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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000347-72.2013.815.0361.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Serraria.
RELATOR:  Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior e outros.
APELADO: Arnaldo Galdino dos Santos.
ADVOGADO: Alana Natasha Mendes Vaz Santa Cruz.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇO
DE  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA. 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.
POSSIBILIDADE.  DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO. EXERCÍCIO
REGULAR  DE  DIREITO.  COBRANÇA LEGÍTIMA.  PRECEDENTES  DESTE
TRIBUNAL. PROVIMENTO DO APELO.

1. Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, correto o cálculo do
refaturamento, conforme o art. 72, IV, “c”, da Resolução nº 456/2000.

2.  Não ocorre dano moral  na inspeção e/ou substituição do medidor  de energia
elétrica, amparado na Resolução 456/200 da ANEEL, constituindo exercício regular
de direito da concessionária.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento, referente à Apelação
Cível n.º 0000347-72.2013.815.0361, em que figuram como partes Energisa Paraíba
– Distribuidora de Energia S/A. e Arnaldo Galdino dos Santos.

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  do  Apelo  para  dar-lhe
provimento.

VOTO.

Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A interpôs Apelação, f.
93/103, contra a Sentença, f. 79/86, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Serraria, que nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenizatória
por Danos Materiais e Morais em face dela ajuizada por  Arnaldo Galdino dos
Santos,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  ao  fundamento  de  que  restou
comprovado a indevida recuperação de consumo, declarando inexistente o débito



recuperado e  condenando à  Ré ao  pagamento  de  R$ 3.000,00 a  título  de  danos
morais.

Em suas razões, sustentou, em síntese, que  conforme consta dos autos o
Termo de Ocorrência – TO 335481, foi devidamente elaborado pelos prepostos da
Empresa,  tendo  a  Apelada  no  momento  da  vistoria  acompanhado  os  técnicos,
assinado o termo e o levantamento da carga instalada em sua unidade consumidora e
atestado a existência da irregularidade encontrada, com a substituição imediata de
um novo medidor, não havendo qualquer razão para o pagamento de indenização a
título de dano moral, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito.

Requereu o provimento da Apelação para que a Sentença seja reformada e o
pedido  julgado  improcedente  ou,  subsidiariamente,  seja  reduzido  o  valor  da
indenização.

Nas Contrarrazões, f.  114/124 o Apelado pugnou pelo desprovimento do
Recurso, ao argumento de que restou comprovada a atitude arbitrária e unilateral da
empresa concessionária, merecendo assim ser confirmada a Sentença em todos os
seus termos.

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

É o Relatório.

O  Apelo  é  tempestivo  e  o  preparo  recolhido,  f.  105,  razão  pela  qual,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dele.

Aplicam-se ao vertente caso, conjuntamente, a legislação consumerista e as
normas de direito público citadas, em razão de se estar diante de prestação de serviço
público essencial concedido à iniciativa privada.

Restou demonstrado nos autos que a diligência realizada na residência do
Autor/Apelado  foi  feita  em  sua  presença,  conforme  atesta  a  aposição  de  sua
assinatura no respetivo Termo de Ocorrência n.º 335481, f.68.

Em vista desta específica circunstância, descabe falar em inversão do  onus
probandi preceituado no art. 6°, VIII, do CDC, 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 a ele, Autor/Apelado, por força do art. 333, I, do Código de Processo
Civil, a prova de que não teve qualquer responsabilidade em relação à alteração do
equipamento  de  medição  instalado  em  sua  residência,  ônus  do  qual  não  se
desincumbiu.

Ademais  o  Termo  de  ocorrência  –  TO  nº  335481,  f.  68, assinado  pelo
Consumidor declarando o desvio no ramal de entrada de forma aparente observou os



ditames da Resolução ANEEL n.° 456/2000, in verbis:

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:

I  -  emitir  o  “Termo de  Ocorrência  de Irregularidade”,  em formulário próprio,
contemplando as informações necessárias ao registro da irregularidade, tais como:
a) identificação completa do consumidor;  
b) endereço da unidade consumidora;  
c) código de identificação da unidade consumidora;  
d) atividade desenvolvida;  
e) tipo e tensão de fornecimento;  
f) tipo de medição;  
g) identificação e leitura(s) do(s) medidor(es) e demais equipamentos auxiliares
de 
medição;  
h) selos e/ou lacres encontrados e deixados; 
 i) descrição detalhada do tipo de irregularidade;  
j) relação da carga instalada;  
l) identificação e assinatura do inspetor da concessionária; e  
m) outras informações julgadas necessárias;

Corroborando com o raciocínio, aplicam-se ainda as seguintes disposições
da Resolução ANEEL n.° 456/2000:

Art. 104. O consumidor será responsável por danos causados aos equipamentos
de  medição ou ao  sistema elétrico  da concessionária,  decorrentes  de qualquer
procedimento irregular ou de deficiência técnica das instalações elétricas internas
da unidade consumidora.

Art.  105. O consumidor será responsável,  na qualidade de depositário  a  título
gratuito, pela custódia dos equipamentos de medição da concessionária quando
instalados no interior da unidade consumidora, ou, se por solicitação formal do
consumidor, os equipamentos forem instalados em área exterior da mesma.
Parágrafo único. Não se aplicam as disposições pertinentes ao depositário no caso
de furto ou danos provocados por terceiros, relativamente aos equipamentos de
medição, exceto quando, da violação de lacres ou de danos nos equipamentos,
decorrerem registros inferiores aos corretos.

Outrossim, analisando-se o histórico de f. 72, trazido aos autos por ocasião
da Contestação e não impugnado pela Autora/Apelada, percebe-se que após outubro
de  2012,  quando  se  operou  a  troca  do  equipamento  de  medição,  houve  um
considerável aumento no cômputo do consumo, o que vem a robustecer o Termo de
Ocorrência supramencionado.

Atestada  a  irregularidade  do  medidor,  a  apuração  do  valor  cobrado  pela
Ré/Apelante se afigura em consonância com o art. 72, IV, “c”, da Resolução ANEEL
n.°  456/2000, que preceitua expressamente o método estimatório por ela aplicado,
conforme consigna a Carta ao Cliente, f. 23/24:

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:
(...)
IV – proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os valores
efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos critérios descritos nas
alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos arts. 73, 74 e 90:
a) aplicação do fator de correção determinado a partir da avaliação técnica do erro
de medição causado pelo emprego dos procedimentos irregulares apurados;
b)  na  impossibilidade  do  emprego do  critério  anterior,  identificação  do  maior
valor de consumo de energia elétrica e/ou demanda de potência ativas e reativas
excedentes,  ocorridos  em até  12  (doze)  ciclos  completos  de  medição  normal
imediatamente anteriores ao início da irregularidade; e 
c) no caso de inviabilidade de utilização de ambos os critérios, determinação dos
consumos de energia elétrica e/ou das demandas de potência ativas  e  reativas
excedentes por meio de estimativa, com base na carga instalada no momento da
constatação da irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a
partir de outras unidades consumidoras com atividades similares. 

 Não há 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.

Percebe-se,  inclusive,  da  leitura  do  documento  de  f.  69,  que  o  próprio
Autor/Apelado,  presenciando  a  visita  dos  técnicos,  declarou  quais  os
eletrodomésticos de sua residência para que fosse levantada a “carga existente”.

A legalidade  do  método  previsto  na  Resolução  ANEEL n.°  456/2000  é
afirmada pela jurisprudência pátria, ilustrada pelo seguinte julgado do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA.
IRREGULARIDADES  NO  MEDIDOR.  REFATURAMENTO.  CÁLCULO  DO
DÉBITO  REFERENTE  À  ENERGIA  CONSUMIDA  E  NÃO  REGISTRADA.
APURAÇÃO  NA FORMA DO  ART.  72  DA RESOLUÇÃO  Nº  456/2000  DA
ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO
DO  SERVIÇO.  POSSIBILIDADE.  I.  Constatadas  irregularidades  no  medidor  de
energia elétrica, correto o cálculo do refaturamento, conforme o art. 72, IV, “c”, da
Resolução  nº  456/2000.  II.  Ilegal  a  cobrança  do  custo  administrativo,  ante  a
inexistência de comprovação dos valores gastos no procedimento de fiscalização. III.
Embora  inviável  a  suspensão  do  serviço  enquanto  paira  discussão  acerca  da
existência e extensão do débito pelo consumo de energia elétrica, uma vez apurado o
valor devido pelo consumidor e a utilização do meio fraudulento na medição, mostra-
se legal o corte no fornecimento. No caso, considera-se atual o débito, incidindo na
espécie  o  art.  6º,  §  3º,  `II,  da  Lei  nº  8.987/1995,  com plena  ciência  do  usuário,
cumprido o requisito do art. 91, `I, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. Precedentes
do STJ. Apelação da concessionária parcialmente provida, por maioria. Apelação da
parte  autora desprovida,  à  unanimidade.  (TJRS. Apelação Cível  n.º  70045990587.
Vigésima  Primeira  Câmara  Cível.  Relator:  Marco  Aurélio  Heinz.  Julgado  em
14/12/2011. Publicação: Diário da Justiça do dia 26/01/2012). 

Assim também o TJMG:

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA -  ENERGIA ELÉTRICA -  FRAUDE
CONSTATADA  NA  MEDIÇÃO  -  DÉBITO  CONSTITUÍDO  EM
CONFORMIDADE  COM  O  ART.  72,  IV,  'C'  DA RESOLUÇÃO  456/2000  DA
ANEEL - ESTIMATIVA DE CONSUMO BASEADA EM LEVANTAMENTOS DE



CARGA - COMPANHIA DESIMCUMBIDA DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA
DE  CONTRAPROVA,  PELO  CONSUMIDOR  -  FALTA DE  PROVA PERICIAL
POR  SUA CULPA EXCLUSIVA -  INTELIGÊNCIA DO  ART.  33  DO  CPC  -
APELAÇÃO  DESPROVIDA.  A  revisão  dos  valores  faturados  a  menor  pela
companhia prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, decorrentes de
adulteração do aparelho medidor instalado no logradouro da consumidora, dar-se-á
nos termos do art. 72, IV, 'c' da Resolução 456/2000 da ANEEL, quando o valor real
não puder ser auferido. Considerar-se-á, assim, a estimativa de consumo, consoante
levantamento de cargas. A prova é suficiente para desincumbir a companhia do ônus
da  prova,  ficando  a  cargo  do  consumidor  produzir  contraprova  que  suporte  sua
pretensão anulatória. O art. 33 do CPC impõe ao autor a obrigação de arcar com a
remuneração  do perito,  independentemente  de  haver  ou não  inversão  do  ônus da
prova. É que "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu
custeio." (AgRg no Ag 634444/SP). A prova produzida durante a fase administrativa
da constituição do crédito tem sua validade assegurada, mormente quando conta com
a  participação  do  consumidor  (TJMG.  Processo  n.°  1.0701.06.166864-9/002(1).
Relator: Desa. Vanessa Verdolim Hudson Andrade. Data do Julgamento: 07/07/2009.
Data da Publicação: 07/08/2009).

Em  que  pese  as  conclusões  do  Juízo  acerca  do  suposto  dano  moral
experimentado  pelo  Autor/Apelado,  a  inspeção  e/ou  substituição  do  medidor  de
energia  elétrica  constituem exercício  regular  de  direito,  amparado  na  Resolução
456/200 da ANEEL, não havendo portanto, dano moral na espécie.

Ilustra  o  entendimento  os  seguintes  precedentes  deste  Eg.  Tribunal  de
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL  —  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  —
FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA -  DANOS MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS — DESPROVIMENTO DO APELO. Inexistindo provas dos
alegados danos morais sofridos, e tendo em conta que as medidas tomadas pela
concessionária  de  energia  elétrica  (inspeção  no  medidor  de  energia  elétrica,
substituição do aparelho defeituoso etc), in casu, constituem exercício regular de
direito, amparado na Res. 456/2000 da ANEEL, não há razão a sustentar o pleito
por  indenização.  (APELAÇÃO N°  001.2006.008786 –1/001,  Terceira  Câmara
Cível,  relator  Des.  MÁRCIO  MURILO  DA CUNHA RAMOS,  julgado  em
13/04/2010).

CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR.
INEXISTÊNCIA.  CANCELAMENTO  DE  VALOR  RELATIVO  À
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  E  DANO  MORAL.  PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  DANO  MORAL.
PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.  A só submissão do consumidor a
procedimento administrativo previsto na Resolução n° 456/2000 não autoriza o
reconhecimento da existência de dano moral, devendo o autor demonstrar alguma
situação criada pela empresa que lhe acarrete efetivamente dor moral. (Apelação
Cível  n°  025.2006.006661-7/001,  Quarta  Câmara  Cível,  relator  Des.  LUIZ
SÍLVIO RAMALHO JÚNIOR, julgado 11/03/2008).

Posto isso, conhecido o Recurso, dou-lhe provimento para reformar a
Sentença, afastando a condenação por danos morais, invertendo a condenação
em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 21, parágrafo único, do
CPC,  suspendendo  sua  execução  nos  termos  do  art.  12,  da  Lei  Federal  n.°
1.060/50.



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


