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AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  DESCONSTITUIÇÃO  DE
MULTA  E  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO –
IRREGULARIDADES  NO  MEDIDOR  DE  ENERGIA  –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO  APURADA DE FORMA
UNILATERAL –  NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS  NA  RESOLUÇÃO  414  DA  ANEEL  –
AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –  ATITUDE
ARBITRÁRIA – PRECEDENTES –  DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

-  A  Resolução  n°  414  da  Agência  Nacional  de  Energia
Elétrica autoriza a cobrança, pela concessionária, do que se
denomina  recuperação  de  consumo.  Todavia,  para  que
esteja legitimada esta exigência, é necessária a observância
do  procedimento  legal,  em  respeito  aos  princípios  do
contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, pois, que a
formação deste suposto débito se dê por ato unilateral da
concessionária.

- O exame de aferição do medidor realizado unilateralmente
pela concessionária para apuração do débito é insuficiente
para  respaldar  a  cobrança  realizada,  tendo  em  vista  a
inobservância  dos  princípios  do  contraditório  e  da  ampla
defesa,  repito,  deixando,  assim,  dúvidas  acerca  da
irregularidade apontada pela concessionária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  144/161) interposta  pela
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A,  buscando a reforma da
sentença  (fls.  141/143-V) proferida  pelo  Juízo  da  5ª  Vara  da  Comarca  de
Cajazeiras que, nos autos da Ação Declaratória de Desconstituição de Multa e
Inexistência de Débito, ajuizada por  Essuélio Morais Rodrigues em face da
ora Apelante, julgou procedente o pedido.

Narra o Autor, na exordial, que funcionários da Empresa Ré, ao
realizarem a troca do medidor em seu estabelecimento comercial, detectaram
um desvio de energia que perdurou 35 (trinta e cinco) meses, sendo emitido
um Termo de Ocorrência (TOI) e gerado um valor para pagamento na ordem de
R$ 144.096,45 (cento e quarenta e quatro mil, noventa e seis reais e quarenta
e cinco centavos), referente à recuperação do consumo irregular (fls. 02/14).

Sobrevindo a sentença (fls.  141/143-V),  o  pedido foi  julgado
procedente, nos seguintes termos:

[...]
Imperioso  o  non  liquet  probatório  em  desfavor  da
concessionária ré, o que acarreta a anulação da cobrança
efetuada.  Não houve demonstração cabal  de fraude e da
correção  dos  cálculos  da  cobrança  que  a  instruem,  que,
ademais, deveriam ter sido realizados com observância aos
princípios  da  ampla  defesa  e  do  devido  processo  legal,
desrespeitados.
[...]
Sem  embargo,  a  ré  simplesmente  lavrou  um  Termo  de
Ocorrência de Irregularidade – TOI, no qual foi desde logo
noticiada a existência de um desvio de energia no ramal de
entrada do estabelecimento do autor e apresentado o valor
do  débito  relacionado  a  tal  irregularidade,  calculado  de
maneira unilateral. E em favor do autor foi concedido apenas
o direito a um recurso administrativo.

Com  efeito,  a  demandada  não  ofereceu  ao  autor  a
oportunidade de se defender e contrariar seus argumentos
desde o início, já no procedimento de apuração da suposta
fraude  e  quantificação  do  débito,  mas  apenas  a
possibilidade de recorrer de uma realidade pré-anunciada.

Sucede  que  o  exame  de  aferição  do  medidor  realizado
unilateralmente  pela  concessionária  para  apuração  do
débito  é  insuficiente  para  respaldar  a  cobrança  realizada,
tendo  em  vista  a  inobservância  dos  princípios  do
contraditório  e da ampla  defesa deixando,  assim,  dúvidas
acerca da irregularidade apontada pela concessionária.

A verdade é que a pretensa presunção de veracidade do
TOI não é bastante para corroborar o comportamento da ré.
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Nenhuma  perícia.  Nenhum  laudo  assinado  por  um
engenheiro  ou  um  técnico  responsável.  Nada  além  do
famigerado  TOI  que  gerou  e  gera  milhares  de  ações  na
Justiça.

A  ré  arvora-se  da  prerrogativa  de  autotutelar  seus
interesses, apurando a pretensa fraude unilateralmente, sem
sequer  apresentar  ao  consumidor  de  seus  serviços  uma
perícia, um laudo técnico, que pudesse respaldar a alegativa
e, principalmente, o cálculo do débito imputado ao autor. O
corolário é que não tendo havido perícia, o TOI, por si só,
não é suficiente para comprovar a alegada irregularidade.
[...]
Logo, a conclusão que se alcança é a de que não se tem
por comprovada a imputação feita pela ré em desfavor do
(a) autor(a), o que basta para o decreto de procedência do
pedido de declaração de inexigibilidade do débito apurado
com base exclusivamente no TOI elaborado unilateralmente.
[...]
Ademais,  tratando-se  de  obrigação  pessoal,  é
imprescindível a comprovação da autoria da suposta fraude,
de  forma  que  a  responsabilidade  em  pagar  eventual
diferença  de  consumo  só  se  mostraria  legítima,  acaso
viesse  a  ser  comprovada,  de  forma  irrefutável,  a  atitude
ilegal ou irregular praticada pelo consumidor, o que não se
vislumbra nos presentes autos.
[...]
ANTE  O  EXPOSTO,  mais  que  dos  autos  constam  e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inexistência do
débito  cobrado  do(a)  autor(a)  no  montante  de  R$
144.096.45 (cento e quarenta e quatro mil e noventa e seis
reais e quarenta e cinco centavos), originário do Termo de
Ocorrência e Inspeção n.º 258892, extinguindo o presente
processo com resolução de seu mérito, nos termos de art.
487, inc. I, do NCPC.

Condeno  a  parte  promovida  ao  pagamento  das  custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
2000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 8º, do CPC.
[...]

Inconformada,  a  Ré/Apelante interpôs  o  presente  recurso,
alegando que a cobrança está amparada na lei; que detém poder de polícia,
razão pela qual há uma presunção de legalidade de seus atos; que ofereceu
prazo  para  que  o  Autor  apresentasse  recurso  administrativo;  que  agiu  em
estrita conformidade com o que estipula a Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
ao se deparar com a fraude no sistema de medição de energia, apurando-se os
valores referentes ao consumo utilizado e não pago (fls. 114/161).

Contrarrazões  às  fls.  166/175,  tendo  o  Réu  arguido,
inicialmente,  a  preliminar  de  não  conhecimento  do recurso  por  violação  ao
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princípio  da  dialeticidade  e,  no  mérito,  pugnando  pelo  desprovimento  do
recurso.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio
da dialeticidade (fls. 183/184-V).

VOTO

-  Da  preliminar  de  não  conhecimento  do  recurso  por
violação ao Princípio da Dialeticidade.

Nas Contrarrazões apresentadas, bem como na manifestação
da Procuradoria de Justiça, levantou-se a tese da negativa de conhecimento ao
recurso por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os
argumentos devolvidos não apontavam os equívocos do comando sentencial.

Não há como acolher-se a pretensão, tendo em vista que as
razões recursais, em que pese semelhantes aos argumentos da Contestação,
combateram  os  termos  da  sentença  e  se  encontram  associadas  ao  tema
abordado.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

- Do mérito.

A controvérsia cinge-se à declaração de existência ou não do
débito relativo à recuperação de consumo, apurado após a  troca do medidor
pela concessionária de energia.

A  Ré/Apelante  alega  que  funcionários  da  concessionária
realizaram inspeção no medidor e constataram irregularidades no aparelho.

Lado  oposto,  sustentou o Autor/Apelado ter  recebido
posteriormente carta com aviso de apuração de anormalidades que provocou
faturamento  inferior  ao  correto,  totalizando  um  débito  no  valor  de  R$
144.096,45 (cento e quarenta e quatro mil, noventa e seis reais e quarenta e
cinco centavos), sob a justificativa de que esse  numerário era decorrente do
consumo diferenciado entre os meses de agosto de 2007 a junho de 2010. 

A decisão de primeiro grau não merece retoques.

Infere-se  dos  presentes  autos  que  a  Ré/Apelante
(concessionária) efetuou a perícia  do equipamento de medição  e diz ter  se
deparado com anormalidades. E aqui se encontra todo o cerne da questão.

Inicialmente,  esclareço  ser  a  relação  existente  entre  o
consumidor (Autor/Apelado) e a concessionária de energia (Ré/Apelante) de
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consumo, por isso, aplicável do CDC1.

Com  efeito,  a  Resolução  n°  414 da  Agência  Nacional  de
Energia Elétrica autoriza a cobrança, pela concessionária, do que se denomina
recuperação de consumo. Todavia, para que esteja legitimada esta exigência, é
necessária a observância do procedimento legal, em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a formação do suposto débito
por ato unilateral da concessionária.

Nessa esteira, o entendimento consagrado por esta Corte de
Justiça revela que a legitimidade da cobrança da recuperação do consumo está
adstrita ao fiel cumprimento das especificações legais previstas na Resolução.

Para  aferição  das  irregularidades,  o  art.  129 da supracitada
Resolução estabelece uma série de requisitos procedimentais que devem ser
observados pela  concessionária  de  energia  elétrica,  explicitando-se,  por
oportuno, as disposições:

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 medidorou demais equipamentos
de medição;
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

1[…] II. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica e água e esgoto, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova. Precedentes do STJ:
STJ, AgRg no AREsp 372.327/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2014;
STJ, AgRg no AREsp 483.243/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2014.[...]
(AgRg no AREsp 479.632/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014,
DJe 03/12/2014)
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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 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. 
§ 4o A partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15
(quinze)  dias  para  informar  à  distribuidora  a  opção  pela
perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que
trata o inciso II do § 1o, quando for o caso.
§  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 O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de
medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora
ou de terceiro, desde que certificados como posto de ensaio
autorizado  pelo  órgão  metrológico  ou  entidade  por  ele
delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a
perícia técnica de que trata o inciso II  do § 1º.  (Redação
dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)
§ 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 § 6o, 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.
§ 8o 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
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próprio  para  realização  da  avaliação  técnica  do
equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.
§  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.

Com efeito, constata-se que o dispositivo acima deixa claro que
o “conjunto de evidências” deve ser verificado para que haja a caracterização
de eventual irregularidade.

Nessas hipóteses de cobrança por suposto desvio de energia,
deve  haver,  dentre  outros, a  realização  de  perícia  técnica,  relatório  de
avaliação técnica, avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas. Se
assim não o fez, contrariou a Resolução.

Na  hipótese  dos  autos,  a  responsabilização  pelo  desvio  de
energia foi  imputada ao Autor,  exclusivamente,  pelo Termo de Ocorrência –
TOI, apurado unilateralmente pela concessionária.

Tais  imperfeições, de toda sorte, maculam o procedimento de
fiscalização,  pois  deixaram  de  preencher  as  diretrizes  da  Resolução  nº
414/2010 da ANEEL.

Enfim, dada as evidentes falhas e das provas acostadas ao
caderno  processual,  produzidas  e  organizadas  pela  concessionária  ao  seu
talante,  verifico serem  insuficientes para respaldar a legalidade da aplicação
das sanções ao Autor/Apelado, precisamente de fraude ao medidor (desvio de
energia) e imputação de valores a serem pagos pela diferença de energia paga
e consumida.

Para finalizar, esclareço não ser este o primeiro caso a aportar
nessa Corte envolvendo a mesma matéria. Nesses recursos, o entendimento
foi na mesma linha de raciocínio.

A propósito, veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
CANCELAMENTO  DE  ÔNUS  E  RESSARCIMENTO  POR
DANOS MORAIS. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE
ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APURADA DE
FORMA  UNILATERAL.  AUSÊNCIA  DO  DEVIDO
PROCESSO  LEGAL.  ATITUDE  ARBITRÁRIA.  […]
SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO "DECISUM". APLICAÇÃO DO CAPUT,
DO ART. 557. DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
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RECURSO. - A Resolução n° 456 da Agência Nacional de
Energia  Elétrica  -  ANEEL  (posteriormente  revogada  pela
Resolução  414/2010)  autoriza  a  cobrança  do  que  se
denomina recuperação de consumo. Ocorre que, para que
esteja legitimada esta cobrança, é necessária a observância
do  procedimento  legal,  em  respeito  aos  princípios  do
contraditório  e  da  ampla  defesa,  que  também devem ser
observados no âmbito administrativo,  sendo vedado,  pois,
que a formação deste suposto débito se dê por ato unilateral
da concessionária. - Não há como atribuir ao consumidor
a culpa por uma irregularidade que não foi apurada por
meio  de  um  laudo  imparcial. [...] (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016340620118150211, - Não possui -, Relator DES JOSE
RICARDO PORTO , j. em 23-09-2015) (grifei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA DE  CONCESSIONÁRIA
DE  ENERGIA  ELÉTRICA  POR  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO.  SENTENÇA  QUE  DECLAROU  A
INEXIGIBILIDADE  DO  DÉBITO  E  CONDENOU  A
PROMOVIDA AO  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TER SIDO A
AUTORA RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO
NO  QUAL FUNDADA A COBRANÇA.  ÔNUS  DA PROVA
QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA, NOS TERMOS DO
ART.333,  II,  DO  CPC.  VALOR  INDENIZATÓRIO  FIXADO
COM RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO -A
Promovida não apresentou nenhuma documentação apta a
comprovar  o  suposto  desvio,  não  provou  ter  intimado  a
consumidora sobre a realização de perícia nem, tampouco,
demonstrou a ocorrência de aumento substancial de energia
após  a  constatação  da  suposta  irregularidade.  A relação
entre  concessionária  de  serviço  público  e  o  usuário  final
para o fornecimento de serviço público de energia elétrica é
consumerista,  sendo  cabível  a  aplicação  do  Código  de
Defesa do Consumidor, e, consequentemente, a inversão do
ônus  da  prova.  -O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se
manifestou  no  sentido  de  que,  em  ação  na  qual  se
discute  a  possibilidade  de  responsabilização  de
consumidor de energia elétrica por débito de consumo,
sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
do  medidor,  não  se  pode  presumir  que  a
responsabilidade  da  burla  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." (Precedente:  REsp  1135661/RS,  Rel.  Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010,
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DJe  04/02/2011).  Portanto,  considerando  a  ausência  da
ampla defesa e do contraditório decorrente da ausência de
perícia ou, acaso tenha sido realizada, por ter sido feita sem
intimação  da  consumidora  acerca  da  data  em  que  seria
feita, bem como, por inexistir provas de aumento substancial
de energia após a constatação da suposta irregularidade e
colocação de novo medidor  de energia,  o  débito  cobrado
pela recuperação de consumo deve ser desconsiderado. […]
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015748920128150181,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 15-09-2015)
(grifei)

CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CíVEL -  AÇÃO DE
CANCELAMENTO/INEXIBILlDADE  DE  ÔNUS  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -  SERViÇO  DE
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO
MEDIDOR - LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA -
COBRANÇA DE VALORES À TíTULO DE RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO - PERíCIA TÉCNICA UNILATERAL - NÃO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 129, S 1°, 11,
S 6° e S 7° DA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL -
COBRANÇA  ILEGíTIMA  -  CANCELAMENTO
FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  NÃO
INTERROMPIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
MERO  ABORRECIMENTO  -  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. Em que pese esteja caracterizada a avaria no
medidor e a possibilidade de desvio de energia elétrica,
isto, por si só, não caracteriza fraude e o consequente
prejuízo na arrecadação da concessionária. O Termo de
Ocorrência,  por  ser  produzido  unilateralmente  pela
concessionária prestadora do serviço, não é suficiente
para  comprovar  as  irregularidades  no  medidor,  visto
que nem o termo, nem seu emissor possuem fé pública.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005472220128150941,  3ª  Câmara  cível,  Relator  DES.
JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ , j. em 04-02-2014) (grifei)

AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE  ÔNUS  C/C  DANOS
MORAIS  MEDIDOR  ADULTERADO  COBRANÇA  DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APURAÇÃO UNILATERAL
INOBSERVÂNCIA  DO  DISPOSTO  NA  RESOLUÇÃO
456/2000  DA  ANEEL  MERO  ABORRECIMENTO  DANO
MORAL  DESCONFIGURADO  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
IRRESIGNAÇÃO  PROCEDIMENTO  INDEVIDO  DÉBITO
INJUSTIFICADO  DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  É
defeso  à  concessionária  de  serviço  público  realizar
cobrança de valores supostamente devidos a título de
recuperação  de  consumo,  em  face  de  suspeita  de
fraude, sem oferecer oportunidade ao consumidor, por
intermédio do devido processo legal, para se contrapor
ao  fato  imputado,  caracterizando-se  tal  feito  como
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verdadeiro arbítrio e abuso de poder,  com os quais o
Poder Judiciário não pode compactuar.  A constatação
unilateral de possível desvio de consumo não autoriza,
por si só, corte do fornecimento de energia elétrica e,
muito menos, importa que se reconheça a existência de
obrigação inadimplida pelo consumida; impondo-lhe o
dever  de  pagar  recuperação  de  suposto  consumo. ...
TJPB  -02520070022782001  -  Rel,  Des.  Manoel  Soares
Monteiro  -  1a  Câmara  Cível  –  22/01/2009.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00066002820078150251,  3ª  Câmara  cível,  Relator  Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides , j.  em 22-11-2011)
(grifei)

Assim,  com base nas  explanações acima expostas,  entendo
que a Ré/Apelante não percorreu os caminhos legais exigidos pela Resolução
nº 414/2010 da ANEEL, devendo a sentença ser mantida em todos os termos.

Com estas considerações,  NEGO PROVIMENTO à Apelação,
majorando os honorários advocatícios para  R$ 3.000,00 (três mil  reais), nos
termos do art. 85, § 11º, do CPC-15.2

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/09

2Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[…]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho

adicional  realizado em grau recursal,  observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,  sendo vedado ao
tribunal,  no cômputo geral  da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,  ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

[...]
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