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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 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  DE  TEMPO, 
COBRA  POR  CONSUMO  NÃO  CONTABILIZADO. 
AUSÊNCIA  DE  OBSERVAÇÃO  DAS  REGRAS  DO 
PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA ANEEL PARA 
AFERIR  A  POSSÍVEL  IRREGULARIDADE. 
CONSUBSTANCIAÇÃO DA NULIDADE DO ATO E DA 
RESPECTIVA  FATURA  DA  RECUPERAÇÃO  DE 
CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE 
MÁ-FÉ.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  APENAS  DOS 
VALORES  EFETIVAMENTE  PAGOS.  DANO  MORAL. 
NÃO  OCORRÊNCIA.    TRANSTORNOS  QUE  NÃO 
ULTRAPASSARAM  A  ESFERA  DO  MERO 
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ABORRECIMENTO.  INEXISTÊNCIA DE  AMEAÇA DE 
INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO 
DE CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA.  REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO. 

-  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,   constatada  a  ocorrência  de 
procedimento  irregular,  deve  emitir  o  Termo  de 
Ocorrência  de  Irregularidade  (TO),  cuja  cópia  ser 
entregue  ao  consumidor,  no  ato  da  sua  emissão, 
preferencialmente  mediante  recibo,  ou,  enviada  pelo 
serviço  postal  com  aviso  de  recebimento,  conforme 
contexto  dos  arts.  37,  caput  e  72,  §1º,  inc.  I  e   §3º  da 
Resolução Normativa 456/2000.

− Ausente  a  comprovação  da  prática  dos  atos 
componentes  do  procedimento  delineado  na  norma de 
regência,  ônus que competia a apelante,  nos termos do 
inciso II, do art. 333, do CPC, nulas estão a inspeção e a 
respectiva cobrança de recuperação de consumo.

− A construção jurisprudencial pressupõe serem duas 
as  situações,  para  o  repetição  em  dobro:  o  pagamento 
efetivo  do  valor  cobrado  e  que  haja  má-fé  do  credor. 
Sendo  assim,  impõe-se  a  devolução,  na  forma  simples, 
dos valores que não foram efetivamente pagos.

− O  aborrecimento,  o  dissabor  e  o  incômodo, 
possivelmente  sofridos  pelo  recorrido  em  virtude  da 
conduta da recorrente,  não são capazes de configurar o 
dano moral, sendo necessário, para que surja o direito à 
compensação,  que  haja  intenso  abalo  psicológico  ou  à 
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imagem,  capaz  de  agredir  a  honra  e  o  conceito 
profissional, o que não é a hipótese dos autos.

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

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao 
recurso. 

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 proferida pelo Juízo da 
2ª Vara da Comarca da Capital, fls. 124/130, que, nos autos da ação declaratória 
de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria 
da Luz Romualdo de Oliveira  e  Alexandre Oliveira  Albuquerque em seu 
desfavor, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a promovida a:

a)  pagar a cada um dos promoventes,  a  título de danos morais,  a 
quantia  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  acrescida  de  correção 
monetária  pelo  INPC,  a  contar  da  data  desta  decisão  e  juros 
moratórios de 1% ao mês devidos do fato danoso; 
b)  ressarcir  em  dobro  o  segundo  promovente,  ALEXANDRE 
OLIVEIRA ALBUQUERQUE, a quantia de R$ 1.277,44, acrescido de 
correção monetária e juros legais.

Condenou, ainda, a empresa apelante ao pagamento de 
custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  estes  fixados em 20% sobre  o 
valor da condenação.

Em suas razões recursais, fls. 132/157, a apelante afirma 
que, através de regular inspeção técnica realizada no imóvel onde os apelados 
residem,  foram  constatadas  irregularidades  que  provocaram  o  faturamento 
inferior ao correto.

Narra que, “detectada a irregularidade, o funcionário da 
Concessionária, credenciado e capacitado, lavrou o Termo de Ocorrência – T.O, 
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de acordo com a determinação do artigo 129, § 1º, da Resolução 414/2010 da 
ANEEL”,  ocasião  em  que  o  consumir  ficou  com  uma  via  do  documento 
intitulado Termo de Ocorrência e Inspeção.

Assevera que a referida inspeção foi acompanhada pela 
Sra. Maria da Luz Romualdo de Oliveira e que, posteriormente, foi enviada 
Carta ao Cliente,  informando da revisão de faturamento referente à energia 
elétrica  consumidora  durante  o  período  em  que  havia  irregularidade, 
oportunizando o cliente a interpor recurso administrativo junto à Energisa.

Alega  que  todo  o  procedimento  foi  realizado  em 
consonância com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e que o TO lavrado pelos 
funcionários da concessionária constatou irregularidades no medidor instalado 
da  unidade  do  recorrido,  não  havendo  que  se  falar  em  indenizá-lo  pela 
cobrança a título de recuperação de consumo.

Aduz que agiu no exercício regular de seu direito, sendo 
exigível o débito decorrente das irregularidades constatadas, não havendo que 
se falar em danos morais, nem em repetição do indébito dos valores cobrados.

Assegura  que  “mesmo  que  o  procedimento  de 
averiguação da Unidade Consumidora fosse tido como irregular”, inexistiriam 
danos morais, ante a ausência de comprovação do prejuízo sofrido pela parte 
autora,  aduzindo que em nenhum momento acusou o consumidor de ser o 
fraudador do medidor.

Argumenta que a condenação por danos morais aplicada 
é  injusta  e  merece  reforma,  sob pena dos  autores  estarem se utilizando do 
Judiciário  para  fins  de  enriquecimento  ilícito,  bem  assim  que  não  existe 
presunção de danos morais.

Sustenta  “ad  cautelam”,  que  o  montante  indenizatório 
fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais)  foi  excessivo,  não sendo medido em 
termos razoáveis e com moderação, notadamente porque não houve suspensão 
do fornecimento de energia, nem negativação dos nomes dos promoventes.
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Por  fim,  pugna  pela  total  reforma  da  sentença,  com  a 
consequente  improcedência  da  ação.  Alternativamente,  caso  mantida  a 
condenação, requer a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões,  rebatendo  os  argumentos  do  apelo  , 
pugnando pelo seu desprovimento, fls. 163/179.

A Procuradoria  de  Justiça  entendeu  não  ser  o  caso  de 
manifestação de mérito, fls. 185/189.

 
É o relatório.

V O T O
Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 

Relatora

Cabível e tempestivo, conheço do recurso, presentes que 
se encontram os demais pressupostos de admissibilidade.

Sem  preliminares  ou  questões  prejudiciais  suscitadas, 
passo à análise do mérito propriamente dito. 

Extrai-se  dos  autos  que  Maria  da  Luz  Romualdo  de 
Oliveira e Alexandre Oliveira Albuquerque ajuizaram ação de declaratória de 
inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da Energisa 
Paraíba, aduzindo que no dia 11 de maio de 2011, receberam uma visita de 
funcionários da empresa demandada, cobrando o valor de R$ 1.437,00 (hum 
mil quatrocentos e trinta e sete reais), referente a uma suposta irregularidade 
encontrada no período de 12/2004 a 01/2007, cuja inspeção teria sido realizada 
no dia 31 de janeiro de 2007, sem o conhecimento dos autores.

Consta, ainda, na exordial, que, durante a visita, ante a 
ausência  da  autora,  os  funcionários  da empresa  “ameaçaram interromper o 
fornecimento de energia elétrica do imóvel, caso o seu filho, Alexandre Oliveira 
Albuquerque,  não  efetuasse  um  acordo  para  quitar  o  suposto  débito 
apresentado”.
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Por conseguinte, em razão da situação de ameaça, “o Sr. 
Alexandre Oliveira Albuquerque, sem ter legitimidade, foi obrigado a negociar 
o suposto débito, resultando em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 39,92 
(trinta e nove reais e noventa e dois centavos)”.

A autora aduz que, ao chegar em casa, ficou surpresa e 
indignada com o ocorrido, notadamente porque sempre pagou suas contas em 
dias.  Assim, em razão dos atos ilícitos praticados pela empresa promovida, 
ingressou com a presente ação.

O juízo a quo julgou procedente a demanda, condenando 
a empresa demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 a cada um dos autores, a 
título de danos morais, bem assim ao ressarcimento em dobro do valor de R$ 
1.277,44 (hum mil duzentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

É contra esta decisão que a empresa se insurge, aduzindo 
inexistência danos morais e repetição do indébito dos valores cobrados.

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

Ressalte-se,  também,  que  a  responsabilidade  da 
recorrente, concessionária e fornecedora do serviço de energia elétrica, pelos 
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço 
é objetiva, ou seja, está desvencilhada do conceito de culpa, por força da clara 
disposição do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Essa responsabilidade objetiva somente pode ser afastada 
se o fornecedor comprovar a ausência de defeito no serviço ou que os danos 
decorreram de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 
3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, para que exista a obrigação de indenizar o dano 
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moral ocasionado, é necessária a comprovação do fato que o gerou, do dano e 
do  nexo  causal,  além  da  inexistência  das  excludentes  da  responsabilidade 
objetiva, acima mencionadas.

Feito este registro, insta ressaltar que os dispositivos da 
Resolução nº 456, de 29 de novembro de 2000, foram revogados pela Resolução 
Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010. Porém, essa mudança de norma 
não  desencadeia  qualquer  consequência  jurídica  na  situação  submetida  à 
apreciação  deste  Órgão  judicial,  porquanto  não  ocorreu  modificação  das 
hipóteses incidentes no caso concreto. 

Cumpre mencionar, no entanto, 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,  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, enviá-la   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 
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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 
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 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.

De outra  banda,  apesar  do conjunto  probatório constar 
com a Carta ao Cliente, fls. 93,  analisando o laudo pericial confeccionado (fl. 
92), observo que este não se encontra devidamente assinado pelo responsável 
técnico do teste, retirando-lhe, portanto, o potencial probatório.

Ademais,  a  empresa  apelante  não  se  desincumbiu  do 
ônus que lhe competia, no sentido de provar que a apelante esteve presente no 
dia da vistoria. Embora conste que a Sra. Maria da Luz R. Oliveira assinou o 
termo de ocorrência, fl.91, este fato não restou demonstrado nos autos.

Consigne-se que o ônus de provar eventual  fraude não 
era  do  consumidor,  mas  da  requerida.  Nesses  termos,  como  a  empresa 
recorrente  não  se  desincumbiu  do  ônus  de  demonstrar  a  observância  do 
procedimento para a prática da conduta questionada, nos termos do art. 333, 
II1, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de 1º grau, neste aspecto.

1 Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
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No  que  concerne  à  insatisfação,  quanto  à  repetição  de 
indébito, pela cobrança indevida, tem-se que deverá ser acolhido, em parte, o 
pedido formulado pelo apelante.

Nos  termos  do  art.  42,  parágrafo  único  do  CDC,  pela 
redação do dispositivo, não são especificadas quais as condições que devem 
existir para que seja reconhecida a repetição do indébito. In verbis:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 
exposto  a  ridículo,  nem  será  submetido  a  qualquer  tipo  de 
constrangimento ou ameaça.

Parágrafo  único.  O consumidor  cobrado  em quantia  indevida  tem 
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 
em  excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,  salvo 
hipótese de engano justificável.

No  entanto,  a  construção  jurisprudencial  pressupõe 
serem duas as situações para o repetição em dobro: o pagamento efetivo do 
valor cobrado e que haja má-fé do credor.

A título meramente exemplificativo, tem-se o julgado:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C.C.  INDENIZATÓRIA. 
CONTRATOS  DE  EMPRÉSTIMO.  DESCONTO  EM  FOLHA  DE 
PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
1.- Não há falar em omissão no acórdão recorrido, que apreciou as 
questões que lhe foram submetidas, ainda que de modo contrário aos 
interesses da Recorrente. 2.- "Não há julgamento extra petita quando 
a  sentença  aprecia  o  pedido  tomando  por  base  os  fatos  e  as 
conseqüências jurídicas dele decorrentes deduzidos na inicial, ainda 
que o faça por novo fundamento legal. Aplicação do princípio jura 
novit  curia"  (REsp  814.710/MS,  Rel.  Ministro  TEORI  ALBINO 
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/02/2007). 3.- "A apreciação do 
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem 
como  a  verificação  da  existência  de  sucumbência  mínima  ou 
recíproca, encontram inequívoco óbice na Súmula 7/STJ, por revolver 
matéria eminentemente fática" (AgRg nos EDcl no REsp 757.825/RS, 
Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 2.4.2009). 4.-   A jurisprudência das   
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Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido 
de  que  a  repetição  em  dobro  do  indébito,  prevista  no  art.  42, 
parágrafo  único,  do  CDC,  pressupõe  tanto  a  existência  de 
pagamento indevido quanto a má-fé do credor.  5.-  O recurso não 
trouxe  nenhum  argumento  capaz  de  modificar  a  conclusão  do 
julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo 
regimental  improvido.  (STJ.  AgRg  no  AREsp   357.187/RJ,  Rel. 
Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
10/09/2013, DJe 02/10/2013).

No caso sub judice, observo que a parte adimpliu parte do 
débito referente ao parcelamento da dívida, conforme se observa nas faturas 
acostadas às fls. 37/50 . 

Sendo  assim,  os  valores  comprovadamente  pagos 
deverão ser devolvidos em dobro, enquanto os demais, ante a ausência de má-
fé e de pagamento efetivo, na forma simples, impondo-se a reforma do decisum 
neste ponto.

Por  outro  lado,  no  tocante  ao  dano  moral  pleiteado, 
muito  embora  os  apelantes  tenham  sofrido  constrangimentos,  estes  não 
ultrapassaram  a  seara  de  mero  dissabor,  porquanto  não  macularam  a  sua 
moral e também não atingiram os direitos inerentes à sua personalidade, como 
sua reputação, imagem e bom nome.

Em  análise  do  caderno  processual,  não  vislumbro 
qualquer  situação  vexatória  pela  qual  tenham  passado  os  promoventes. 
Ademais,  verifico  que  a  correspondência  da  distribuidora  de  energia  não 
contém ameaça  de  inserção  do  nome nos  cadastros  restritivos  de  crédito  e 
tampouco de suspensão do fornecimento de energia. 

Desse modo, entendo que, no caso dos autos, não existe 
lesão capaz de configurar o dano moral,  sendo necessário, para que surja o 
direito  à  compensação,  que  haja  intenso  abalo  psicológico  ou  à  imagem. 
Ademais, não houve inserção dos nomes dos autores nos órgãos de restrição ao 
crédito,  nem  corte  do  fornecimento  de  energia,  mas  mero  dissabores  e 
aborrecimentos cotidianos. 
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Nesse sentido:

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NEGATIVA  DE  DÉBITO  C/C 
ANULAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C CONDENAÇÃO A 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ENERGIA  ELÉTRICA. 
COBRANÇA DE  RECUPERAÇÃO  DE  CONSUMO.  IMPUTAÇÃO 
DA  PRÁTICA  DE  FRAUDE  NO  APARELHO  MEDIDOR. 
INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  SENTENÇA  PELA 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE 
AUTORA.  DANO  MORAL.  INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE 
SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E DE REGISTRO 
DO  NOME  DA  AUTORA  EM  ÓRGAO  DE  PROTEÇAO  AO 
CRÉDITO.  RECURSO  MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557, 
CAPUT, DO CPC. A mera cobrança de pretenso consumo irregular de 
energia  elétrica,  desprovida  de  suspensão  no  fornecimento  do 
serviço ou ausente eventual inclusão do nome do consumidor em 
órgão de proteção ao crédito, não tem o condão de causar danos de 
natureza extrapatrimonial, uma vez que a concessionária/apelante 
estava  exercendo  regularmente  seu  direito  de  fiscalização  com a 
troca  do medidor,  e  não há nos autos  qualquer  comprovação  de 
meios vexatórios nessa fiscalização/cobrança.  Ante o exposto, nos 
termos  do  art.  557,  caput,  do  código  de  processo  civil,  nego 
seguimento ao apelo, o que faço de forma monocrática, diante de 
sua manifesta improcedência, e mantenho a sentença recorrida em 
todos seus termos. (TJPB; APL 0000767-68.2012.815.0731; Rel.  Des. 
José Aurélio da Cruz; DJPB 26/08/2014; Pág. 12) 

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  COMPROVAÇÃO 
DE  DANO.  INEXISTÊNCIA.  MERO  DISSABOR.  Mero  dissabor, 
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada ficam 
fora da órbita do dano moral. (TJMG; APCV 1.0145.11.028383-8/001; 
Rel.  Des.  Pereira  da  Silva;  Julg.  26/02/2013;  DJEMG  07/03/2013) 
(realcei)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  MÚTUO 
BANCÁRIO.  INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  EMISSÃO  DE 
BOLETOS.  MERO  DISSABOR.  DANO  MORAL  NÃO 
CONFIGURADO. REGISTRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO.  DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE 
FUNDOS.  PRINCÍPIO  DA  ESTABILIZAÇÃO  DA  DEMANDA. 
ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. O dano 
moral decorre de lesão a direito da personalidade e pressupõe grave 
e  excepcional  situação  de  constrangimento,  angústia,  vergonha, 
suficiente  a  afetar  a  integridade  psíquica  da  pessoa.  Mero 
aborrecimento,  dissabor,  mágoa,  irritação  ou  sensibilidade 
exacerbada, inerentes ao cotidiano da execução dos contratos, estão 
fora  da  órbita  do  dano  moral.  Feita  a  citação,  é  defeso  ao  autor 
modificar a causa de pedir. (TJMG; APCV 1.0702.11.024301-2/003; Rel. 
Des.  José  Flávio  de  Almeida;  Julg.  10/10/2012;  DJEMG  22/10/2012) 
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(grifei)

Sendo  assim,  não  restando  configurado  o  dano  moral 
alegado, impõe-se a reforma da sentença também nestes aspecto, para julgar 
improcedente o pleito indenizatório.

Com  essas  considerações, DOU  PROVIMENTO 
PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL,  para excluir da sentença a devolução em 
dobro dos valores que não foram efetivamente pagos, fls. 37/50, bem assim a 
condenação a título de danos morais, mantendo os demais termos do decisum.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Exma Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes. Participaram do julgamento, a Exma Desa. Maria das Graças 
Morais  Guedes  (relatora),  o  Exmo  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo 
Des. José Aurélio da Cruz. 

Presente ao julgamento, o Dr. Francisco Seráphico Ferraz 
da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 23 de setembro de 2014. 

Gabinete no TJ/PB, em 23 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
  Relatora
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