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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INVERSÃO  DOS  MEDIDORES
DO  CONSUMO  DE  ENERGIA.  CLIENTE  QUE
PAGAVA  PELA  ENERGIA  DE  RESIDÊNCIA
DISTINTA  DA  SUA  PRÓPRIA.  DANO  MORAL
CARACTERIZADO.  CONSTRANGIMENTO  QUE
ULTRAPASSOU  O  MERO  DISSABOR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Exsurge do caderno processual que as duas
residências  de  nº  79  e  nº  79A  se  encontravam
cadastradas  no  nome  do  Apelado,  assim  como
restou demonstrada a inversão dos medidores das
residências (fls.  09/15).  Em face desta situação,  o
Recorrido só estava quitando as faturas relativas à
sua residência, o que em algum tempo acarretou em
sucessivas  cobranças  da  Energisa,  que  enviou
avisos alegando que, caso a dívida em questão não
fosse  quitada,  seu  nome  iria  para  o  cadastro  de
inadimplentes (fl. 11)

- O  dano  moral,  portanto,  é  induvidoso,  até
porque o Apelante reconheceu que a mudança no
cadastro deveria ser feita.

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.66.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  José  Eduardo

Barbosa de Santana contra sentença de fls. 32/36 proferida pelo Juízo da 4ª

Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  da  Ação  de

Obrigação de Fazer com pedido Indenizatório por Danos Morais ajuizada por

Jeferson Costa de Almeida, julgou procedente o pedido autoral, condenando

a parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de

danos morais.

No caso em tela, o Promovente alega que, em janeiro de 2010,

adquiriu do Apelante um imóvel residencial  localizado na Rua João Agripino

dos Santos, n° 79, bairro Três Irmãs, na cidade de Campina Grade, no valor de

R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), tendo efetuado, no ato da compra, o

pagamento  de R$10.000,00 (dez mil reais) e o restante dos R$75.000,00

(setenta e cinco mil reais) financiado com a Caixa Econômica Federal. 

Alega, ainda, que o Recorrente construiu outra casa vizinha à

sua, de número 79A, e que inscreveu ambos os imóveis no nome do Recorrido,

além  disso,  aquele  o  inverteu  a  inscrição  dos  medidores  de  consumo  de

energia,  pois  na  casa  de  n°  79,  comprada  pelo  Autor,  cujo  Código  do

Consumidor é 4/212413-9, foi instalado o medidor de n° 8015494. Entretanto,

em sua fatura, este aparelho aparece como se tivesse sido instalado na casa

vizinha, a de número 79A. Já no imóvel vizinho ao do Promovente, de nº 79A,

foi instalado o medidor de n° 8015493, cujo Código do Consumidor é 4/212414-

7,  mas,  na  fatura,  aparece  como  se  tivesse  sido  instalado  na  casa  do

Recorrido.

O Apelado alega, ainda, que o Apelante não vem cumprindo

com o pagamento das cobranças mensais do consumo de energia do imóvel

vizinho ao seu (79A), pois, usando de má-fé, teria inscrito as faturas de ambas

as  casas  no  nome  do  Recorrido,  com o  escopo  de  não  ser  cobrado  pela

distribuidora de energia. Sendo assim, em consequência da inscrição irregular

do medidor de consumo de energia do imóvel vizinho em seu nome e da não

quitação das faturas da casa vizinha, a Energisa ameaçou inserir o nome do
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Apelado nos cadastros de proteção ao crédito.

Em seu recurso Apelatório, o Promovido limita-se a alegar que

em nenhum momento agiu com má-fé, e que não se caracterizaram atos que

atentassem contra a honra, dignidade e moral do Apelado. Além disso, afirma

que  a  Energisa  se  limitou apenas  a  comunicar  que  caso  não  houvesse  o

pagamento seu nome seria inserido no Cadastro de Proteção ao Crédito.

Contrarrazões às fls.46/49.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

prosseguimento do recurso, não se manifestando quanto ao mérito (fls. 55/56).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os documentos trazidos pelo Apelante aos autos

(fl. 24), resta demonstrado que já houve a atualização do nome no cadastro da

casa vizinha a do Apelado. Tal documento informa o Código do Consumidor n°

4/212414-7 e a alteração do nome do mesmo para Roberta Laryssa Araújo de

Andrade, residente na Rua João Agripino dos Santos, n° 79A. 

Tendo  em  vista  que  já  houve  a  mudança  no  cadastro  da

distribuidora  de  energia,  a  obrigação  de  fazer  descrita  na  inicial  resta

prejudicada.

Quanto aos danos morais, acredito que a situação dos autos

não pode ser compreendida como mero aborrecimento.

Exsurge do caderno processual que as duas residências de nº

79 e nº 79A se encontravam cadastradas no nome do Apelado, assim como

restou demonstrada a inversão dos medidores das residências (fls. 09/15). Em

face desta situação, o Recorrido só estava quitando as faturas relativas à sua

residência,  o  que em algum tempo acarretou em sucessivas cobranças da
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Energisa,  que enviou  avisos  alegando que,  caso a dívida  em questão não

fosse quitada, seu nome iria para o cadastro de inadimplentes (fl. 11). 

Quanto  a  mudança  no  cadastro  da  residência  nº  79A,

promovida pelo Recorrente, é importante ressaltar a observação do magistrado

primevo (fls.32/36): “embora o promovido alegue que não agiu de má-fé e que

providenciou a referida alteração, tal  alteração data de 01/06/2011, ou seja,

após a entrada da referida ação (14/03/2011) e após a citação (20/05/2011)”.

Sendo assim, concordo com o juiz a quo quanto a configuração

do  dano  moral  pois,  “se  o  promovido  não  tivesse  agido  dessa  maneira,  o

promovente não teria tido problemas em relação a suas faturas de energia,

uma vez que sempre esteve em dia com suas obrigações, inclusive com as

faturas que lhe pertenciam”.

Em verdade, para a configuração do dano moral, o magistrado

deve  pautar-se  pela  lógica  do  razoável,  reputando  dano  somente  a  dor,  o

vexame,  o  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,  interfira

intensamente  no  comportamento  psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Como bem ressalta Sérgio

Cavalieri Filho, em muitos julgados e na obra “Programa de Responsabilidade

Civil”1: 

“Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade  exacerbada  estão  fora  da  órbita  do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos
e  até  no  ambiente  familiar,  tais  situações  não  são
intensas  e  duradouras,  a  ponto  de  romper  o  equilíbrio
psicológico do indivíduo.”

Dissabores  e  contrariedades  que  fazem  parte  das

contingências e vicissitudes da vida moderna em sociedade não abrem ensejos

ao dano de natureza extrapatrimonial, e, não havendo constrangimento, sem

dúvida, não enseja condenação em danos morais.

1 - CAVALIERE FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., São Paulo: Atlas, 
2007, p.78. 
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A  honra  e  a  dignidade  das  pessoas  não  podem  ser

transformadas em fontes de lucro, objetos de ganhos financeiros. Para que se

configure o dano moral e consequente obrigação de reparar, presentes devem

estar, a má-fé do agente, o dano e a relação causal, elementos estes que a

meu ver, encontram-se presentes nos autos.

O dano moral, portanto, é induvidoso, até porque o Apelante

reconheceu que a mudança no cadastro deveria ser feita, o que demonstra a

má-fé  que mesmo em um primeiro  momento.  O dano é  evidente  já  que o

Apelado  se  encontrava na  iminência  de  ter  seu  nome  adicionado  a  um

Cadastro de inadimplência, o que poderia causar não apenas danos materiais

como abalados de ordem psíquica.

Quanto  ao  montante  fixado  na  sentença,  entendo  que  não

merece  redução,  considerando  as  circunstâncias  do  caso  concreto,

especialmente as suas consequências.

Com  essas  considerações,  DESPROVEJO  O  APELO,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  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  a
Excelentíssima Senhora Vanda  Elizabeth  Marinho  (Juíza  Convocada  para
substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora 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, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator\
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