informaram que o aparelho medidor estaria com irregularidades e, portanto,
seria  substituído  por  outro,  verifica-se  a  extrema  fragilidade  da  prova
produzida  pela  demandada,  consistente  no  mesmo Termo de  Ocorrência  e
Inspeção (fls. 56/57) apresentado com a inicial.

No aludido documento, muito embora haja o preenchimento do
campo  padronizado,  mediante  a  assinalação  de  um  quadro  no  espaço
designado por “desvio de energia no ramal de entrada”, a concessionária de
energia sequer se deu ao trabalho de colacionar as fotografias do evento a que
fazia  referência  o  termo  de  ocorrência,  consubstanciando,  portanto,  a
manifesta abusividade de seu procedimento dito inspecionador produzido de
forma flagrantemente unilateral.

Nessa temática  procedimental  de  apuração de irregularidades
pela  concessionária  de  serviços  de  energia  elétrica,  no  que  diz  respeito  à
cobrança  da  diferença  de  consumo  não  faturado,  que  se  denomina
“recuperação de consumo”, mostra-se aceitável que a  sociedade fornecedora
pretenda cobrar valores que tenham sido consumidos, mas não considerados
nas  faturas  ordinárias,  seja  por  algum  defeito  do  medidor  ou  mesmo  por
malícia do consumidor.

Compulsando os autos,  verifica-se que a inspeção feita pelos
funcionários da concessionária recorrente se deu em 24.02.2012 (fls. 56), com
a consequente troca do medidor de energia elétrica, sem maiores explicações à
proprietária, diga-se, pessoa humilde e de pouca instrução.

Conforme afirmado pela própria empresa, “a irregularidade foi
descoberta e confirmada in loco, de forma visual e imediata pelos técnicos”.
E, ainda, “uma vez verificada a irregularidade, os técnicos providenciaram a
regularização  da  Unidade  Consumidora  (UC),  desfazendo  o  desvio
clandestino encontrado” (fls. 43; grifo nosso).  

 Observa-se, pois, que a irregularidade foi de pronto atestada
pelos funcionários da empresa ré,  que a “olhos nus” identificaram o vício,
dispensando,  inclusive,  uma  perícia  melhor  elaborada  em  que  fosse
oportunizada a participação de profissionais da confiança da parte fiscalizada.

Ora, confeccionar um Termo de Ocorrência de Irregularidades –
frise-se padronizado e tão somente assinalado pelo técnico da empresa – no
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momento da averiguação do funcionamento do medidor,  sem que estivesse
presente qualquer  autoridade policial ou judiciária, subtrai do consumidor o
seu direito ao contraditório. 

Não  se  afigura,  portanto,  suficiente  para  a  prova  da
irregularidade  o  mero  documento  unilateralmente  formado  pela
concessionária,  e sem o mínimo de respaldo em demais provas produzidas
durante a  instrução processual,  a exemplo da simples ilustração fotográfica
referida no termo de ocorrência apresentado.

Revela-se  como  fato  incontroverso  nos  autos  que todo  o
procedimento  efetivado pela apelante  ocorreu sem qualquer participação da
proprietária do imóvel, de maneira unilateral e autoritária. Assim, embora
não se possa dizer que a conclusão dos técnicos estava equivocada quanto à
existência de fraude no medidor, igualmente não se pode afirmar que expresse
a verdade. 

É  evidente  que  ao  consumidor  foi  negado  o  direito
constitucional  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa,  ou  seja,  de  ter  seu  caso
avaliado também por  profissionais não vinculados à  própria  companhia  de
energia,  garantindo-lhe  uma  análise  livre  de  qualquer  parcialidade.  Por
consequência, concluo que o procedimento não se prestou aos fins a que se
destina, estando a recuperação viciada.  

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  OFENSA AO  PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. RATIFICAÇÃO DO APELO
APÓS  O  JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS.
PRELIMINARES  REJEITADAS.  FRAUDE
MEDIDOR.  REVISÃO  DE  FATURAMENTO.
INOBSERVÂNCIA  DO  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.  PERÍCIA  UNILATERAL  DA
CONCESSIONÁRIA.  IMPRESTABILIDADE.
COBRANÇA  INDEVIDA  E  AMEAÇA DE  CORTE
NO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA.  DANO
MORAL  CONFIGURADO.  RECURSO
CONHECIDO  E  PROVIDO.  1.  O  princípio  da
dialeticidade recursal deve ser compreendido como o
ônus  atribuído  ao  recorrente  de  evidenciar  os
motivos  de  fato  e  de  direito  para  a  reforma  da
decisão recorrida,  segundo interpretação conferida
ao art.  514,  inciso  II,  do  código de  processo  civil
(RESP  1244485/ES,  Rel.  Ministro  castro  meira,
segunda  turma).  Mostra-se  claro  que  as  razões
recursais  permitem  a  plenitude  do  contraditório  e
delimitam  os  limites  de  reforma,  pois  atacam  o
principal  fundamento utilizado pelo magistrado em
suas  razões  de  decidir.  Preliminar  rejeitada.  2.  O
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colendo Superior Tribunal de Justiça e esta corte se
manifestam no sentido de é necessária a ratificação
dos termos da apelação nos casos em que esta for
interposta  antes  do  julgamento  dos  embargos
declaração, independente da sorte destes. Ocorrida a
ratificação do apelo após o julgamento dos embargos
de declaração, deve ser rejeitada a preliminar. 3.  É
inegável  que  a  concessionária  de  serviço  público
tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de
consumo  de  energia  elétrica,  a  fim  de  apurar
eventuais irregularidades. No entanto, deve observar
as regras  contidas  nos arts.  90 e  72  da resolução
456/00 da agência nacional de energia elétrica. 4.
Para a caracterização da irregularidade na conduta
do consumidor, não é suficiente a simples lavratura
do  termo  de  ocorrência  de  irregularidade,  sendo
necessária a realização de perícia técnica a fim de
comprovar  eventual  fraude, sendo  imprestável  a
perícia  realizada  unilateralmente  pela
concessionária  de  fornecimento  de  energia. 5.  A
falha  na  prestação  de  serviço,  decorrente  da
cobrança  indevida  e  da  ameaça  de  suspensão  do
fornecimento  de  energia  elétrica,  em violação  aos
ditames  legais,  caracteriza  ato  ilícito  e  enseja  o
arbitramento  de  indenização  por  dano  moral.  6.
Indenização  arbitrada  em  R$  5.000,00  (cinco  mil
reais), observando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade,  atendendo  as  finalidades
indenizatórias. 7. Recurso conhecido e provido” (TJ-
ES;  APL  0002378-57.2006.8.08.0021;  Terceira
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Roberto  da  Fonseca
Araujo; Julg. 30/04/2013; DJES 10/05/2013).

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  FORNECIMENTO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  SERVIÇO  ESSENCIAL.
ALEGAÇÃO  DE  IRREGULARIDADE
ENCONTRADA  NO  MEDIDOR  DE  ENERGIA
ELÉTRICA DO  APELADO.  PERÍCIA EFETUADA
POR  TÉCNICOS  DA  APELANTE  DE  MANEIRA
UNILATERAL.  INOBSERVÂNCIA  DO  ART.  72,  II
DA  RESOLUÇÃO  Nº  456/2000.  APELO
CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  I.  A Resolução  nº
456/2000  disserta  que:  "Art.  72.  Constatada  a
ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja
responsabilidade não lhe seja 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.  solicitar  os  serviços  de  perícia  técnica  do
órgão  competente  vinculado  à  segurança  pública
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e/ou do órgão metrológico  oficial,  este  quando se
fizer  necessária  a  verificação  do  medidor  e/ou
demais  equipamentos  de  medição"  II.  In  casu,  o
procedimento  administrativo  com  o  objetivo  de
apurar  possível  fraude  no  consumo  de  energia
elétrica foi formulado por técnicos da Apelante, ou
seja,  de  forma  parcial  e  unilateral.  III.  Apelo
conhecido  e  improvido”.  (TJ-MA;  Rec  0001703-
16.2006.8.10.0029;  Ac.  127095/2013;  Segunda
Câmara Cível; Relª Desª Nelma Sarney Costa; Julg.
26/03/2013; DJEMA 08/04/2013).

Ademais,  não  há  que  se  respaldar  sequer  na alegada de
confissão de dívida pela consumidora, ora recorrida, haja vista que o termo de
confissão  de  dívida,  consubstanciada  no  parcelamento  da  mesma,  onde  a
prestadora apenas obtém a assinatura do consumidor, sob a ameaça de corte no
fornecimento  de  energia  elétrica,  não  pode,  por  esse  motivo,  representar
confissão espontânea.

Por conseguinte,  também carece de procedência  a  afirmativa
da recorrente de ter agido em estrita observância aos mandamentos contidos
na  Resolução 456/200 da ANEEL, uma vez que esta possibilita  ao usuário
consumidor o acompanhamento por terceiro habilitado. 

Há  de  se  ressaltar  que  a  prática  abusiva  perpetrada  pela
sociedade ora recorrente se afigura visível e reiterada, valendo-se da natural
condição de hipossuficiência consumerista na matéria para imputar débitos,
sob a fundamentação de ter verificado irregularidade no medidor de energia
elétrica.  E  mais,  tal  procedimento  ainda  se  revela  num  grau  maior  de
abusividade  e  periculosidade  social  quando  verificamos  que  sua  massiva
incidência  é  constatada  junto  às  residências  de  pessoas  menos  instruídas
quanto a  seus direitos fundamentais,  especialmente o da inviolabilidade de
domicílio e o do devido processo legal.

Pelo exposto, outro caminho não há a ser percorrido que não o
da  decretação  de  nulidade  do  débito  cobrado pela  concessionária,  tal  qual
assinalado  pelo  juízo  a  quo,  com  a  consequente  devolução  em  dobro  da
quantia indevidamente cobrada.

Dentro desse contexto de prática abusivamente levada a cabo
pela  apelante,  não  é  preciso  realizar  grande  esforço  hermenêutico  para  se
constatar  que  houve  um  ato  ilícito  procedimental  de  responsabilidade  da
Energisa Paraíba  e que culminou com a coação da consumidora a declarar e
assumir uma dívida que lhe foi indevidamente imposta. 

Diante  desse  cenário,  vislumbro  plenamente  configurado  o
abalo de ordem moral, tendo em vista a forma constrangedora de atuação, no
caso em tela, da instituição recorrente, provocando uma situação claramente
vexatória e desrespeitosa, cuja dor e sensação negativa foram suportadas pela
parte recorrida, configurando a existência de danos de natureza moral.
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Conforme uníssono entendimento jurisprudencial e doutrinário,
existem hipóteses excepcionais de indenização por dano moral, em que a falta
de  respeito  à  dignidade  humana  apresenta-se  de  tal  forma  evidente  que  a
consequência  de  atos  com  tais  características  deflui  da  ordem natural  dos
acontecimentos.

Nesses casos,  em face da clarividência dos  eventos  danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador.

Neste pensar, são precisas as lições de Carlos Alberto Bitar:

“Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado
da  pessoa,  ou  por  desequilíbrio  em  sua  situação
jurídica,  moral,  econômica,  emocional  ou  outras,
suportou  ela  conseqüências  negativas  advindas  do
ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade
fática,  que  certos  fenômenos  atingem  a
personalidade  humana,  lesando  os  aspectos
referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo,
a simples  prova do fato  lesivo. Realmente,  não se
cogita em verdade, pela melhor técnica, em prova de
dor,  ou  de  aflição,  ou  de  constrangimento,  porque
são fenômenos ínsitos na alma humana como reações
naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois
comprovação,  bastando,  no  caso  concreto,  a
demonstração do resultado lesivo e a conexão com o
fato  causador,  para  a  responsabilização  do
agente”(BITTAR,  Carlos  Alberto,  Reparação  Civil
Por Danos Morais, Editora RT, p. 130) (grifo nosso).

No mesmo sentido, ensina ainda Carlos Roberto Gonçalves:

“O dano moral salvo casos especiais, como o de ina-
dimplemento contratual, por exemplo, em que se faz
mister a prova da pertubação da esfera anímica do
lesado dispensa prova em concreto, pois se passa no
interior da personalidade e existe in re ipsa (inerente
à própria coisa. Está inseparavelmente ligado à per-
sonalidade humana.)” (In Responsabilidade Civil, 7ª
edição, p. 552).

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.
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A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Nesse  contexto,  verificada  a  gravidade  da  conduta  ilícita  da
empresa  de  energia  elétrica,  revestindo-se  de  elevada potencialidade  lesiva
para o próprio setor consumerista em que atua, entendo que o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo Juízo  a quo,  mostra-se proporcional
em relação às circunstâncias  dos autos,  motivo pelo qual entendo que esta
quantia,  que  se  revela  razoável  aos  fins  colimados  pelo  instituto  da
indenização por abalos morais, deve ser mantida.

Ante  o  exposto,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,  mantendo  íntegra  a  sentença
vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho (juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos).

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

 Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de 
2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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