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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO
Apelação Cível – nº. 0067114-85.2014.815.2001

Apelante: Ivone Pereira de Barros – Adv.: David Mendes Feitosa - 
OAB/PB Nº 16.511

Apelada: Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A – Adv.: Geraldez 
Tomaz Filho – OAB/PB Nº 11.401 

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  –  PRELIMINAR  –  1)
NULIDADE  DA  SENTENÇA  –  REJEIÇÃO  –
MÉRITO - ENERGISA – DESVIO DE ENERGIA
EM UNIDADE CONSUMIDORA COMPROVADO –
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  -
POSSIBILIDADE  –  DANO  MORAL  NÃO
CARACTERIZADO  -  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no

mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.

 
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 117/124) interposta por
Ivone Pereira de Barros hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 10ª
Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Declaração
de  Inexistência  de  Débito  c/c  Indenização  por  Danos  Morais, julgou
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improcedente o pedido contido na inicial. 

Nas razões recursais, alega a apelante preliminarmente
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e no mérito que
jamais procedeu de forma ilícita e irregular no medidor de energia.

Alega ainda que a condita da apelada em cobrar débito
inexistente,  inclusive  ameaçando  o  consumidor  de  suspender  o
fornecimento de energia elétrica, figura-se como ato ilícito ensejador de
dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 146/169.

A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo
desprovimento do recurso (fls. 177/181).

É o relatório.

V O T O

Importante frisar que a legislação pertinente ao caso
são os ditames previstos no CPC/1973, tanto no que concerne à legislação
bem como a doutrina e jurisprudência correlata à época, à luz do que já
foi disciplinado pelo STJ no Enunciado Administrativo nº. 2, senão veja-se:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

No caso, a sentença foi publicada na vigência do CPC/
1973, em 14/09/2015, conforme certidão à fl. 116. 
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PRELIMINAR

1) Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação

A  apelante  alega  que  a  sentença  é  nula,  por  que  o
Magistrado singular fundamentou sua decisão na Resolução nº 456/2000
da ANEEL, sendo que esta foi revogada pela Resolução nº 414/2010.

Na sentença de fls. 114/115, o Magistrado monocrático
fundamentou sua decisão argumento que o procedimento de recuperação
de consumo está previsto na Resolução nº 456/2000 da ANEEL.

Acontece que a Resolução nº 414/2010 também prevê
o procedimento de recuperação de consumo conforme se observa:

Art.  129.  Na  ocorrência  de  indício  de
procedimento irregular, a distribuidora deve
adotar as providências necessárias para sua
fiel  caracterização e  apuração  do  consumo
não faturado ou faturado a menor. 

Desta forma, não há nulidade da sentença quando esta
foi  toda embasada em procedimento previsto na norma legal, havendo
apenas um erro material na digitação do número da resolução aplicada ao
presente caso.

Nestes termos rejeito a preliminar.

MÉRITO 

O cerne da presente questão consiste na sentença do
Magistrado singular, que julgou improcedente o pedido de declaração de
inexistência de débito e indenização por danos morais.

A  Resolução  Normativa  nº  414/2010  estabelece  o
seguinte:

Art.  129.  Na  ocorrência  de  indício  de
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procedimento irregular, a distribuidora deve
adotar as providências necessárias para sua
fiel  caracterização  e  apuração  do  consumo
não faturado ou faturado a menor.

 §  1o  A  distribuidora  deve  compor  conjunto  de
evidências  para  a  caracterização  de  eventual
irregularidade  por  meio  dos  seguintes
procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção
–  TOI,  em  formulário  próprio,  elaborado
conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou
quando  requerida  pelo  consumidor  ou  por
seu representante legal;

III  –  elaborar  relatório  de  avaliação  técnica,
quando  constatada  a  violação  do  medidor  ou
demais equipamentos de medição, exceto quando
for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso
II;  (Redação  dada  pela  REN  ANEEL  479,  de
03.04.2012)

IV  –  efetuar  a  avaliação  do  histórico  de
consumo e grandezas elétricas;

V  –  implementar,  quando  julgar  necessário,  os
seguintes procedimentos:

a)  medição  fiscalizadora,  com  registros  de
fornecimento  em  memória  de  massa  de,  no
mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais,  tais como fotografias e
vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao
consumidor  ou  àquele  que  acompanhar  a
inspeção,  no ato da sua emissão,  mediante
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recibo. 

Art.  130.  Comprovado  o  procedimento  irregular,
para  proceder  à  recuperação  da  receita,  a
distribuidora  deve apurar  as  diferenças  entre  os
valores efetivamente faturados e aqueles apurados
por meio de um dos critérios descritos nos incisos
a  seguir,  aplicáveis  de  forma  sucessiva,  sem
prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: 

IV  –  determinação  dos  consumos  de  energia
elétrica  e  das  demandas  de  potências  ativas  e
reativas excedentes, por meio da carga desviada,
quando  identificada,  ou  por  meio  da  carga
instalada, verificada no momento da constatação
da  irregularidade,  aplicando-se  para  a  classe
residencial  o  tempo  médio  e  a  frequência  de
utilização  de  cada  carga;  e,  para  as  demais
classes,  os  fatores  de  carga  e  de  demanda,
obtidos a partir de outras unidades consumidoras
com atividades similares; 

Parágrafo único. Se o histórico de consumo
ou  demanda  de  potência  ativa  da  unidade
consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos
completos de faturamento, em valor igual ou
inferior a 40% (quarenta por cento) para a
relação entre a soma dos 4 (quatro) menores
e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos
de  energia  elétrica  ativa,  nos  36  (trinta  e
seis)  ciclos  completos  de  faturamento
anteriores à data do início da irregularidade,
a  utilização  dos  critérios  de  apuração  para
recuperação  da  receita  deve  levar  em
consideração tal condição 

Analisando os autos, observa-se que a apelada realizou
uma inspeção na residência da apelante onde foi constatado um desvio de
energia  no  ramal  de  entrada  embutido  do  medidor,  sendo  a  inspeção
acompanhada pela apelante, conforme se constata na cópia do Termo de
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Ocorrência de Inspeção à fl. 70.

Às fls. 72/82 consta cópia do histórico do consumo da
apelante, bem como fotografias do medidor, além de cópia de carta ao
cliente  delineando  todas  as  medidas  adotadas  no  procedimento  de
recuperação de consumo.

 
Às  fls.  85/90  consta  cópia  do  laudo  nº  888/14,

elaborado pelo Instituto de Polícia Cientifica do Estado da Paraíba de onde
se extrai o seguinte:

“V – CONCLUSÃO

Face  ao  exposto  no  corpo  deste  Laudo,
conclui a Perita que há uma derivação antes
da medição, deixando de registrar o consumo
de  energia  corretamente,  embutida  na
parede, tendo  o  Técnico  da  ENERGISA  que
quebrá-la para descobrir a tubulação do ramal de
entrada, localizada na parede da puxada que divide
o  ambiente  para  a  sala  de  estar,  onde  fica  o
medidor, conforme descrito no item IV, letras B, D
e F”

Diante  dos  fatos  acima  narrados,  constata-se  que  a
recuperação de consumo efetuada pela apelada é legítima, baseada nos
critérios  descritos  na  legislação  pertinente  não  podendo  prosperar  as
alegações de inconsistência e ilegalidade das apurações.

Desta  forma,  também não há  que se falar  em dano
moral,  diante  da  comprovação  do  desvio  de  energia  na  unidade
consumidora da apelante.

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA:  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  SERVIÇO  DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE
EM MEDIDOR.  PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA
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ILEGALIDADE  DOS  VALORES  COBRADOS  PELA
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.  IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA  SENTENÇA.  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE
DEFESA.  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.
DIREITO À  PROVA.  PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA
NA  AUDIÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO.  ARGUIÇÃO  DE
VÍCIO  NA  INSTÂNCIA  RECURSAL.
COMPORTAMENTO  CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
LEALDADE  E  BOA-FÉ  PROCESSUAL.  REJEIÇÃO.
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.  PERÍCIA  TÉCNICA
REALIZADA  PELO  IMEQ-PB/INMETRO.
OBSERVÂNCIA  DOS  DISPOSITIVOS  DA
RESOLUÇÃO  N.º  414/2010  DA  ANEEL.
COBRANÇA  LEGÍTIMA.  INEXISTÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO
NEGADO. 1. Se a parte requer, na petição inicial, a
realização  de  perícia  técnica,  entretanto,  na
audiência  de  instrução,  abdica  do  direito  à
produção de prova e anui com a imediata prolação
da  sentença,  não  poderá  arguir,  em  preliminar
recursal, o cerceamento de defesa, ao argumento
de que não foi apreciado a pretensão probatória
deduzida na exordial,  posto  que tal  ato  importa
em  comportamento  contraditório,  violando  o
princípio da lealdade e boa-fé, nos te
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00323735320138152001,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 11-07-
2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  ENERGIA
ELÉTRICA.  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.
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IRREGULARIDADE  EM  MEDIDOR.  APURAÇÃO
REALIZADA  COM  A  PRESENÇA  DE
REPRESENTANTE DO CONSUMIDOR E COM BASE
NAS RESOLUÇÕES N.  414 E N.  479 DA ANEEL.
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
AMPLA  DEFESA  E  DO  CONTRADITÓRIO.
EQUIPAMENTOS  DE  MEDIÇÃO  DE  ENERGIA.
RESPONSABILIDADE  DO  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA
NÃO  DEMONSTRADA.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  -  Não  merece  anulação  o
procedimento  administrativo  que  culminou
com a formalização da fatura concernente à
recuperação  de  consumo,  pois  não  está
eivado de ilegalidade alguma,  uma vez que
restaram  preservados  o  contraditório  e  a
ampla defesa, bem como foram adotadas as
regras  previstas  na  legislação  pertinente. -
Como  é  cediço,  o  consumidor  é  o  responsável,
como depositário  a  título  gratuito,  pela  custódia
dos  equipamentos  de  medição  do  consumo  de
energia  elétrica,  nos  termos  do  art.  105  da
Resolução  456/00  da  ANEEL.  -  Do  TJPB:
"Comprovada  a  ocorrência  de  irregularidade  no
medidor  de  energia  elétrica,  impõe-se  a
responsabilidade do consumidor, que se aproveitou
da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se
aproveitasse."  (Processo  n.
00013444620138150461,  1ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator: Des. LEANDRO DOS
SANTOS, j. em 02-06-2015).
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007751320138150601,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DA
DESEMBARGADORA MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE ARAUJO DUDA FERREIRA , j. em 04-04-2017) 

ISTO  POSTO,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
NULIDADE DA SENTENÇA E, NO MÉRITO,  NEGO PROVIMENTO AO
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RECURSO APELATÓRIO, mantendo-se a sentença vergastada incólume.

 É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques

de Sá e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado

para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das

Graças Morais Guedes). 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r

09

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                       
9


	RELATÓRIO

