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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelações Cíveis n.º 0000263-92.2015.815.0881

Relator: Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado)

Apelante (01):  Henrique Araújo de Sousa – Adv.:  Artur  Araújo Filho
(OAB/PB nº 10.942) e outros

Apelante (02):  Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A. – Adv.:
Paulo Gustavo de Mello e Silva Soares (OAB/PB nº 11.268)

Apelados: os mesmos.

EMENTA: APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO
COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISOLAMENTO
DE FIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA.  SENTENÇA.
PARCIALMENTE PROCEDENTE.

APELAÇÃO 01 – DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  MANUTENÇÃO  DO  VALOR.
DESPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO  02 –  ISOLAMENTO  DOS  FIOS.
OBRIGAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE SE
FIXAR UM TETO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo

interposto  por  Henrique  Araújo  de  Sousa  e  dar  provimento  parcial  ao
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apelo interposto pela Energisa Paraíba.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  por
Henrique  Araújo  de  Sousa e Energisa  Paraíba  Distribuidora  de
Energia S/A.  hostilizando sentença do Juízo de Direito da Comarca de
São  Bento,  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c
Indenização com Antecipação de Tutela.

Na sentença, o MM. Juiz singular julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados na inicial,  para condenar a empresa
Energisa  Paraíba  Distribuidora  de  Energia  S/A.  na  obrigação  de  fazer
referente  ao  isolamento  dos  fios  da  rede  elétrica  de  baixa  tensão,
localizados na frente do imóvel de propriedade de do autor, sob pena de
multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais). Condenou ainda o promovido,
em custas e honorários fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado,  o  apelante  Henrique  Araújo  de  Sousa
interpôs Apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de danos morais
e  a  necessidade  de  se  majorar  os  honorários  advocatícios  fixados  na
sentença.

Ao final pugna pelo provimento do apelo.

A  Energisa  Paraíba  Distribuidora  de  Energia  S/A.,
também interpôs Apelação, aduzindo que a rede elétrica em questão, está
dentro dos padrões legais conforme normas da ANEEL, não acarretando
qualquer transtorno ou risco ao promovente, mas que caso o promovente
entendesse ser necessário a realização do serviço, esse deveria arcar com
todos os custos.

Defende ainda, a necessidade de se limitar o valor da
astreinte, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para que a
lide seja julgada improcedente.
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Contrarrazões  ofertadas  pela  Energisa  Paraíba
Distribuidora de Energia S/A. Às fls. 74/80.

Sem  contrarrazões  do  apelado,  Henrique  Araújo  de
Sousa, conforme atesta a certidão de fl. 96.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça
emitiu parecer (fls. 90/92), sem opinar acerca do mérito dos apelos.

É o relatório.

V  O  T  O

Da apelação de Henrique Araújo de Sousa 

O cerne da questão consiste em saber se no presente
caso,  restou ou não  caracterizada  a  ocorrência  de  danos  morais,  bem
como, se o valor fixado a título de honorários advocatícios encontra-se
adequado.

Para  a  existência  de dano moral  é  necessário  que o
abalo  psíquico  seja  suficiente  para causar  dor  no âmago do indivíduo.
Segundo ensinamento do eminente civilista SÍLVIO DE SALVO VENOSA,
em sua obra Direito Civil – Responsabilidade Civil, vol. IV, ed. Atlas, 2003:

“Dano  moral  é  o  prejuízo  que  afeta  o  ânimo
psíquico, moral e intelectual da vítima. (...) Não é
também qualquer dissabor comezinho da vida que
pode  acarretar  a  indenização.  Aqui,  também  é
importante o critério objetivo do homem médio”.

Deveras,  não  há  registro  nos  autos  de
constrangimentos  ou  restrições  capazes  de  abalar  seriamente  o  ânimo
psíquico do apelante, pois para a configuração do dano moral é necessário
que a conduta tenha trazido sofrimento e humilhação ao indivíduo, não
sendo suficiente para caracterizá-lo o simples fato da concessionária de
serviço ao ser acionada, ter se negado a realizar o serviço solicitado de
forma gratuita, tendo enviado, em tempo, o orçamento com os valores
necessários para resolução do problema.
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No  que  se  refere  ao  pleito  do  recorrente  quanto  à
majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, vislumbro que
também não lhe assiste razão. 

Para a fixação da verba honorária, deve o Magistrado
considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço,
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço. 

Além  disso,  quando  existente  condenação  em  valor
certo a apreciação do juiz terá como parâmetros o percentual mínimo de
dez por cento e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.
Assim dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 85, §2º, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.

§  1o São  devidos  honorários  advocatícios  na
reconvenção,  no  cumprimento  de  sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo
de dez e o máximo de vinte por  cento sobre o
valor  da  condenação,  do  proveito  econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.

No  caso  dos  autos,  o  montante  arbitrado  pelo
magistrado sentenciante se mostra suficiente para remunerar o trabalho
realizado, atendendo os parâmetros elencados nos incisos I, II, III e IV do
§2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Isto posto, nego provimento ao apelo.
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Da apelação da Energisa Paraíba Distribuidora de
Energia S/A.

No apelo, a Energisa Paraíba Distribuidora de Energia
S/A., se insurge contra a condenação na obrigação de fazer consistente na
realização do serviço de isolamento dos fios da rede elétrica, bem como,
quanto ao valor e ausência de limitação das astreintes

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  a  relação  havida
entre  as  partes  submete-se  às  normas  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  haja visa que a relação existente entre o consumidor e a
concessionária  de  energia  elétrica  é  de  natureza  consumerista.  É  o
previsto nos artigos 2º e 3º, §2º, do CDC: 

“Art.  2°  Consumidor  é  toda  pessoa  física  ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final.

Parágrafo  único.  Equipara-se  a  consumidor  a
coletividade  de  pessoas,  ainda  que
indetermináveis, que haja intervindo nas relações
de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como  os  entes  despersonalizados,  que
desenvolvem atividade de  produção,  montagem,
criação,  construção,  transformação,  importação,
exportação,  distribuição  ou  comercialização  de
produtos ou prestação de serviços.

(…)

§  2°  Serviço  é  qualquer  atividade  fornecida  no
mercado  de  consumo,  mediante  remuneração,
inclusive as de natureza bancária,  financeira, de
crédito  e  securitária,  salvo  as  decorrentes  das
relações de caráter trabalhista. ”.

No caso dos autos, a distribuidora de energia alega não
possuir responsabilidade pela realização do serviço, eis que a rede elétrica
em questão, está dentro dos padrões legais, conforme normas da ANEEL e
ABNT, não havendo no nosso ordenamento nenhuma norma que a obrigue
a realizar o serviço na forma como pleiteado, devendo, portanto, o serviço
ser custeado única e exclusivamente pelo promovente.
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É cediço que o prestador de serviços que lida com o
grande público deve pautar-se com a devida cautela, certificando-se por
todos os meios acerca da eficiência dos serviços prestados. Mormente no
que  tange  aos  contratos  de  consumo  cativos  de  longa  duração,  a
necessidade  de  proteção  do  consumidor  emana  do  próprio  Código  de
Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, §1° inciso II, assim redigido:

“O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais: (…)

II- o resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam”.

Ademais, inexiste nos autos qualquer documento que
ateste  a  ausência  de risco  que a aludida fiação elétrica  sem o devido
isolamento  representa  ao  consumidor.  Dessa  formar  resta  afastada  a
alegação de ausência de responsabilidade, pois é dever da concessionária
manter sua rede elétrica de forma adequada e devidamente conservada a
fim evitar danos às propriedades e as pessoas. 

Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA
– INCORPORAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA - RECURSO DESPROVIDO. - A
obrigação da concessionária de energia elétrica de
prestar  manutenção às  redes de transmissão se
presume, conforme dispõe a Resolução ANEEL nº
229/06.  Para  a  concessão  da  tutela  cautelar
envolvendo  a  prestação  de  serviços  de  energia
elétrica,  mostra-se suficiente a demonstração de
dependência e da obrigação de fornecimento. (AI
147587/2012,  DES.  ADILSON  POLEGATO  DE
FREITAS,  PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL,  Julgado em
18/06/2013, Publicado no DJE 28/06/2013)
(TJ-MT  -  AI:  01475872920128110000
147587/2012, Relator: DES. ADILSON POLEGATO
DE  FREITAS,  Data  de  Julgamento:  18/06/2013,
PRIMEIRA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:
28/06/2013)
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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE
FAZER  -  MANUTENÇÃO  DE  REDE  DE  ENERGIA
ELÉTRICA -  POSTE  E  CABO DE ALTA TENSÃO -
DEVER  DA  CONCESSIONÁRIA  EM  MANTER  O
SERVIÇO  ADEQUADO  -  RECURSO  IMPROVIDO.
Não há dúvida de que a empresa concessionária
de energia elétrica deve ser responsabilizada pela
manutenção de seus serviços,  por  conta  de sua
atividade  fim,  na  área  territorial  que  lhe  é
atribuída  pela  legislação  (em  sentido  amplo)
atinente à matéria. Assim, os postes e linhas de
transmissão,  destinados  a  fazer  ligação  com  as
propriedades  particulares,  são  da  inteira
responsabilidade  da  Cemat.  (Ap  60296/2013,
DESA.  MARIA  HELENA  GARGAGLIONE  PÓVOAS,
SEGUNDA  CÂMARA  CÍVEL,  Julgado  em
26/02/2014, Publicado no DJE 11/03/2014)
(TJ-MT  -  APL:  00007937920118110095
60296/2013,  Relator:  DESA.  MARIA  HELENA
GARGAGLIONE  PÓVOAS,  Data  de  Julgamento:
26/02/2014,  SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,  Data  de
Publicação: 11/03/2014)

E  M  E  N  T  A  –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DE REDE
DE  ENERGIA  ELÉTRICA  PARTICULAR  –
PROPRIEDADE RURAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO
PROPRIETÁRIO E CONTRATANTE DOS SERVIÇOS –
DOAÇÃO  À  CONCESSIONÁRIA  –  AUSÊNCIA  DE
ACEITAÇÃO  NO  TERMO  DE  DOAÇÃO  –
IRRELEVÂNCIA  –  DEVER  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO EFICIENTE E CONTÍNUO – ART. 22, CDC
– RECURSO PROVIDO. A obrigação decorrente de
fornecimento de água é propter personam, isto é,
de natureza pessoal, pois se vincula às partes que
firmaram o contrato de prestação de serviços. É
irrelevante  a  ausência  de  expressa  anuência  da
concessionária  de  que  aceitava  a  doação  feita
pelos  particulares,  quando  se  verifica  que  esta
praticou todos os atos como se aceitado tivesse,
utilizando da rede de energia elétrica construída
por  estes,  para  estender  o  fornecimento  de
energia  à  outros  locais,  e,  consequentemente,
auferindo  lucro  desta  operação.  A  obrigação  de
fornecer serviços adequados, eficientes e seguros,
sem  sombra  de  dúvidas,  implica  no  dever  da
empresa concessionária de efetuar a manutenção
das referidas redes elétricas, notadamente por se
tratar de serviço essencial, que deve ser prestado
de  forma  contínua,  até  mesmo  porque  a
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concessionária cobra por tal serviço, no entanto,
se recusa a efetuar  a manutenção,  sob a pueril
alegação de que não aceitou a doação das redes
construídas pelos particulares.
(TJ-MS  01005984920118120039  MS  0100598-
49.2011.8.12.0039, Relator: Des. Marcelo Câmara
Rasslan,  Data  de  Julgamento:  14/11/2017,  1ª
Câmara Cível)

Com relação as “astreintes” é sabido que as mesmas
são  consideradas  técnicas  de  tutela,  por  constituírem  objetivo  de
assegurar o resultado prático do direito material, não tendo esta multa
processual  o fim em si  mesmo, existindo tão somente para garantir  o
cumprimento da obrigação devida.

Assim, não tem por escopo punir conduta ilícita, bem
como não se verifica com o propósito de ressarcimento de danos, mas tão
somente função intimidatória para constranger o obrigado à prática da
ordem judicial.

A multa processual é um meio coercitivo indireto para
que o devedor cumpra “voluntariamente” a obrigação determinada, sabe-
se  que  ela  não  se  pode  transvestir  de  perfil  de  ressarcimento  ou
enriquecimento sem causa, devendo, inclusive, ser minorada quando for
considerada excessiva, para o credor não considerar mais atrativa a multa
processual do que a obrigação objeto da lide.

É o que prevê o art.  537, §1º, I e II, do Código de
Processo Civil, vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte  e  poderá  ser  aplicada  na  fase  de
conhecimento,  em  tutela  provisória  ou  na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine  prazo  razoável  para  cumprimento  do
preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar  o  valor  ou  a  periodicidade  da  multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;
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II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.

No caso em apreço, a multa processual foi estipulada
em R$ 300,00 (trezentos reais), sem limitação de teto.

 
É sabido que o Código de Processo Civil não traz em

seu bojo critérios objetivos para a mensuração de “astreintes”, tratando
tão somente que a multa será fixada se “suficiente e compatível com a
obrigação”, ao dispor em seu art. 537.

Vale  salientar,  mais  uma  vez,  que  o  objetivo  das
astreintes é coagir o obrigado ao cumprimento do comando judicial e não
punir o réu acarretando o depauperamento de seu patrimônio, por esta
razão, faz-se necessário reduzir a estipulação do valor quando se torne
demasiadamente excessivo.

De fato, a não fixação de um teto extrapola os limites
da razoabilidade, não estando de acordo com a natureza da obrigação,
devendo  por  isso  ser  fixado  um  teto  máximo  que  poderá  ser  revisto
posteriormente.

Neste  sentido,  assim  já  se  posicionou  o  Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  MULTA  POR  DESCUMPRIMENTO  DE
DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO. REDUÇÃO.
A multa pelo descumprimento de decisão judicial
não pode ensejar o enriquecimento sem causa da
parte a quem favorece,  como no caso,  devendo
ser reduzida a patamares razoáveis.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, provido.
(REsp 793.491/RN,  Rel.  Ministro   CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 26.09.2006,
DJ 06.11.2006 p. 337)

PROCESSUAL  CIVIL.  ASTREINTES.  VALOR
EXCESSIVO.  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
REDUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
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(AgRg  no  Ag  1090275/DF,  Rel.  Ministro   ALDIR
PASSARINHO  JUNIOR,  QUARTA  TURMA,  julgado
em 29/09/2009, DJe 09/11/2009)

PROCESSUAL  CIVIL  -  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AUSÊNCIA  DE
VIOLAÇÃO  DO  ARTIGO  535  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  -  PREQUESTIONAMENTO  -
EXECUÇÃO  -  ASTREINTES  -  MODIFICAÇÃO  -
POSSIBILIDADE  -  OBSERVÂNCIA  DA
RAZOABILIDADE.
I  -  Inexiste  omissão  ou  ausência  de
fundamentação,  não  constando  do  acórdão
embargado os defeitos previstos no artigo 535 do
Código  de  Processo  Civil,  quando  a  decisão
embargada  tão-só  mantém  tese  diferente  da
pretendida pela parte recorrente.
II  -  O  prequestionamento,  entendido  como  a
necessidade de o tema objeto  do recurso  haver
sido  examinado  pela  decisão  atacada,  constitui
exigência  inafastável  da  própria  previsão
constitucional,  ao  tratar  do  recurso  especial,
impondo-se como um dos principais requisitos ao
seu  conhecimento.  Não  examinada  a  matéria
objeto  do especial  pela  instância  a  quo,  mesmo
com  a  oposição  dos  embargos  de  declaração,
incide  o  enunciado  211  da  Súmula  do  Superior
Tribunal de Justiça.
III - Esta Corte já decidiu que o artigo 461, §
6º, do Código de Processo Civil permite que o
magistrado altere  o  valor  da multa  quando
este  se  tornar  insuficiente  ou  excessivo,
mesmo  depois  de  transitada  em  julgado  a
sentença.  Aplicável,  portanto,  à  espécie,  o
óbice da Súmula 83 desta Corte.
Agravo Regimental improvido.
(AgRg no Ag 1147543/MG, Rel. Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
04/08/2009, DJe 05/08/2009)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
MATÉRIA  QUE  NÃO  FOI  OBJETO  DO  RECURSO
ESPECIAL  INTERPOSTO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ANÁLISE  EM  SEDE  DE  AGRAVO  REGIMENTAL.
MULTA  DIÁRIA  FIXADA  EM  VALOR  EXCESSIVO.
REDUÇÃO.
I.-  É  vedado,  em  sede  de  agravo  regimental,
apreciar  questões  que  não  foram  objeto  de
impugnação no recurso especial.
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II.-  A  multa  pelo  descumprimento  de  decisão
judicial  deve  ser  reduzida  quando  fixada,  na
origem, em valor excessivo.
Agravo parcialmente provido.
(AgRg no REsp 755.753/RS, Rel. Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
20/11/2008, DJe 12/12/2008)

Desta forma, entendo que a aplicação de multa diária
deve ser mantida, mas devendo ser estabelecido o teto de R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

Diante  do  exposto,  nego  provimento  ao  Apelo
interposto  por  Henrique  Araújo  de  Sousa,  e  dou  provimento  parcial  à
Apelação apresentada pela Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A.,
apenas para limitar  a pena de multa fixada pelo  Juízo  a quo,  ao  teto
máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  com  jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

– Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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