
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025674-46.2006.815.0011 — 6ª Vara Cível  de Campina
Grande. 
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE  :Valdenise Coutinho Oliveira.
ADVOGADO  :Érico de Lima Nóbrega (OAB/PB nº 9.602). 
APELADO  :Telemar Norte Leste S/A. 
ADVOGADO :Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AÇÃO  COMINATÓRIA.  DETALHAMENTO  DE  FATURA
TELEFÔNICA.  ALEGAÇÃO  DE  IMPOSSIBILIDADE  DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVIDO À DESATIVAÇÃO
DO  TERMINAL  TELEFÔNICO.  ACOLHIMENTO  DA
EXCEÇÃO.  EXTINÇÃO  DA EXECUÇÃO.  INSUBSISTÊNCIA
DOS  ARGUMENTOS  SUSCITADOS  PELA  RECORRIDA.
INADIMPLEMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  CONFIGURADO.
NECESSIDADE  REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL  DA  APELAÇÃO.  MULTA  FIXADA  NO  TÍTULO
EXEQUENDO.  FIXAÇÃO  EXORBITANTE.  PRINCÍPIO  DA
RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DE OFÍCIO.

— A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão
que comina a multa diária não preclui nem faz coisa julgada material.
Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de
ofício,  a  qualquer  tempo,  inclusive  na  fase  de  execução,  quando
irrisório ou exorbitante.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS os  presentes  autos
antes identificados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça do Estado, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos
do  voto  relator  e,  de  ofício,  reduzir  as  astreintes  para  R$  300,00  (trezentos  reais),
limitada a 100 (cem) dias.

RELATÓRIO 

Cuida-se de  Apelação Cível  interposta por  Valdenise Coutinho
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Oliveira em face da sentença de fls. 480/481, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de
Campina Grande, nos autos da Exceção de Pré-executividade oposta pela Telemar Norte
Leste S/A em desfavor da recorrente. 

Na  sentença,  o  Juízo  a  quo acolheu  a  exceção  de  pré-
executividade,  por compreender que houve o cancelamento da linha telefônica desde
09/06/2008,  razão  pela  qual  a  imposição  de  multa  pelo  descumprimento  da  decisão
judicial  que determinou o detalhamento das faturas telefônicas não deve subsistir  por
impossibilidade técnica. 

Inconformado, o recorrente afirma, em síntese, que são exigíveis
as astreintes, em razão do descumprimento da  obrigação de fazer imposta à recorrida,
consistente  na  discriminação  das  ligações  telefônicas  efetuadas.  Assim,  pugna  pelo
provimento  do  recurso,  para  reconhecer  a  exigibilidade  do  título  e  o  consequente
prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 493/514.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 524/525, opinou
apenas que o feito retome o seu caminho natural. 

É o relatório. 

Voto.

Em suma, o recorrente propôs “Ação Cominatória com pedido de
antecipação  de  tutela” em  desfavor  da  Telemar  Norte  Leste  S/A,  objetivando  o
detalhamento das ligações telefônicas existentes em sua fatura mensal. 

Na sentença o magistrado  a quo,  julgou procedente o pedido e
concedeu  a  tutela  antecipada  determinando  que  a  Telemar  discriminasse  as  contas
telefônicas da promovente a partir da citação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais).   

Esta decisão foi objeto de recurso até  as instâncias  superiores,
sendo mantida e transitando em julgado em 19 de abril de 2012 (fl. 396).  

Em  22/07/2013,  a  parte  foi  intimada  pessoalmente  para
cumprimento da obrigação de fornecimento das contas detalhadas a partir de 27/02/2007,
quando houve a citação na ação principal, conforme determinado na sentença recorrida.

A Telemar apresentou exceção de pré-executividade alegando que
a linha  telefônica  foi  extinta  09/06/2008,  razão pela  qual  não mais  possui  condições
técnicas de fornecer o detalhamento requerido, razão pela qual o pagamento de astreintes
é indevido.

Na  sentença  de  fls.  480/481,  a  magistrada  a  quo,  acolheu  a
exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução.

Pois bem. 
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Inicialmente,  é  importante  considerar  dois  momentos  distintos,
sem  os  quais  não  seria  possível  compreender  a  presente  controvérsia.  Torna-se
necessário, assim, apartar-se: 1) o período a que se refere a obrigação em si, referente ao
detalhamento  das  faturas  do  recorrente;  2)  do  momento  a  partir  do  qual será  a
obrigação exigível  para fins de incidência ou não das astreintes (termo inicial  para o
cumprimento da obrigação). 

Em  relação  a  este  último  aspecto,  ou  seja,  a  partir  de  que
momento consiste o dever da empresa recorrida cumprir a obrigação imposta na decisão
exequenda, isto é, a obrigação imposta à Telemar somente poderia ser exigida a partir
da sua intimação pessoal para cumprimento da sentença de fls. 163/166.

Assim, é preciso registrar que a recorrida, Telemar Norte Leste
S/A, somente foi intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação imposta no dia
22/07/2013, devendo esta data ser considerada como termo  a quo para a aplicação da
multa por eventual descumprimento da obrigação (astreintes). 

O que se conclui, portanto, é que a partir da intimação pessoal da
recorrida  para  cumprimento  do  acórdão que  lhe  impôs  a  obrigação (2013)  — termo
inicial  para  a  incidência  de  astreintes  —,  a  Telemar  Norte  Leste  S/A  deveria
apresentar nos  autos  as  faturas detalhadas  referentes  ao período após a citação
(27/02/2007), conforme determinado na sentença exequenda, até a desativação da
linha telefônica (09/06/2008), situação esta não evidenciada nos autos, ensejando, pois,
o reconhecimento do descumprimento da decisão.

Ora, a alegação de impossibilidade técnica do detalhamento das
contas em decorrência da autora não mais ser proprietária da linha telefônica, não deve
prevalecer,  pois  quando  do  ajuizamento  da  ação  a  conta  estava  ativa,  subsistindo
interesse  da  autora  em  receber  o  detalhamento  do  período  contratado.  Concluir  o
contrário seria compelir o consumidor a manter a contratação com a Telemar apenas para
assegurar a execução de um direito garantido por sentença transitada em julgado, o que
não é razoável.

No tocante ao valor das astreintes, a sentença fixou multa de R$
1.000,00  (mil  reais)  por  dia  de  descumprimento.  Neste  sentido,  a  apelante  pretende
executar  astreintes  no  valor  de  R$  190.000,00  (cento  e  noventa  mil  reais),
correspondentes a 190 (cento e noventa) dias de descumprimento.

Contudo, verifica-se que o valor acima mencionado encontra-se
exorbitante, em evidente afronta ao princípio da razoabilidade, haja vista a multa diária
não estar condizente com a natureza da obrigação, bem como não foi limitada no tempo,
o  que  enseja  uma  contagem  ad  eternum dessa  multa  cominatória,  o  que  deve  ser
rechaçado.

No mesmo sentido:

“AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
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NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO  ESPECIAL.   AGRAVO
DE INSTRUMENTO. 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  JULGA  O  RECURSO ESPECIAL OU O
AGRAVO  EM  RECURSO   ESPECIAL.   COMPETÊNCIA   DA
TURMA  DA  QUAL  É INTEGRANTE O MINISTRO  RELATOR.
ART. 13, IV, A E C, C/C OS ARTS. 15, I, 258 E 259 DO  RISTJ.  2.
DECISÃO  QUE  ARBITRA  ASTREINTES. COISA JULGADA NÃO
FORMADA.   POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO A QUALQUER
TEMPO,  INCLUSIVE,  DE  OFÍCIO.   3.   RAZOABILIDADE   E
PROPORCIONALIDADE   DO   VALOR  DA  MULTA
COMINATÓRIA. AFERIÇÃO. ANALISADO O VALOR DIÁRIO DA
PENALIDADE,  E  NÃO  O  TOTAL  ATINGIDO  PELO
DESCUMPRIMENTO  REITERADO  DA  ORDEM  JUDICIAL.  4.
MODIFICAÇÃO  DA  MONTA  DIÁRIA  FIXADA  NA  ORIGEM.
NECESSIDADE  DE REDUÇÃO.  EXORBITÂNCIA  VERIFICADA.
ADEQUAÇÃO AO PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 5.
AGRAVO  INTERNO  DESPROVIDO.  (...)A  jurisprudência   desta
Casa  é  iterativa no sentido de que  a decisão que comina a multa
diária não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível
a  modificação  do  valor dessa  sanção  até  mesmo  de   ofício,   a
qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou
exorbitante.(…)”  (STJ  –  AgInt  nos  Edcl  no  AgInt  no  Resp
1589503/SC – Rel.Min.  Marco Aurélio  Bellizze – Terceira  Turma –
23/06/2017)

Destarte,  considerando  as  circunstâncias  do  caso  concreto,
entendo que a multa deve ser reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a cem
dias de descumprimento. 

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  DOU
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para reformar a sentença que extinguiu a
execução,  rejeitando  a  exceção de  pré-executividade  apresentada  pela  Telemar  Norte
Leste S/A e determinando o prosseguimento da demanda.

DE  OFÍCIO,  reduzo  as  astreintes  para  R$  300,00  (trezentos
reais), limitada a 100 (cem) dias.

É como voto. 

Presidiu  o  julgamento  com  o  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque (Presidente).  Participaram do julgamento,  ainda,  a  Exma.
Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides (Relator). 

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques
da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025674-46.2006.815.0011 — 6ª Vara Cível  de Campina
Grande. 

RELATÓRIO 

Cuida-se de  Apelação Cível  interposta por  Valdenise Coutinho
Oliveira em face da sentença de fls. 480/481, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de
Campina Grande, nos autos da Exceção de Pré-executividade oposta pela Telemar Norte
Leste S/A em desfavor da recorrente. 

Na  sentença,  o  Juízo  a  quo acolheu  a  exceção  de  pré-
executividade,  por compreender que houve o cancelamento da linha telefônica desde
09/06/2008,  razão  pela  qual  a  imposição  de  multa  pelo  descumprimento  da  decisão
judicial  que determinou o detalhamento das faturas telefônicas não deve subsistir  por
impossibilidade técnica. 

Inconformado, o recorrente afirma, em síntese, que são exigíveis
as astreintes, em razão do descumprimento da  obrigação de fazer imposta à recorrida,
consistente  na  discriminação  das  ligações  telefônicas  efetuadas.  Assim,  pugna  pelo
provimento  do  recurso,  para  reconhecer  a  exigibilidade  do  título  e  o  consequente
prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 493/514.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 524/525, opinou
apenas que o feito retome o seu caminho natural. 

É o relatório. 
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Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 20 de abril de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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