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GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
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Relator: Des. José Aurélio da Cruz
Apelante  : ENERGISA PARAIBA – Distribuidora de Energia S/A
Advogado(s): Paulo Gustavo de Mello e Silva Soares
Apelado(s): Antônio Soares Neto
Advogado(s): Braz Oliveira Travassos Quarto Netto

ACÓRDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO 
C/C  ANULAÇÃO  DE  COBRANÇA INDEVIDA C/C 
CONDENAÇÃO  A  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 - LEGALIDADE 
DA COBRANÇA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 
EXERCÍCIO  REGULAR  DE  UM  DIREITO  – 
CORRETA  APLICAÇÃO  DOS  CÁLCULOS  NA 
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  –  NÃO 
COMPROVAÇÃO  -  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.Tendo a concessionária, no caso concreto, deixado 
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de adotar todas as providências necessárias para que 
o usuário  acompanhasse a verificação da fraude no 
medidor, a cobrança relativa ao consumo não faturado, 
não pode subsistir.
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,  uma  vez  que  a 
concessionária/apelante  estava  exercendo 
regularmente seu direito de fiscalização com a troca do 
medidor, e não  há nos autos qualquer comprovação 
de meios vexatórios nessa fiscalização/cobrança.

3. Considerando que a parte autora decaiu na metade 
de  sua  pretensão,  devem  ser  proporcionalmente 
distribuídas as custas processuais e a verba honorária, 
na medida da derrota de cada um dos litigantes, tendo 
em vista a sucumbência recíproca dos mesmos, ex vi  
do art. 21, caput, do Código de Processo Civil.

                          VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  deste 
Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso 
e  dar-lhe  provimento  parcial  para,  reformando  a  Sentença,  afastar  a 
condenação a indenização por danos morais, nos termos do voto do relator 
e da certidão de fl.  132                       

Relatório

Trata-se de Apelação cível, interposta pela ENERGISA PARAIBA 
– Distribuidora de Energia S/A  tendo como apelado Antônio Soares Neto, em 
face da sentença fls.68/74, que julgou procedente o pedido inicial.

Na exordial, o promovente/Antônio Soares Neto aduz que em 18 
de abril de 2013 os funcionários da empresa/ré fizeram uma vistoria em sua 
residência e “constataram” uma anormalidade na rede elétrica da parte interna 
referente a área destinada ao comércio descrita como “desvio de energia do 
ramal  de  ligação”.  Lavraram temo  de  ocorrência  impondo-lhe  cobrança  de 
consumo não faturado no valor de R$ 1.728,68 ( hum mil setecentos e vinte e 
oito reais e sessenta e oito centavos), referente ao período de agosto de 2011 
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a abril de 2013. Afirma ainda, ter firmado acordo de parcelamento da dívida 
sob pena de ver o fornecimento de energia elétrica interrompido, bem como ter 
seu nome lançado nos bancos de dados das empresas de proteção ao crédito.

 Por  fim  pugnou  que  fosse  declarado  inexistente  o  débito 
arbitrado unilateralmente pela promovida, que seja desconstituída a cobrança 
de  multas  impostas,  condenando  ao  ressarcimento  em  dobro  dos  valores 
pagos, condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor 
de R$ 1.727,68 ( hum mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito 
centavos), ou caso assim não concorde que seja arbitrado o valor.

Contestação apresentada às fls.38/59.Impugnação às fls. 63/67.

Sentença às fls. 68/74 julgando procedente o pedido inicial nos 
seguintes termos: 

“Sendo assim, tendo em vista o que mais dos autos consta e princípios 
de direito  aplicáveis  à  espécie,  julgo procedente o pedido inicial, 
ratificando a tutela antecipada e: 1)declaro a inexistência do débito 
concernente  à  recuperação  de  consumo  e  ao  custo  administrativo 
adicional  cobrado  à  promovente,  ao  tempo  em  que  determino  a 
exclusão das cobranças indevidas, determinando que seja recalculado 
o  valor  total  das  faturas  com base  no  quantum  correspondente  ao 
consumo real dos meses em que consta o valor indevido, 2) condeno 
a  promovida  a  pagar  indenização  por  dano  moral  no  valor  de  R$ 
3.000,00  (tres  mil)reais,  com  juros  de  mora  1%  a/m  e  correção 
monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data de publicação da presente 
sentença, pois não obstante a súmula 43 do STJ, no sentido de que 
deve ser a partir do prejuízo, aqui, considerando que o montante foi 
fixado em valores  da época  da sentença,  deverá incidir  a  partir  da 
publicação da mesma”.

Irresignado,  a  ENERGISA interpôs  apelação  às  fls.  81/100, 
aduzindo que a cobrança empreendida pela empresa demandada foi exercida 
no exercício regular de um direito, pois se deu em decorrência da apuração da 
irregularidade detectada no medidor  do apelado. Aduz ainda que não ocorreu 
danos morais, visto ter agido de acordo com as normas da ANEEL, pelo que 
pede que seja reformada a decisão recorrida a fim de julgar a lide totalmente 
improcedente, ou noutra hipótese que seja excluída a condenação em danos 
morais, ou que que o valor da condenação seja mitigado ao máximo. 

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  108/115,  pugnando  pela 
improcedência do apelo.
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A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 121/127 
opinou pelo desprovimento do apelo mantendo inalterada a r. Sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço  o  recurso,  porquanto  presentes  os  requisitos 
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

A presente ação versa sobre a anulação da cobrança de uma 
suposta diferença de consumo constatada pela Energisa tendo em vista a troca 
do medidor de consumo, com pedido de indenização por dano moral.

O  magistrado  a  quo  julgou  procedente  o  pedido  inicial 
declarando a inexistência do débito concernente à recuperação de consumo e 
ao custo administrativo adicional  cobrado à promovente,  ao tempo em que 
determinou  a  exclusão  das  cobranças  indevidas,  determinando  que  seja 
recalculado o valor total das faturas com base no quantum correspondente ao 
consumo real dos meses em que consta o valor indevido, e julgou procedente 
o pedido de danos morais, condenando a promovida a pagar a quantia de R$ 
3.000,00 (tres mil reais).

Vendo-se  da  iminência  de  ser  suspenso  o  fornecimento  de 
energia elétrica, bem como seu nome ser inserido no cadastro de proteção ao 
crédito, o promovente/apelado fez um acordo com a Energisa,  posto que atua 
como  cabeleireiro  e  necessita  de  comprar  produtos  necessários  a  sua 
atividade.

Inicialmente vale ressaltar que a irregularidade  no  medidor de 
energia elétrica do consumidor, que existia há um ano e nove meses, ensejou 
a recuperação de consumo através de perícia realizada de forma unilateral 
pela  empresa/apelante,  não  restando  a  possibilidade  de  qualquer  tipo  de 
defesa por parte do apelado.

É entendimento deste Tribunal  de Justiça que a apuração de 
débito realizada de  forma unilateral é insuficiente para respaldar a legalidade 
da  cobrança,  sendo  inadmissível  que  a  pessoa  jurídica  interessada  possa 
atribuir, mensurar e impor a existência de adulteração no medidor, estipulando 
os valores que reputa devidos, como se verifica às f. 27, porquanto o valor 
desta  deve ser  relativo  ao  consumo real,  impondo-se  a  desconstituição  do 
débito presumido.

Ademais, após muito tempo sem a fiscalização dos medidores, 
a concessionária não pode pretender cobrar do consumidor não  fiscalizado, 
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vários  meses  de  consumo  arbitrariamente  fixados,  sem o  devido  processo 
legal.

No  tocante  aos  danos  morais,  merece  acolhimento  o 
inconformismo da empresa Apelante, porquanto o dano comprovado nos autos 
limita-se  exclusivamente  ao  patrimonial,  sem  qualquer  repercussão  de 
natureza existencial, haja vista a inexistência de interrupção no fornecimento 
de energia elétrica ou a negativação do nome do Apelado junto aos cadastros 
de  restrição  ao  crédito,  caracterizando-se  em  mero  aborrecimento  ou 
transtorno a cobrança de valor adicional decorrente de suposta recuperação de 
consumo. 

Apesar de a concessionária de energia elétrica não comprovar a 
irregularidade a gerar a diferença de consumo, não é possível relacionar tal 
conduta a um dano à honra ou imagem do autor.

Colaciono  decisão  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  nesse 
sentido sentido

EMENTA: 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.</p>  <p>  1.  Inexistindo  comprovação  de  realização  de 
perícia técnica no medidor de energia supostamente violado, impõe a 
desconstituição do débito unilateralmente apurado.</p> <p> 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.</p> <p> 3. Considerando que a parte autora decaiu 
na  metade  de  sua  pretensão,  devem  ser  proporcionalmente 
distribuídas as custas processuais e a verba honorária, na medida da 
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derrota  de  cada  um  dos  litiga  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00433727020108152001 -  Órgão (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.  8.218/95,  Rel.  Des. 
Sérgio  Cavalieri  Filho.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
02520110058309001 - Órgão (4ª  Câmara cível)  -  Relator  Des João 
Alves da Silva - j. Em 29-04-2013. 

Ante a ausência de prova de que o medidor foi fraudado pelo 
consumidor,  não  há  como  impor  a  este  o  pagamento  do  débito  arbitrado 
unilateralmente, por estimativa pela concessionária,  no valor de R$ 1.727,68 
( hum mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), portanto, 
declaro-o inexistente.

Diante do exposto,  conhecido o Recurso, dou-lhe provimento 
parcial para, reformando a Sentença, excluir a condenação da Apelante à 
indenização por danos morais,  e condenar as Partes em sucumbência 
recíproca,  com  a  distribuição  pro  rata,  nos  termos  do  art.  21,  do  CPC, 
compensando-se entre si os honorários advocatícios, estes fixados em 20% 
sobre  o  valor  da  causa,  suspendendo  a  exigibilidade  em  relação  ao 
Autor/Apelado, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

É como voto.
Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 

Morais Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
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Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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