
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000182-36.2013.815.0131
Origem : 2ª Vara Mista de Cajazeiras.
Relator : Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz Convocado.
Apelante : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.
Advogado : Paulo Gustavo de Mello Silva Soares (OAB/PB 11.268).
Apelada : Douglas Macarthur Pereira de Araújo.
Advogado : Genival Pereira de Araújo (OAB/PB 9.099).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.  TERMO DE
CONFISSÃO  DE  DÍVIDA.  PARCELAMENTO
DE DÉBITO REFERENTE A RECUPERAÇÃO
DE  CONSUMO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  A
FIM DE EVITAR SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
MANUTENÇÃO  DO  FORNECIMENTO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  DESCONSTITUIÇÃO
DE  DÉBITO  E  DEVOLUÇÃO  SIMPLES  DO
VALOR PAGO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  LEGALIDADE  NA  IMPUTAÇÃO  DO
DÉBITO.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO
DE  ATENDIMENTO  AO  PROCEDIMENTO
PREVISTO  NA  RESOLUÇÃO  N.º  414  DA
ANEEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA
DA  FRAUDE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RESPONSABILIZAÇÃO  DO  CONSUMIDOR
POR  DESVIO  DE  ENERGIA.  ÔNUS  QUE
INCUMBE  À  EMPRESA  DEMANDADA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Incumbe a concessionária, nos casos de suspeita de
procedimento  irregular,  adotar  as  providências
necessárias para a fiel caracterização e apuração do
consumo não faturado ou faturado a menor, sob pena
de ser reconhecida indevida a cobrança. 

- §5.º - Nos casos em que houver a necessidade de
retirada  do  medidor  ou  demais  equipamentos  de
medição,  a  distribuidora  deve  acondicioná-los  em
invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
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mediante entrega de comprovante desse procedimento
ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção,
e  encaminhá-los  por  meio  de  transporte  adequado
para realização da avaliação técnica.

-  Não  tendo  se  desincumbido  de  demonstrar  que
procedeu nos moldes do que reza a resolução 414 da
ANEEL, deve ser  mantida a sentença que declarou
inexistente  o  débito  decorrente  de  recuperação  de
consumo.

-  O  termo  de  confissão  de  dívida  firmado  sob
ameaça/receio  de  suspensão  do  fornecimento  de
energia elétrica não representa confissão espontânea,
motivo  pelo  qual  não  há  como  reconhecer  a  sua
validade enquanto negócio jurídico. 

-  A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
entende  não  ser  possível  a  responsabilização  do
consumidor  por  débito  de  consumo  sem  a
comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do
medidor.

-  Assim,  não  havendo  certeza  de  que  o  desvio  de
energia  foi  provocado  pelo  autor,  não  pode  a
concessionária  responsabilizá-lo  pelo  débito  de
consumo.

- Apelo desprovido.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  92/109)  interposta  pela
Energisa  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  S/A contra  sentença  (fls.
84/86), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Mista de Cajazeiras que, nos autos da
“Ação Declaratória” ajuizada por  Douglas Macarthur Pereira de Araújo,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

“ Diante do exposto, acolho o pedido, resolvendo o
mérito nos termos do artigo 269, I, para declarar a
inexistência  do  débito  objeto  desta  demanda,  no
valor de R$ 5.281,52 (cinco mil duzentos e oitenta e
um  reais  e  cinquenta  e  dois  centavos)  e
consequentemente,  determinar  a  devolução  dos
valores pagos pelo autor em virtude da confissão e
parcelamento administrativo do débito, devidamente
corrigido monetariamente com base no INPC desde
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o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação.
Mantenho a decisão proferida às fls. 23/24, ficando a
promovida impedida de suspender o fornecimento de
energia  elétrica  referente  ao  débito  discutido,  sob
pena de multa diária no valor  de R$ 100,00 (cem
reais),  limitada  ao  teto  de  R$  2.000,00(dois  mil
reais).
Condeno  o  vencido  ao  pagamento  de  custas
processuais  e  verbas  advocatícias,  estas  no
percentual de dez por cento, conforme art. 20, §3.º
do CPC.” (fls. 86)

Em  suas  razões,  aduz  que  a  cobrança  efetivada  a  título  de
recuperação de consumo é plenamente legal, resultando da diferença havida
com  o  desvio  de  energia  e  multa  por  ilegalidade,  tendo  seguido
criteriosamente o que determina a Resolução 414 da ANEEL, tanto assim que
o promovente reconheceu isso e efetuou o parcelamento do débito de forma
espontânea.

Salienta  a  correta  aplicação  dos  cálculos  na  cobrança  da
recuperação de consumo, ressaltando que o consumidor foi beneficiado pelas
irregularidades, sendo irrelevante a autoria do ilícito. 

Finalmente,  requer  a  reforma  da  sentença,  julgando
improcedente o pedido.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  115/116),  pleiteando  a
manutenção da decisão.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 123//124), opinando pelo prosseguimento do feito sem
manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO.

O caso tratado nos autos diz respeito a imputação de um débito
relativo  à  recuperação  de  consumo,  medida  pela  concessionária,  em
decorrência  de  constatação  de  procedimento  irregular  da  unidade
consumidora.

O autor, ora apelado, sustenta que desconhecia a irregularidade
apontada,  bem  como  o  débito  existente,  aduzindo  que  sempre  pagou
regularmente suas faturas,  pelo que a  cobrança é  indevida.  Argumenta  que
assinou o termo de confissão de dívida somente por receio de ter sua energia
cortada,  fato  que  prejudicaria  seu  filho  menor,  que  necessita  de  ar-
condicionado para dar prosseguimento ao tratamento de saúde. 
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Por  outro  lado,  o  apelante  aduziu  que  o  simples  receio  da
interrupção da energia elétrica não poder ser entendida como modalidade de
coação  moral  de  forma  a  acarretar  vício  de  vontade,  sendo  legal  o
procedimento adotado. 

Os argumentos da parte apelante não merecem guarida. Com
efeito, o termo de confissão de dívida firmado sob ameaça/receio de suspensão
do  fornecimento  de  energia  elétrica  não  representa  confissão  espontânea,
motivo pelo qual não há como reconhecer a sua validade enquanto negócio
jurídico. É o que se depreende do recente julgado do nosso egrégio Tribunal,
senão vejamos:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
CANCELAMENTO  DE  ÔNUS COM PEDIDO  DE
LIMINAR  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO DA PROMOVENTE.  PRELIMINAR
EM  SEDE  DE  CONTRARRAZÕES.  FALTA  DE
INTERESSE  RECURSAL  EM  FACE  DA
ASSINATURA  DE  TERMO  DE  CONFISSÃO  DE
DÍVIDA PELA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE
DE REVISÃO DO DÉBITO. SÚMULA Nº 286, DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERESSE
DE AGIR CONFIGURADO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  INCIDÊNCIA  DAS
REGRAS  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  INSPEÇÃO  REALIZADA  NO
IMÓVEL ONDE RESIDE A AUTORA. 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.
DEVOLUÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE  DE  RESTITUIÇÃO  EM
DOBRO.  ART.  42,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÁ-FÉ
NÃO  CARACTERIZADA.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO
DA RAZOABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  -  Por
força  do  enunciado  sumular  nº  286,  do  Superior
Tribunal  de  justiça,  "A  renegociação  de  contrato
bancário  ou  a  confissão  da  dívida  não  impede  a
possibilidade  de  discussão  sobre  eventuais
ilegalidades  dos  contratos  anteriores",  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00000777920158150231,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 24-10-2017) 

Ultrapassada  essa  questão,  cumpre  verificar  se  a  apelante
adotou  o  procedimento  correto  para  caracterização  da  irregularidade  e  da
recuperação de consumo, nos termos da Resolução n.º414 da ANEEL, de 09
de setembro de 2010, alterada pela Resolução 479, de 03 de abril de 2012.

Vejamos  o  que  rezam  os  dispositivos  129  e  130  da  citada
Resolução:

CAPÍTULO XI

DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES
Seção I
Da  Caracterização  da  Irregularidade  e  da  Recuperação  da
Receita
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;
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; e
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; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2oUma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou
àquele  que  acompanhar  a  inspeção,  no  ato  da  sua  emissão,
mediante recibo.
§ 3o - Quando da recusa do consumidor em receber a
cópia  do  TOI,  esta  deve  ser  enviada  em  até  15
(quinze)  dias  por  qualquer  modalidade  que  permita  a
comprovação do recebimento.
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§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento
do  TOI,  para  informar  à  distribuidora  a  opção  pela  perícia
técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso,
desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua
emissão. (Redação dada pela REN  ANEEL  418, de 23.11.2010)
§ 5o - Nos casos em que houver a necessidade de retirada do
medidor  ou  demais  equipamentos  de  medição,  a
distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a
ser  lacrado  no  ato  da  retirada,  mediante  entrega  de
comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele
que acompanhar a inspeção,  e encaminhá-los por meio de
transporte adequado para realização da avaliação técnica.
§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser
realizada  pela  Rede  de  Laboratórios  Acreditados  ou  pelo
laboratório  da  distribuidora,  desde  que  com  pessoal
tecnicamente  habilitado  e  equipamentos  calibrados  conforme
padrões  do  órgão  metrológico,  devendo  o  processo  ter
certificação  na  norma  ABNT  NBR  ISO  9001,  preservado  o
direito de o consumidor requerer a  perícia técnica de que trata o
inciso  II  do  §  1º.  (Redação dada  pela  REN ANEEL 479,  de
03.04.2012)
§7o - Na hipótese do § 6.º, a distribuidora deve comunicar ao
consumidor,  por  escrito,  mediante  comprovação,  com  pelo
menos 10 (dez) dias de antecedência,  o local,  data  e  hora da
realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje,
acompanhá-la  pessoalmente  ou  por  meio  de  representante
nomeado.
§ 8.º - O consumidor pode solicitar, antes da data previamente
informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento
para realização da avaliação técnica do equipamento.
§ 9o -  Caso o consumidor não compareça à data previamente
informada, faculta-se à  distribuidora seguir cronograma próprio
para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que
observado o disposto no § 7.º.
§  10.  Comprovada  a  irregularidade  nos  equipamentos  de
medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e
da  perícia  técnica,  caso  tenha  optado  por  ela,  devendo  a
distribuidora  informá-lo  previamente  destes  custos,  vedada  a
cobrança de demais custos.
§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados
ao disposto no § 10 do  art. 137. (...)

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  a  apelante  não  atendeu
integralmente aos termos da Resolução citada, uma vez que não comprovou
ter cumprido com o que reza o §5.º do art. 129.

Assim,  revela-se  ilegítima  a  apuração  unilateral  da
concessionária de energia, imputando débito de recuperação de consumo ao
consumidor, sem comprovar que procedeu ao que dispõe o §5.º do artigo 129
da Resolução 414 da ANEEL.
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No  mesmo  sentido,  desconstituindo  o  débito  apurado  em
procedimento de recuperação de  consumo que não observou as  normas da
agência reguladora, confira-se o aresto:

“PROCESSUAL  CIVIL  ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. CEEE. RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO  LASTREADA  EM  PROCEDIMENTO
DE  CARACTERIZAÇÃO  DE  IRREGULARIDADE
QUE  NÃO  OBSERVOU  A  NORMATIVA  DE
REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 414/2010  DA ANEEL),
AFASTAR  SEU  VALOR  PROBANTE.
DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO A TÍTULO DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE SE IMPÕE.
Resolução  Normativa  414/2010  da  ANEEL,  ao
definir  procedimento  para  caracterização  de
irregularidade,  estabelece  que  a  distribuidora,  nos
casos  em  que  houver  necessidade  de  retirada  do
medidor  para  avaliação  técnica,  deve  não  só
acondicionar o equipamento em invólucro específico,
a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de
comprovante  ao  consumidor  ou  àquele  que
acompanhar a inspeção (§ 5º do art. 129), o que foi
observado  na  espécie,  mas  'comunicar  ao
consumidor, por escrito, mediante comprovação, com
pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local,
data e hora da realização da avaliação técnica, para
que  ele  possa,  caso  deseje,  acompanhá-la
pessoalmente ou por meio de representante nomeado'
(§ 7º do art. 129), até porque tal avaliação técnica,
mesmo  que  realizada  pelo  laboratório  da
distribuidora, há de ser implementada com pessoal
tecnicamente  habilitado e  equipamentos  calibrados
conforme padrões do órgão metrológico, devendo o
processo ter  certificação na norma da ABNT NBR
ISO  9001  (§  6º  do  art.  129),  aspecto  este  sequer
mencionado  na  avaliação  técnica  que  lastra  a
vergastada  recuperação  de  consumo;  acresça-se  a
isso a existência, na espécie, a par da ausência da
comunicação supracitada, de incongruência entre o
número do lacre do invólucro (nº 63439) no qual foi
acondicionado, na presença do consumidor, quando
da lavratura do TOI, o medidor recolhido na unidade
consumidora e o do invólucro (nº 63441), em que se
encontrava o medidor submetido à avaliação técnica
pelos  engenheiros  do  fornecedor.  Conseguinte,
caracterizada  está  a  nulidade  do  procedimento  de
caracterização  de  irregularidade  realizado  pelo
fornecedor, com o que resta fulminada a vergastada
recuperação  de  consumo  naquele  alicerçada.
APELO PROVIDO”.
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(TJ-RS - Recurso Cível:  71004723359 RS, Relator:
Ricardo  Bernd,  Data  de  Julgamento:  26/06/2014,
Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 01/07/2014).

Em idêntico posicionamento, a jurisprudência desta Corte tem
se manifestado:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DO  PEDIDO.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVENTE.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.
INCIDÊNCIA  DAS  REGRAS  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  COBRANÇA  DE
VALORES  INDEVIDOS.  INSPEÇÃO  REALIZADA
NA  RESIDÊNCIA  DA  AUTORA.  SUBSTITUIÇÃO
DO  MEDIDOR.  IMPUTAÇÃO  DE  DÉBITO.
PROCEDIMENTO  NECESSÁRIO  PARA  A
CARACTERIZAÇÃO  DE  IRREGULARIDADE.
PREVISÃO NAS RESOLUÇÕES Nº 414/2010 E Nº
479/2012, DA ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA
ACERCA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS  ESTABELECIDOS  NAS  MENCIONADAS
RESOLUÇÕES.  DESCONSTITUIÇÃO  DA
COBRANÇA  EM  PRIMEIRO  GRAU.  DANOS
MORAIS.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
RETIFICAÇÃO.  CONFIGURAÇÃO.  FIXAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA NO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.
-  Não  tendo  a  distribuidora  de  energia  elétrica,
comprovado  que  cumpriu  os  requisitos  legais
necessários para recuperação de consumo, conforme
estabelecido  nas  Resoluções  nº  414/2010  e  nº
479/2012  da  ANEEL,  impossível  imputar  à
consumidora os valores cobrados a esse título.
-  Diante  da  cobrança  indevida  realizada  pela
concessionária  de  energia  elétrica,  imperioso  se
torna  reconhecer  a  existência  de  dano  suportado
pela autora, passível de indenização.
- O valor do dano moral deve ser fixado segundo os
critérios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,
observando-se,  ainda,  as  peculiaridades  do  caso
concreto”.(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00013842920138150881,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  FREDERICO
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MARTINHO  DA NOBREGA COUTINHO ,  j.  em
19-07-2016).

Além  disso,  vale  ressaltar  que  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  entende  não  ser  possível  a  responsabilização  do
consumidor por  débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua
autoria  na  fraude  do medidor.  Na  hipótese,  não  restou  comprovado que  a
fraude  tenha  sido  perpetrada  pelo  consumidor,  ora  apelado.  Vejamos  a
jurisprudência:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CONHECIMENTO  DO  APELO  NOBRE.
POSSIBILIDADE.  ENERGIA  ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO
DO  MEDIDOR.  PRESUNÇÃO  DE  AUTORIA DO
CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.
1. É correto o conhecimento do recurso especial que,
ao  contrário  do  sustentado  pela  então  recorrida,
combate a razão de decidir do julgado, prescinde do
reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias
do caso estão descritas no acórdão impugnado -  e
aborda matéria efetivamente debatida na origem.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende  não  ser  possível  a  responsabilização  do
consumidor  por  débito  de  consumo  sem  a
comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do
medidor.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/10/2016, DJe 04/11/2016)

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
ANÁLISE  DE  OFENSA  A  DISPOSITIVO  DE
RESOLUÇÃO  DA  ANEEL.  IMPOSSIBILIDADE.
NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL.  FRAUDE  NO  MEDIDOR.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DA  AUTORIA.  ÔNUS  QUE
INCUMBE À CONCESSIONÁRIA.
1. Não há como conhecer da violação de dispositivos
de Resolução da ANEEL, uma vez que tal diploma
não se  insere  no  conceito  de  lei  federal  a  que  se
refere  o  art.  105,  III,  "a",  da  Constituição  da
República, fugindo, assim, da hipótese constitucional
de cabimento desse recurso.
2. Dessume-se dos autos que o Tribunal de origem
concluiu  que  a  concessionária  de  energia  não
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comprovou que o usuário foi o autor da violação do
medidor,  pelo  que  considerou  nula  a  cobrança
exigida a título de recuperação de consumo.
3. Sobre o assunto, 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  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)  4.  Agravo  regimental
não provido.
(AgRg no AREsp 450.111/MS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014)

Logo, uma vez verificada a irregularidade do procedimento de
apuração de valores referentes à recuperação de consumo de energia elétrica,
por desrespeito às normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), bem ainda não demostrado que foi o autor quem realizou a fraude
no  medidor,  há  de ser  mantida  a  decisão  que  julgou procedente  o  pedido
declaratório de inexistência do débito imputado sob tal título, determinando,
via de consequência, a devolução na forma simples do valor cobrado.

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação Cível, para manter incólume a sentença recorrida.

É COMO VOTO.

 Participaram do julgamento,   o   Exmo. Dr.  Carlos Eduardo
Leite  Lisboa,  juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  em substituição  ao
Exmo Des,  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Exmo, Dr.  Aluisio  Bezerra
Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des.
Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João  Pessoa,  27   de
fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz Convocado - Relator
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