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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE CANCELAMENTO
DE ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO POR  DANOS
MORAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS
MORAIS PELA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO
DE  CONSUMO.  MERO  DISSABOR.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- O pedido de condenação da concessionária à
reparação  dos  danos  morais,  supostamente
aturados  pelo  consumidor,  não  deve  prosperar,
tendo  em  vista  que  a  mera  atribuição  de
irregularidade existente praticada pela Apelada não
caracteriza  ofensa  ao  patrimônio  subjetivo  do
indivíduo,  devendo  estar  acompanhada  de  provas
irrefutáveis deste abalo, o que não ocorreu no caso
em questão. 

- Além  disso,  tal  dano  não  é  presumível.
Aborrecimentos dessa natureza, mesmo que levem
à necessidade de discussão judicial do débito, não
são  geradores  de  direito  à  indenização  por  abalo
moral, que exige fato pontual capaz de infligir ônus
de caráter indenizável, o que não ocorre na espécie. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Recurso Apelatório, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 86.

 RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Antonia  Maria  de

Oliveira Neta contra a sentença prolatada pelo Juiz da 5a Vara da Comarca de

Patos,  que  julgou  improcedente  a  Ação  de  Cancelamento  de  Ônus  c/c

Indenização  por  Danos  Morais  proposta  em  face  da  Energisa  Paraíba

Distribuidora de Energia S/A.

Inconformada  com  a  sentença  de  primeiro  grau  que  julgou

improcedente  a  demanda,  a  Apelante  requer  a  reforma,  alegando  a

irregularidade  do  procedimento  realizado  pela  empresa  concessionária  de

serviço publico.

Sem contrarrazões (fl. 69).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

prosseguimento da Apelação (fls. 74/78).

É o relatório

VOTO

A  questão  posta  nos  autos  se  refere  a  uma  Ação  de

Cancelamento  de  Ônus  c/c  Indenização  por  Danos  Morais,  decorrente  da

cobrança de valores referentes à recuperação de energia realizada mediante

comprovação de fraude no medidor de energia elétrica da Recorrente.

Com  efeito,  foi  realizada  unilateralmente  pela  empresa

Promovida  uma  fiscalização  no  equipamento  de  medição  da  unidade

consumidora da parte Autora, ficando constatado, conforme laudo pericial,  a

irregularidade no medidor.

Oportuno  salientar  que  o  Recurso  de  Apelação  requer  o

pagamento de indenização por Danos Morais pela cobrança da recuperação de

consumo.

Nesse sentido,  o pedido de  condenação da concessionária à

reparação  dos danos  morais,  supostamente  aturados pelo  consumidor,  não

deve  prosperar,  tendo  em  vista  que  a  mera  atribuição  de  irregularidade

existente praticada pela Apelada não caracteriza ofensa ao patrimônio subjetivo
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do indivíduo, devendo estar acompanhada de provas irrefutáveis deste abalo, o

que não ocorreu no caso em questão. 

Além disso, tal dano não é presumível. Aborrecimentos dessa

natureza, mesmo que levem à necessidade de discussão judicial do débito, não

são geradores de direito à indenização por abalo moral, que exige fato pontual

capaz de infligir ônus de caráter indenizável, o que não ocorre na espécie. 

Sendo assim, não há que se falar em dano moral na hipótese

dos autos.

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima, DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo incólume a sentença. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz  convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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