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Advogado : Wilson Sales Belchior
Apelado : Maria de Lourdes Batista do Nascimento
Advogado : José Alberto Evaristo da Silva

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  RELAÇÃO CONSUMERISTA.  INCIDÊNCIA
DAS  REGRAS  DO  CDC.  SUPOSTO  DESVIO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  CONCESSIONÁRIA  DE
ENERGIA  QUE  EFETUA  LEITURAS  DE  MEDIDOR
MENSALMENTE  E,  APÓS  DECURSO  DO  TEMPO,
COBRA  POR  CONSUMO  NÃO  CONTABILIZADO.
AUSÊNCIA  DE  OBSERVAÇÃO  DAS  REGRAS  DO
PROCEDIMENTO  ESTABELECIDO  PELA  ANEEL
PARA  AFERIR  A  POSSÍVEL  IRREGULARIDADE.
NULIDADE DO ATO E DA RESPECTIVA FATURA DA
RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.
DESPROVIMENTO.

 A norma regulamentadora do procedimento para
constatação de desvio de energia elétrica estabelece que
a concessionária  dessa modalidade de  serviço público
deve  realizar  inspeções  periódicas  na  unidade
consumidora  e,  na  ocorrência  de  indício  de

____________________________________________________________________________________________________________
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000622-91.2011.815.1201 1



procedimento irregular, emitir o Termo de Ocorrência e
Inspeção  (TOI),  cuja  cópia  necessita  ser  entregue  ao
consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no
ato da sua emissão, mediante recibo. Em caso de recusa
de  recebimento,  esta  precisa  ser  enviada,  em  até  15
(quinze) dias, por qualquer modalidade.

 Ausente  a  comprovação  da  prática  dos  atos
componentes do procedimento delineado na norma de
regência, ônus que competia à apelante, nos termos do
inciso  II  do  art.  373  do  CPC/15,  configura-se  nula
cobrança de recuperação de consumo.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em conhecer do
recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  Energisa
Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S/A  contra  sentença  prolatada  pelo
Juízo da Comarca de Araçagi, lançada nos autos da Ação Declaratória de
Nulidade  c/c  Danos  Morais,  ajuizada  por Maria  de  Lourdes  Batista  do
Nascimento.

O magistrado de primeiro grau, às fls. 132/135v, julgou
parcialmente  procedentes  os  pedidos  formulados  na  inicial,  declarando
inexigível e cancelada a dívida cobrada administrativamente pela empresa.

Em  suas  razões,  fls.  136/146v,  a  apelante  pugna  pela
reforma  da  decisão  alegando  que  através  de  regular  inspeção  nas
instalações do imóvel, fora constatada a existência de um desvio de energia,
o qual beneficiava o apelado, conforme registrado no Termo de Ocorrência e
Inspeção.

Assevera não existir dúvida em relação à irregularidade,
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haja vista a confirmação desta  in loco,  de forma visual e imediata por seus
técnicos.  Ressalta  que  todo  procedimento  de  recuperação  de  consumo
adotado  pela  recorrente  encontra  amparo  legal  em Resolução  da  Aneel,
tendo agido, em todo o procedimento, no exercício regular do direito.

 Sustenta  que somente após a  tramitação do processo
administrativo  o  recorrido  foi  cientificado  para  efetuar  o  pagamento  da
diferença  apurada.  Assegura  que  o  quantum cobrado  não  diz  respeito  a
qualquer  penalidade,  mas  ao  valor  da  energia  consumida  que  não  fora
adimplida.

Aduz,  ainda,  que  não  cabe  condenação  em  danos
morais,  sobretudo  por  ter  sido  demonstrada  suspensão  ou  corte  no
fornecimento de energia. 

Contrarrazões ofertadas às fls. 157/160, pela manutenção
do decisum.

A Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  165/171,  opina  pelo
desprovimento do recurso apelatório.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Contam os autos  que,  após a realização da vistoria,  a
Energisa  concluiu pela  existência  de  irregularidades,  o  que  acarretou  na
lavratura do Termo de Ocorrência nº 296523 (fls. 59/60) e posterior carta de
cobrança (fl. 61) relativa a uma suposta recuperação de consumo do período
entre junho de 2008 e maio de 2011, totalizando uma dívida de R$ 11.442,48
(onze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a relação envolvendo as
partes litigantes é tipicamente de consumo, regida pela legislação especial,
pois  enquadram-se  perfeitamente  nos  conceitos  de  consumidor  e
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fornecedor,  insculpidos,  respectivamente,  nos  arts.  2º  e  3º  do  Código  de
Defesa do Consumidor.

Cumpre mencionar que o ato de fiscalização realizado
em virtude de suspeita de fraude no medidor de energia foi praticado em
desarmonia  com  a  Resolução  nº  414/2010,  impondo-se  a  anulação  da
cobrança relativa à recuperação de consumo.

A  norma  regulamentadora  do  procedimento  para
detecção de fraude no medidor do consumo de energia elétrica estabelece
que  a concessionária dessa modalidade de serviço público deve realizar
inspeções periódicas na unidade consumidora e, na ocorrência de indício
de procedimento irregular, deve  emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI),  cuja  cópia  deve  ser  entregue  ao  consumidor  ou  àquele  que
acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e em caso
de recusa do consumidor em recebê-la, deve ser enviada em até 15 (quinze)
dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento,
conforme contexto dos arts.  77,  caput e 129,  §1º,  inc. I  e  §3º da referida
norma:

“Art. 77. A verificação periódica dos equipamentos de medição,
instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo
critérios  estabelecidos  na  legislação  metrológica,  devendo  o
consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados
aos locais em que os equipamentos estejam instalados. (Redação
dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010) 

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. 

§ 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;

(…)

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI,
esta  deve  ser  enviada  em  até  15  (quinze)  dias  por  qualquer
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modalidade que permita a comprovação do recebimento.

O conjunto probatório inserto nestes autos denota que a
apelante deixou de praticar os atos que compõem o procedimento relativo à
apuração do suposto desvio de energia elétrica e da respectiva recuperação
de  consumo,  porquanto  não  demonstrou  a  realização  de  vistorias
periódicas.

Ora, se a concessionária de energia elétrica exerce mês-
a-mês a leitura e o controle sobre o instrumento medidor, não pode neste
momento cobrar por recuperação, pois, assim agindo, fere a boa-fé objetiva,
o princípio da confiança e a proibição da venire contra factum proprium.

Sobre o tema, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO  C/C  DANOS  MORAIS  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DAS
REGRAS  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
INSPEÇÃO  REALIZADA  NO  IMÓVEL  ONDE  RESIDE  E
TRABALHA O AUTOR. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA
E FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO.  SUBSTITUIÇÃO
DO  MEDIDOR.  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO  NÃO
FATURADO.  IMPUTAÇÃO  DE  DÉBITO.  PROCEDIMENTO
IRREGULAR.  ATENDIMENTO  PARCIAL  DAS  EXIGÊNCIAS
CONSTANTES DAS RESOLUÇÕES Nº 414/2010 E Nº 479/2012 DA
ANEEL  -  AGÊNCIA  NACIONAL  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
DESCONSTITUIÇÃO  DA  DÍVIDA.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA
RAZOABILIDADE.  RATIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. -  Não tendo a distribuidora
de energia elétrica, quando da adoção do procedimento para a
caracterização  de  irregularidades  e  consequente  apuração  do
consumo não faturado ou faturado a menor, observado todos os
requisitos  legais  necessários,  conforme  estabelecido  nas
Resoluções  nº  414/2010  e  nº  479/2012  da  ANEEL  -  Agência
Nacional  de  Energia  Elétrica,  encontra-se  viciada  a  eventual
perícia realizada, não havendo como imputar ao consumidor os
valores cobrados a título da diferença de consumo alegada. (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO  do  Processo  Nº  00046009120138150171,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO  DA  NÓBREGA  COUTINHO  ,  j.  em  05-12-2017).
Destaquei
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No tocante  aos  danos  morais,  não  houve  condenação
neste ponto.

Face  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo irretocável todos os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de fevereiro
de 2018, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do
julgamento a Exma.  Desa.  Maria  das Graças Morais  Guedes (relatora),  o
Exmo. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque e o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa,  juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 28 de fevereiro
de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes                        
          R E L A T O R A
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