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ACÓRDÃO

CONSUMIDOR.  AÇÃO  ANULATÓRIA  C/C 
DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA 
DE  CONSUMO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  – 
PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS  –  APELAÇÃO 
CÍVEL –  INOCORRÊNCIA  DE  PERÍCIA  NO 
MEDIDOR  –  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA 
ALEGAÇÃO  DE  QUE  O  PROBLEMA  FOI 
EXTERNO  –  ARGUMENTO  CONTRADITÓRIO  - 
SUBSTITUIÇÃO  DO  CITADO  APARELHO  – 
LAVRATURA  DO  TERMO  DE  OCORRÊNCIA 
ACOMPANHADA POR TERCEIRO –  FALTA DE 
DEMONSTRAÇÃO  DA  ENTREGA  AO 
CONSUMIDOR  OU,  NA  SUA  AUSÊNCIA,  DE 
REMESSA  ATRAVÉS  DO  SERVIÇO  POSTAL  – 
PROCEDIMENTO  IRREGULAR  –  ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS  INSUFICIENTES  PARA 
IMPUTAR  A  AUTORIA  DA  SUPOSTA  FRAUDE 
AO  DEMANDANTE  -  MANUTENÇÃO  DA 
NULIDADE DA COBRANÇA DETERMINADA EM 
PRIMEIRO GRAU - DANO MORAL – AUSÊNCIA 
DE  REPERCUSSÃO  NEGATIVA  –  MERO 
ABORRECIMENTO  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  – 
PROVIMENTO PARCIAL.

- A falta de perícia no medidor de energia elétrica 
substituído  por  suposta  fraude,  bem  como  a 
ausência  de  entrega  do  termo  de  ocorrência  da 
irregularidade  ao  consumidor  são  falhas 
procedimentais  que,  por  si  só,  acarretam  a 
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nulidade  da  cobrança  de  diferença  de  consumo 
efetivada.  

-  Na  linha  da  jurisprudência  do  STJ,  a 
demonstração  da  fraude  no  medidor  de  energia, 
sem  a  comprovação  da  sua  autoria,  impede  o 
fornecedor de imputar ao consumidor, pelo só fato 
de  ser  o  depositário  do  aparelho,  a 
responsabilidade pela violação do equipamento. 

- Da  análise  dos  fatos  trazidos  a  julgamento, 
apesar de demonstrados alguns dissabores com a 
cobrança da diferença de consumo,  não observo 
no incidente situação capaz de gerar desconforto 
para  ensejar  condenação  por  danos  morais,  até 
porque não houve repercussão negativa ou mesmo 
extrapolação  à  esfera  de  conhecimento  do 
recorrido e de seus familiares.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto 
do relator e da certidão de julgamento às fls. 206.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pela  Energisa 
Distribuidora de Energia S/A contra sentença, proferida pelo MM. Juiz da 2ª 
Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  que  julgou  procedente  o  pedido 
constante da ação anulatória c/c danos morais ajuizada por João Elísio do 
Nascimento, determinando a nulidade dos procedimentos que culminaram 
na  cobrança  de  R$  4.054,95  (quatro  mil  e  cinquenta  e  quatro  reais  e 
noventa e cinco centavos) e condenando a promovida ao pagamento de 
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega a apelante que o fundamento do sentenciante de que 
deveria ter realizado perícia resta equivocado, vez que a suposta fraude 
constatada na unidade consumidora do apelado não foi no medidor, mas 
externa, decorrente de um procedimento irregular nas instalações elétricas 
(desvio no ramal).

Assevera que a inspeção que constatou a suposta fraude foi 
acompanhada  pelo  filho  do  recorrido  e  que  a  responsabilidade  por 
irregularidades dessa natureza é objetiva.
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Aduz  que  seus  técnicos  constataram  irregularidades  no 
medidor,  o que causou faturamento inferior ao correto e a cobrança dos 
valores acima indicados,que se referem ao período de 09/2007 a 08/2010.

Noticia  que  o  Termo  de  Ocorrência  lavrado  goza  de 
presunção de veracidade, por tratar de ato decorrente do poder de polícia 
cometido por funcionário de concessionária de serviço público, bem como 
que o arbitramento  da diferença de consumo foi  feito  de acordo com a 
norma aplicável à hipótese.

Fala, ainda, sobre a possibilidade de suspensão do serviço 
de energia elétrica, a inexistência do dano moral,  ou, caso permaneça a 
indenização,  a  necessidade  de  redução  da  quantia  arbitrada.  Por  fim, 
pugna pelo provimento do recurso.

Devidamente  intimado,  o  apelado  não  apresentou 
contrarrazões.

Nesta  instância,  o  Parquet  Estadual  opinou  pelo 
desprovimento do apelo.

É o relatório. 

VOTO

A primeira matéria devolvida a esta Corte se refere à análise 
de débito cobrado pela recorrente/promovida em razão do suposto registro, 
a menor, de consumo de energia elétrica.

In casu, a insurgente sustenta a ocorrência de irregularidade 
externa na unidade consumidora da recorrida/promovente,  a qual  estaria 
registrando  consumo  inferior  de  energia.  Logo  após,  traz  argumento 
totalmente contraditório, ao afirmar, à fl. 169 do apelo, que seus técnicos 
verificaram  que  o  medidor  é  que  apresentava  a  suposta  irregularidade, 
havendo  prova  no  caderno  processual  de  que  houve  a  troca  do 
mencionado aparelho de medição (fl. 26). 

Com  lastro  nessas  informações,  penso  que  não  restou 
comprovado que a suposta fraude na unidade residencial do apelado tenha 
decorrido de fator externo, o que me faz concluir que deveria permanecer a 
exigência legal da perícia no medidor trocado, assim como preceitua o art. 
72, II, da Resolução nº 456/2000, da ANEEL, vejamos:

“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:
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[…].

II  -  solicitar  os  serviços  de  perícia  técnica  do  órgão 
competente  vinculado  à  segurança  pública  e/ou  do 
órgão  metrológico  oficial,  este  quando  se  fizer 
necessária  a  verificação  do  medidor  e/ou  demais 
equipamentos de medição;”

Tal diligência não foi cumprida pela apelante, devendo ainda 
ser salientado que o Termo de Ocorrência confeccionado previamente na 
propriedade  do  recorrido  (fl.  25),  foi  elaborado  sem  a  sua  presença, 
inexistindo,  também,  qualquer  prova  de  que  tenha  sido  encaminhada  a 
cópia desse documento através do serviço postal. Sobre o tema, o art. 72, 
§3º, da citada Resolução, diz o seguinte:

“Art. 72. […]. 

§  3º  Cópia  do  termo  referido  no  inciso  I  deverá  ser 
entregue  ao  consumidor  no  ato  da  sua  emissão, 
preferencialmente  mediante  recibo  do  mesmo,  ou, 
enviada pelo serviço postal com aviso de recebimento 
(AR).”

Em verdade, quem acompanhou a manufatura do termo de 
ocorrência foi o filho do recorrido. Porém, verifica-se que a norma é clara ao 
dispor que o termo deve ser realizado na presença do consumidor e ser a 
ele entregue, ou, na sua ausência, ser, pelo menos, encaminhado, pela via 
postal, com aviso de recebimento, sendo, a meu ver, insuficiente a remessa 
de correspondência informando apenas o cálculo da diferença de consumo 
(fls. 22/23).

Observa-se  que  a  lei  não  fala  na  possibilidade  de 
recebimento do termo por terceiro ou por representante legal do usuário. 
Pelo  contrário,  estabelece,  expressamente,  a  ENTREGA PESSOAL  AO 
CONSUMIDOR ou ATRAVÉS DO SERVIÇO POSTAL (COM AR).  

Desse  modo,  constato  que  não  foi  atendido  o  correto 
procedimento para aferição da irregularidade sob estudo, o que, por si só, 
caracterizaria a nulidade da cobrança da diferença de consumo.  

Por outro lado, existe entendimento firmado pelo STJ e pela 
3ª Câmara Cível  de que é indevida a cobrança do débito com base em 
recuperação de consumo, pois a demonstração da fraude no medidor de 
energia,  sem  a  comprovação  da  sua  autoria,  impede  o  fornecedor  de 
imputar ao consumidor,  pelo só fato de ser o depositário do aparelho, a 
responsabilidade pela violação do equipamento. Nesse sentido:

“[…] esta Corte já se pronunciou no sentido de que "não 
se pode presumir que a autoria da fraude no medidor 
seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo 
depositário  de  tal  aparelho.  Isso  porque,  a  'empresa 
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concessionária,  além  de  todos  os  dados  estatísticos 
acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo 
funcional,  que,  mês  a  mês,  verifica  e  inspeciona  os 
equipamentos.  Não  é  razoável  que  deixe  transcorrer 
considerável lapso de tempo para, depois, pretender que 
o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão" 
(REsp  1.135.661/RS,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin, 
Segunda  Turma,  julgado  em  16/11/2010,  Dje 
04/02/2011).”  (STJ  -  AgRg  no  AREsp  450111/MS  – 
Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Órgão 
Julgador  T2  -  SEGUNDA  TURMA  -  Data  do  Julgamento 
11/03/2014 - Data da Publicação/Fonte DJe 17/03/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR. PERÍCIA 
REALIZADA PELO ÓRGÃO TÉCNICO OFICIAL IMEQ-PB. 
VALIDADE FORMAL.  AUTORIA INCERTA DA FRAUDE. 
DÉBITO  CANCELADO.  DANO  MORAL  AFASTADO. 
MULTA  ART.  538,  PAR.  ÚNICO,  CPC.  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS  SEM  INTUITO  PROTELATÓRIO. 
PROVIMENTO PARCIAL. Participando o consumidor da 
produção da prova pericial a ele desfavorável, mediante 
a apresentação de recurso administrativo no processo 
destinado a apuração de ato ilícito, é formalmente válido 
o  laudo  do  expertiis  ,  máxime  quando  elaborado  por 
órgão técnico oficial IMEQ/PB Instituto de Metrologia e 
Qualidade  Industrial  da  Paraíba. Na  linha  da 
jurisprudência  do  STJ,  a  demonstração  da  fraude  no 
medidor de energia, sem a comprovação da sua autoria, 
impede o fornecedor de imputar ao consumidor, pelo só 
fato  de  ser  o  depositário  do  aparelho,  a 
responsabilidade  pela  violação  do  equipamento. 
Sustação  da  prestação  dos  serviços  vedada, 
considerando  o  período  compreendido  de  aferição  a 
menor  do  consumo  de  luz  trinta  e  seis  meses.  0 
procedimento de recuperação de consumo de energia é 
reflexo  do  exercício  regular  o  direito  de  fiscalizar  da 
concessionária do serviço não ensejando danos morais, 
quando  realizado  dentro  dos  parâmetros  estipulados 
pela Resolução n° 456 da ANEEL. Não havendo intuito 
procrastinatório no manejo de embargos de declaração, 
aviados no juízo de primeiro grau, é inaplicável a multa 
do  art.  538,  parágrafo  único  do  CPC.”  (TJ-PB;  AC  nº 
03620100002108001; Relator: DES. MÁRCIO MURILO DA 
CUNHA  RAMOS.  Orgão  Julgador:   TERCEIRA  CÂMARA 
CÍVEL; Data do Julgamento:  26/06/2012)   

No caso vertente, entendo que a concessionária não logrou 
êxito  em  demonstrar  que  houve,  efetivamente,  desvio  de  energia,  na 
medida  em que  não  foi  realizada  perícia  no  medidor,  além de  inexistir 
qualquer  demonstração  de  que  houve  uma  gritante  variação  entre  as 
faturas de energia antes e depois da lavratura do Termo de Ocorrência (fls. 
28/72).
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Assim,  a  sentença  não  merece  reforma  no  capítulo  que 
julgou procedente o pedido de anulação do débito.

Já quanto ao dano moral, entendo que o decisum deve ser 
reformado. Apesar de a concessionária de energia elétrica não comprovar o 
correto  procedimento  e  a  autoria  da  suposta  irregularidade geradora  da 
diferença de consumo, não é possível relacionar tal conduta a um dano à 
honra ou imagem do autor. 

É que, da análise dos fatos trazidos a julgamento, apesar de 
demonstrados  alguns  dissabores  com  a  cobrança  da  diferença  de 
consumo, não observo no incidente situação capaz de gerar desconforto 
para  ensejar  condenação  por  danos  morais,  até  porque  não  houve 
repercussão negativa ou mesmo extrapolação à esfera de conhecimento do 
recorrido e de seus familiares. Aliás, esta Corte em casos similares, assim 
decidiu:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
CANCELAMENTO  DE  ÔNUS  C/C  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  IRREGULARIDADE  NO  MEDIDOR. 
COBRANÇA  INDEVIDA.  FIO  NEUTRO  DESCONECTA  1 
CONSUMO  REGISTRADO  À  MENOR.  RECUPERAÇÃO 
CONSUMO.  DANOS  MORAIS.  NÃO  CONFIGURAÇÃO. 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU 
DESPROVIMENTO  DO APELO.  Na  tormentosa questão 
de se saber o que configura o dano moral, cumpre 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 2. Câm. Civ. do TJRJ, na Apel. 
8.218/95, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho).”  (TJPB – AC 
03020100021390001 - Relator: João Alves da Silva - Data 
de Julgamento: 17-04-2013)   

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE  DÉBITO  C/C  DANOS  MORAIS  COM  PEDIDO  DE 
LIMINAR.  ENERGIA  ELÉTRICA.  INSPEÇÃO. 
SUBSTITUIÇÃO  DE  MEDIDOR.  PERÍCIA  TÉCNICA. 
REALIZAÇÃO.  ATO  UNILATERAL.  CONTRADITÓRIO  E 
AMPLA  DEFESA.  VIOLAÇÃO.  RECUPERAÇÃO  DE 
CONSUMO.  COBRANÇA.  CANCELAMENTO.  DANO 
MORAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  SENTENÇA, 
MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO.  -  Realizada 
inspeção, constatando-se unilateralmente irregularidade 
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no medidor, há violação aos princípios constitucionais 
da ampla defesa e do contraditório, devendo ser mantida 
a decisão recorrida, que determinou o cancelamento do 
débito imputado. - Tratando-se de responsabilidade civil, 
para a configuração da ocorrência de dano moral, faz-se 
necessário  que  a  parte,  vítima  do  suposto  prejuízo, 
demonstre, através do inequívoco elenco probatório, a 
existência do fato lesivo, como também da culpa e, por 
último,  do  nexo  causal.” (TJ-PB;  AC 
nº10720110001156001;  Relator:   DES  FREDERICO 
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO; Orgão Julgador: 4 
CAMARA CIVEL; Data do Julgamento: 10/07/2012)   

Logo,  entendo  inexistirem  os  danos  morais  deferidos  no 
decisum, devendo, assim, ser reformada a sentença nesse sentido.

Por  todo o  exposto,  dou parcial  provimento  ao recurso 
apelatório,  para  afastar  a  condenação em danos  morais,  mantendo 
incólume os demais termos da sentença vergastada.

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.

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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