
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0040507-45.2008.815.2001 — 1ª Vara Cível da Capital.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A.
Advogados : Marcelo Zanetti Godoi.
Apelado : PH Restaurante e Eventos Ltda.
Advogado : Fabio Ramos Trindade e Abelardo Jurema Neto.

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  —  CONSUMO  DE 
ENERGIA  ELÉTRICA  SUPERIOR  AO  QUE  FOI 
FATURADO — COBRANÇA NA FATURA SEGUINTE — 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO — INEXISTÊNCIA DO 
DÉBITO  —   DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

—  (…) o histórico de consumos faturados emitido pelo fornecedor  
(fls. 109-111) não aponta a efetiva alteração de registros de consumo  
da unidade consumidora, tendente a evidenciar faturamento a menor  
de energia consumida,  no  período  abarcado  pela  imputada 
irregularidade (de 02/5/2007 a 14/5/2012), a legitimar a pretendida  
recuperação  de  consumo  referente  ao  período  de  04/5/2009  a 
14/5/2012. (TJRS; RecCv 47539-15.2013.8.21.9000; Canoas; Terceira 
Turma Recursal  Cível;  Rel.  Des.  Ricardo Bernd; Julg.  26/06/2014;  
DJERS 02/07/2014) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.

ACORDA a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, em negar provimento ao recurso 
apelatório. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Energisa 
Borborema – Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida nos autos da 
ação ordinária de retificação de débito ajuizada por PH Restaurante e eventos Ltda.

O  magistrado  de  primeiro  grau  julgou  procedente  o  pedido 
(fls.107/109),  apenas  para  declarar  a  inexistência  do  débito  cobrado,  fixando  como 
devido  o  consumo  de  energia  no  valor  de  R$  890,00  (oitocentos  e  noventa  reais), 
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referente ao consumo do mês anterior (Março/2008).

O  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.136/140),  requer  a 
reforma integral da sentença. Afirma que não se trata de cobrança de recuperação de 
consumo, pois não houve fraude no medidor, o que ocorreu foi o acúmulo de consumo 
decorrente da impossibilidade de proceder à leitura real do medidor de consumo nos 
meses de dezembro/2007 a março/2008. 

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela 
manutenção da sentença (fls.145/149).

 
A Procuradoria de Justiça (fls.155/158) não opinou no mérito, 

porquanto ausente interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório. VOTO

No caso dos autos, narra o autor que sempre cumpriu com suas 
obrigações  junto  à  empresa  recorrente.  Contudo,  em razão  do  abuso  cometido  pela 
concessionária na cobrança ocorrida em abril de 2008 (fl.19), essa fatura encontra-se em 
atraso.

Afirma  que,  em  fevereiro  de  2008,  adquiriu  um  banco  de 
capacitores  TLA e  5  KWA,  equipamento  responsável  por  promover  a  redução  do 
consumo  de  energia  elétrica.  Em  março  de  2008,  o  consumo  teve  uma  queda 
significativa para R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais).

No entanto, em abril de 2008, o promovente recebeu a conta de 
energia  elétrica  no  valor  de  R$  1.834,55  (mil,  oitocentos  e  trinta  e  quatro  reais  e 
cinquenta e cinco centavos) (fl.19), montante que considera injustificável já que não 
houve aumento no movimento da empresa. Busca, portanto, a declaração de inexistência 
desse débito cobrado pela Energisa.

A promovida,  por sua vez,  aduz que o pomovente está sendo 
cobrado pelo consumo médio, pois não houve possibilidade de verificar o medidor no 
período de dezembro de 2007 a março de 2008. Não se trata, portanto, de recuperação 
de consumo, tendo em vista a inexistência de fraude no medidor de energia.

Pois bem.

Ao contrário do que mencionou o apelante, a sentença não se 
baseou na existência  de recuperação de consumo nem na fraude do medidor.  Ficou 
consignado na decisão, que não houve variação significativa no consumo a justificar a 
existência de consumo não faturado, ou seja, não há provas de que o autor consumiu 
uma quantidade maior de energia do que a quantidade paga entre os meses de dezembro 
de 2007 e março de 2008.

De fato, consta o histórico de consumo de energia do mês de 
fevereiro  de  2007  a  janeiro  de  2008,  no  documento  de  fl.17,  e  não  há  alteração 
significativa de consumo, considerando que se trata de um restaurante.
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Caberia  à  Energisa  comprovar  que o consumo de energia  foi 
superior à cobrança entre  os meses de dezembro de 2007 e março de 2008, o que, 
somente com as contas acostadas às fls.17/24 não é suficiente para justificar a cobrança 
destinada ao promovente.  

No mesmo sentido:

83070502 -  RECURSO  INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 
AES  SUL.  MEDIDOR  VIOLADO.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DE  EFETIVA  MEDIÇÃO  A  MENOR 
DEENERGIA CONSUMIDA.  RECUPERAÇÃO 
DE CONSUMO AFASTADA. Quando  regularmente  caracterizada 
violação de medidor, é devida recuperação de consumo, em havendo 
demonstração  de  decorrente  contabilização  a  menor 
de energia elétrica consumida. No caso em foco, conforme emerge do 
termo  de  ocorrência  de  irregularidade  das  fls.  95-96,  a  esposa  do 
consumidor  esteve  presente  quando  constatada,  em  14/05/2012,  a 
violação  de  ambos  os  lacres  de  aferição  do  medidor 
de energia elétrica da  unidade  consumidora,  o  que  culminou  no 
recolhimento do equipamento e sua submissão à avaliação técnica por 
laboratório acreditado da pucrs, na qual, pelos achados identificados 
no  equipamento  violado,  restou  assentada  a  possibilidade  tanto  de 
interrupção  quanto  de  alteração  da  contabilização 
de energia elétrica do  circuito  de  medição  (fl.  100-V).  Ocorre, 
contudo, que, não obstante os achados identificados pelo laboratório 
acreditado da pucrs, o histórico de consumos faturados emitido pelo 
fornecedor  (fls.  109-111)  não  aponta  a  efetiva  alteração  de 
registros  de  consumo  da  unidade  consumidora,  tendente  a 
evidenciar faturamento a menor de energia consumida, no período 
abarcado pela imputada irregularidade (de 02/5/2007 a 14/5/2012), 
a legitimar a pretendida recuperação de consumo referente ao período 
de  04/5/2009  a  14/5/2012.  De  efeito,  o  consumo  médio  mensal 
faturado,  durante o período da imputada irregularidade,  foi  de 
411kwh,  nos  doze  meses  anteriores,  454,75kwh  e,  nos  meses 
posteriores, 387kwh. Conseguinte, adequado o comando sentencial 
que reconheceu, na espécie, a inexistência do indigitado débito a 
título  da  vergastada  recuperação  de consumo.  Apelo 
desprovido. (TJRS;  RecCv  47539-15.2013.8.21.9000;  Canoas;  
Terceira  Turma  Recursal  Cível;  Rel.  Des.  Ricardo  Bernd;  Julg.  
26/06/2014; DJERS 02/07/2014) 

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo 
a sentença em todos os termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma.  Des.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (relator), 
juiz convocado para substituir  o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,  o 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Francisco  Paulo  Lavor, 
Promotor de Justiça convocado.
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João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

 Ricardo Vital de Almeida 
  Juiz convocado/Relator
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