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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL  Nº. 0094727-51.2012.815.2001.
REMETENTE: Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: ENERGISA Paraíba - Distribuidora de Energia S.A.
ADVOGADOS: Marcelo Zanetti Godoi e outros.
APELADA: Josefa Rosemar da Costa Araújo.
ADVOGADO: Eudesio Gomes da Silva. 

EMENTA:  APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS  MORAIS. 
CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO  PÚBLICO  (ENERGISA).  AÇÃO  DE 
DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO  AO  CONTRADITÓRIO.  PERÍCIA  NÃO  REALIZADA  PELO 
INMETRO.  COBRANÇA  ILEGÍTIMA.  EXISTÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO 
CONTRADITÓRIO.  REVISÃO  DE  FATURAMENTO. MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  CONTRARRAZÕES  ARGUINDO  A  PRELIMINAR  DE 
INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL.  APELO  APRESENTANDO  NO  PRAZO 
LEGAL. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1. A Ré, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço 
público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade 
civil estabelecidos no art. 37, § 6°, da CF, sendo essa objetiva, cujos elementos a 
serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos,  o nexo de causalidade e o 
dano. 

2. “A constatação de fraude em ligação de energia elétrica deve ser precedida de 
perícia  técnica,  facultando-se ao consumidor,  inclusive,  a  indicação de assistente 
técnico,  a  fim de  garantir  o  direito  à  ampla  defesa  e  ao  contraditório,  dada  sua 
fragilidade na relação de consumo (CDC, art. 4º, i). Eventual operação realizada sem 
o  acompanhamento  técnico  torna  nulo  o  termo  de  ocorrência  de  irregularidade 
lavrado  pela  concessionária  de  serviço,  ainda  que  assinado  pelo  cliente/usuário. 
Provimento  do  recurso.  Desconstituição  da  dívida.  […].” (TJPB;  AC 
200.2011.012960-4/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves 
da Silva; DJPB 22/07/2013; Pág. 12).  

3. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que não é 
lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por 
dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros 
meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

4. Considerando a deficiente prestação de serviços que redundou na ocorrência de 
danos morais à Autora, resta configurado o dever de indenizar da Empresa/Ré.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º 0094727-51.2012.815.2001, em que figuram como partes Josefa Rosemar 
da Costa Araújo 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  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação, 
rejeitada a preliminar, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

A ENERGISA  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S.A.   interpôs 
Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca desta 
Capital, prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade c/c Indenização 
por Dano Moral, intentada por  Josefa Rosemar da Costa Araújo  em seu desfavor, 
que julgou procedentes os pedidos de declaração da inexigibilidade de débito e de sua 
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dois mil reais, 
e determinou que se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica. 

Em suas razões recursais, f. 99/120, 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  Autora/Apelada  para  fins  de 
constatação de possível desvio de energia.

Asseverou que, por se tratar de procedimento externo ao medidor, a vistoria 
foi realizada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 298087, na presença da 
própria  Apelada,  em  que  houve  a  constatação  do  desvio  de  energia  elétrica, 
dispensando-se, por conseguinte, a realização de perícia. 

Argumentou que apesar de não ter ocorrido o corte de energia na residência 
da  Apelada,  a  suspensão  do  seu  fornecimento,  na  hipótese  de  inadimplemento  ou 
irregularidade, é conduta autorizada  legalmente.

Aduziu,  por  fim,  que  tendo  havido  a  constatação  da  irregularidade  no 
medidor, além de ser lícita a cobrança do valor de R$ 2.602,63, a título de recuperação 
do consumo de energia,  não há o que se falar em dano moral a ser ressarcido.

Requereu  o  provimento  do  Recurso  para  que  o  pedido  seja  julgado 
improcedente, reconhecendo-se a legitimidade do débito e afastando sua condenação 
ao pagamento de indenização pelo dano moral. 

Nas  Contrarrazões,  f.  144/152,  a  Autora/Apelada  arguiu  a  preliminar  de 
intempestividade recursal e, no mérito, alegou que o entendimento jurisprudencial no 
sentido de que a simples verificação de irregularidade no relógio medidor de energia 
elétrica, sem outros elementos que demonstrem que o defeito se deu por fraude, não 
pode servir de fundamento para a imputação de débitos ao consumidor, pugnando, ao 
final, pela manutenção da Sentença. 

Desnecessária a intervenção Ministerial, por não se configurarem quaisquer 
das hipóteses previstas no art. 82, incs. I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Inicialmente,  analiso a preliminar de intempestividade do Recurso arguida 
em sede de Contrarrazões. 



A Sentença foi publicada no Diário da Justiça no dia 09/08/2013, sexta-feira, 
f. 98v.

Levando-se  em consideração  o  dies a  quo,  12/08/2013,  primeiro  dia  útil 
seguinte àquela publicação, o prazo final será 26/08/2013.

O Apelo foi interposto em 23/08/2013, f. 99, portanto, no prazo legal previso 
no art. 508, do Código de Processo Civil.

Rejeito, por consequência, a preliminar.

Sendo o  Recurso  tempestivo,  o  preparo  recolhido,  f.  121,  e  presentes  os 
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço, passando à sua análise. 

A Apelante, 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 sequer houve a realização de perícia 
técnica exigida em seu art. 721.

A ausência do mencionado exame técnico, necessário à apuração da suposta 
adulteração do medidor, impossibilita a imposição de cobrança de recuperação de 
consumo, conforme precedentes desta Câmara2 e de tribunais pátrios3.

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

2 APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  NULIDADE.  CONSUMO  NÃO  FATURADO.  DESVIO  DE 
ENERGIA.  AUSÊNCIA DE PERÍCIA.  FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DO TERMO DE 
OCORRÊNCIA  DE  IRREGULARIDADE  E  DA  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
PROVIMENTO DO RECURSO. A constatação de fraude em ligação de energia elétrica deve ser precedida 
de perícia técnica,  facultando-se ao consumidor,  inclusive,  a indicação de assistente técnico,  a fim de  
garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, dada sua fragilidade na relação de consumo (CDC, 
art. 4º, i). Eventual operação realizada sem o acompanhamento técnico torna nulo o termo de ocorrência  
de  irregularidade  lavrado  pela  concessionária  de  serviço,  ainda  que  assinado  pelo  cliente/usuário. 
Provimento do recurso. Desconstituição da dívida. […]. (TJPB; AC 200.2011.012960-4/001; Quarta Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 22/07/2013; Pág. 12).  

3 “Prestadora que não comprovou que houve fraude na medição da energia elétrica Ausência de perícia técnica e  
da realização de outros procedimentos que servissem à fiel caracterização da irregularidade Inobservância do 
artigo 72, da Resolução 456/2000 com a nova redação imposta pela Resolução 90/2001 da ANAEEL Inversão  
do ônus da prova imposta ao pólo consumidor que afronta as regras consumeristas, manifestamente abusiva a 
providência  Recurso  improvido.”  (TJSP;  APL 0049042-56.2011.8.26.0576;  Ac.  6319768;  São  José  do  Rio 
Preto; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Fernando Nishi; Julg. 08/11/2012; DJESP 
19/11/2013).

“O artigo 72 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL dispõe que havendo possibilidade de falha ou desajuste 
no medidor de energia, imprescindível a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à 
segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, medida que não foi realizada pela Coelce.  3. Na 
situação em análise, resta configurada a conduta ilícita da concessionária, uma vez que esta além de suspender o  
fornecimento de energia elétrica, cobrou valores indevidos e ainda acusou a consumidora de furtar energia.  
Dano moral configurado. 4. O arbitramento dos danos morais há de ser realizado com moderação, de modo que  
seja proporcional ao grau de culpa e ao nível sócioeconômico do causador do dano. Deve o órgão julgador 
pautarse nos critérios da razoabilidade, valendose do bom senso para chegar ao valor justo, que não ocasione 
enriquecimento sem causa da parte  vencedora,  mas sirva de desestímulo à  nova prática  pelo requerido.  5. 
Apelação  Cível  da  Coelce  conhecida  e  não  provida.  Apelação  Cível  de  Albegênia  Rute  da  Silva  Moura 
conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. (TJCE; AC 008216992.2006.8.06.0001; Quinta Câmara 
Cível; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; DJCE 21/06/2012; Pág. 51).”



Outrossim, a Apelante não colacionou aos autos o histórico de consumo de 
energia para que possa se verificar  o possível aumento de consumo, o que vem a 
robustecer a necessidade da perícia técnica não realizada. 

No que se refere à indenização por danos morais, além da responsabilidade 
da  concessionária  de  energia  elétrica  pelos  serviços  prestados  aos  clientes  ser 
objetiva só respondendo pelos danos, se comprovar uma das excludentes previstas 
no art. 14, § 3º, CDC, a presente Ação também deve ser analisada sob o aspecto da 
reparação civil prevista no art. 186, do Código Civil4.

Resta-me, consequentemente, observar se no caso sub judice, estão presentes 
os  pressupostos  da indenização,  para  se  chegar  à  conclusão da culpa  ou não da 
Apelante, pelos possíveis danos morais causados à Apelada.

Os danos morais causados pela Apelante restam patentes, que, com a prática 
de ato grosseiro, equivocado e inexplicável,  por ela própria reconhecido, cobra à 
Apelada,  multa  decorrente  de  suposta  irregularidade  na  medição  de  energia 
residencial, aponta-lhe a suspeita de cometimento de fraude, f. 12/13, abalando a sua 
imagem e idoneidade perante seus vizinhos.

Por fim, apesar de na hipótese não ter havido a suspensão do fornecimento 
da  energia  elétrica,  apenas  a  título  de  esclarecimento,  também  não  é  lícito  à 
concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a 
título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 
de  cobrança  de  débitos  antigos,  conforme  precedentes  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça5.

4 APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  indenização  por  dano  moral  e  material.  Procedência.  Irresignação.  
Inexistência de responsabilidade pela prestação do serviço de energia elétrica. Rejeição. Culpa exclusiva da  
autora  e  de  terceiro.  Não ocorrência.  Relação  consumerista.  Responsabilidade  objetiva.  Prova  dos  danos 
morais e materiais. Dever de indenizar.  Quantum indenizatório adequado. Manutenção. Honorários fixados 
sobre  o  valor  da  causa.  Incorreção.  Sentença  condenatória.  Fixação  devida  com  base  na  condenação.  
Provimento parcial. 

A responsabilidade  da  concessionária  de  energia  elétrica,  pelos  serviços  prestados  aos  clientes,  é  
objetiva. Assim, só não responderá pelos danos, se comprovar uma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, 
CDC. (…). (TJPB; AC 008.2006.000019-0/002; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos; DJPB 23/09/2011; Pág. 6).

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE  CALÚNIA. 
CONSTRANGIMENTO.  Suposta fraude em medidor de consumo de energia. Apresentação de notícia 
crime. Laudo. Não constatação de qualquer tipo de desvio de energia. Dano moral configurado. Apelo. 
Manutenção da sentença.  Desprovimento.  Não havendo elementos que demonstrem a suposta prática 
criminosa do consumidor, exsurge para este o direito a ser indenizado, em razão do abalo de ordem 
moral experimentado. O julgador, ao fixar o valor do montante indenizatório, deve se guiar pelos critérios 
da prudência e moderação, visando, sobretudo, evitar o enriquecimento ilícito da vítima e desestimular a  
indústria das indenizações,  diário da justiça,  10 de janeiro de 2012 bem como que a reparação se torne  
insuficiente.  (TJPB;  AC 037.2007.006980-4/001;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;  DJPB 
10/01/2012; Pág. 24) – grifo meu 

5 ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
SUSPENSÃO  DO  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  INADIMPLEMENTO.  DÉBITOS 
ANTIGOS. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  O Superior  Tribunal  de  Justiça  consagra  entendimento  no  sentido  de  que  não  é  lícito  à  concessionária  
interromper  o  serviço  de  fornecimento  de  energia  elétrica  por  dívida  pretérita,  a  título  de  recuperação  de 
consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (REsp 
662.204/RS,  Rel.  Min.  TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  Primeira  Turma,  DJ  de  3/12/07;  REsp  821.991/SP, 
Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 1º/6/06; REsp 1.076.485/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON,  
Segunda Turma,  Dje de 27/3/09;  AgRg no REsp 793.539/RS,  Rel.  Min.  HERMAN BENJAMIN,  Segunda 
Turma, DJe  de 19/6/09. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é devida a interrupção  



Posto isso, rejeitada a preliminar de intempestividade recursal arguida 
nas Contrarrazões, 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 04 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º 
Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, após a constatação da existência de  
irregularidade no medidor. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1016463/MA, Primeira Turma,  
Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 02/02/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 
ENERGIA  ELÉTRICA.  INTERRUPÇÃO.  FRAUDE  NO  MEDIDOR.  DÉBITO  PRETÉRITO. 
IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  INCAPAZ  DE  INFIRMAR  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO 
AGRAVADA.  AGRAVO  DESPROVIDO.  1.  Não  é  lícito  à  concessionária  interromper  o  fornecimento  de  
energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios  
legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.
2. "A concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação  
de consumo não-faturado, apurada a partir da constatação de fraude no medidor, em face da essencialidade do 
serviço, posto bem indispensável à vida" (AgRg no REsp 854.002/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de  
11.6.2007).  [...]  (STJ,  AgRg  no  Ag  970769/RJ,  Primeira  Turma,  Relatora  Ministra  Denise  Arruda,  DJe  
12/11/2008).


