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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  COMINATÓRIA  DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.  REMOÇÃO DE POSTE DE
ENERGIA  ELÉTRICA  INSTALADO  EM  FRENTE  A
RESIDÊNCIA  DO  AUTOR.  EMBARAÇOS
OCASIONADOS  EM  RELAÇÃO  AO  USO  DA
GARAGEM.  FATO  DEMONSTRADO  POR
FOTOGRAFIAS.  DEVER  DA CONCESSIONÁRIA DE
REMOVER A LIMITAÇÃO. MELHORIAS ESTÉTICAS.
INOCORRÊNCIA.  MULTA IMPOSTA DENTRO  DOS
LIMITES  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. 

Demonstrada  a  limitação  ao  uso  da  propriedade pela
existência de poste que impede a utilização da garagem
do imóvel,  é  da  responsabilidade  da  concessionária  a
remoção do embaraço, considerando que o fim do ato a
ser praticado não se destina à melhoria estética do bem.

Inocorre a violação dos postulados da razoabilidade e
proporcionalidade  na  situação  em  que  as  astreitens
impostas  têm como objetivo garantir  a  efetividade do
comando judicial.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000173-74.2015.815.0561      1



VISTOS, relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Energisa
Paraíba S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Coremas
nos autos da Ação Cominatória da Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em
face dela ajuizada por Maria Aparecida Faustino Dantas Andrade.

O Órgão judicial de origem julgou precedentes em parte
os pedidos e determinou a demandada a fazer a remoção do poste, sob pena
de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), por entender que a autora está impedida de utilizar a
garagem. Condenou a promovida ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, arbitrando estes no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante  afirma que a  rede elétrica  está  dentro dos
padrões técnico e não detém responsabilidade em relação ao deslocamento
do poste que impede o acesso da garagem da recorrida.

Sustenta  que  a  consumidora  é  responsável  pelo
adimplemento  das  despesas  de  remoção  ante  as  melhorias  dos  aspectos
estéticos do imóvel, e a preexistência do poste em relação à construção da
garagem.

Assevera que a extensão da multa imposta é desrazoável
por viabilizar o enriquecimento ilícito da recorrida e não ter a função de
substituir as perdas e danos.

Pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  julgar
improcedentes os pleitos formulados na exordial e reduzir o montante das
astreintes.
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A apelada pleiteia o desprovimento do recurso ante a
ausência de substratos jurídicos aptos a modificar o conteúdo da sentença.

Cota ministerial sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

Os  pontos  controvertidos  apresentados  nas  razões
recursais  dizem  respeito  a  verificar  se  a  apelante  detém  ou  não
responsabilidade  no  tocante  à  remoção  do  poste  encravado  em frente  à
entrada da garagem da recorrida, bem como analisar a extensão da multa
diária cominada.

O  Juízo,  a  quo julgou  procedentes  os  pedidos  e
determinou  à  concessionaria  de  serviço  público  que  procedesse  o
deslocamento da rede elétrica,  sob pena de multa.

Alega a recorrente não ser responsável pelos custos de
remoção do poste por viabilizar melhorias estéticas no imóvel da apelada,
motivo pelo qual pede a reforma da sentença.

O contexto das provas insertas nos autos revela que o
poste está encravado em frente ao portão da garagem do imóvel da apelada,
consoante revelam as fotografias  insertas  às f.  09/10,  e  essa circunstância
fática atesta a existência de limitação ao uso da propriedade.

Nesse  cenário,  a  concessionária  do  serviço  público
detém  responsabilidade  no  tocante  à  modificação  do  percurso  da  rede
elétrica por não caracterizar melhorias estéticas da unidade residencial.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
conforme julgados que transcrevo:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  INSTALAÇÃO  DE  POSTE  DE  ENERGIA
ELÉTRICA. ÓBICE À UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. LIMITAÇÃO
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AO DIREITO DE PROPRIEDADE. REMOÇÃO QUE INCUMBE À
CONCESSIONÁRIA,  SEM  ÔNUS  PARA  O  PROPRIETÁRIO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  NESSE  ASPECTO.  DANOS
MORAIS. NÃO EVIDENCIADA OFENSA AOS ATRIBUTOS DA
PERSONALIDADE  DO  RECORRIDO.  VILIPÊNDIO  MORAL
NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO. "A
prestação de serviços de energia elétrica deve ser  realizada de
forma  a  não  restringir  o  exercício  do  direito  de  propriedade
individual,  se  não  estritamente  necessário  ao  bem  da
coletividade. Verificado que a disposição do poste que suporta a
rede  de  energia  elétrica  impede  ou  dificulta  a  passagem  de
veículo para a garagem, impõe-se a sua remoção para a divisa
dos lotes, sendo o ônus da obra assumido pela concessionária".1
(Apelação nº 0000207-93.2016.815.0341, 4ª Câmara Cível do TJPB,
Rel. João Alves da Silva. DJe 14.08.2017).

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  INSTALAÇÃO  DE  POSTE  DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  ÓBICE  À  UTILIZAÇÃO  DE  GARAGEM.
LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. REMOÇÃO QUE
INCUMBE  À  CONCESSIONÁRIA,  SEM  ÔNUS  PARA  O
PROPRIETÁRIO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  "A prestação de serviços de
energia elétrica deve ser  realizada de forma a não restringir  o
exercício  do  direito  de  propriedade  individual,  se  não
estritamente necessário ao bem da coletividade. Verificado que a
disposição  do  poste  que  suporta  a  rede  de  energia  elétrica
impede  ou  dificulta  a  passagem  de  veículo  para  a  garagem,
impõe-se a sua remoção para a divisa dos lotes, sendo o ônus da
obra  assumido  pela  concessionária."  (Apelação  nº  0003319-
60.2012.815.0131, 4ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. João
Alves da Silva. DJe 05.04.2017).

Registro, outrossim, que a apelante não se desincumbiu
do ônus de demonstrar a preexistência do poste em relação à construção da
garagem, na forma do art. 373, II, do CPC/2015, e essa circunstância impede
a  análise  da  possível  responsabilidade  da  recorrida  em  custear  a
modificação da rede elétrica sob essa ótica.

Por fim, verifico que a extensão da multa cominada na
sentença  está  dentro  dos  limites  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,
considerando  os  fins  a  que  se  destinam  as  astreintes,  notadamente,  os
aspectos sancionatório e pedagógico.

Portanto,  inexiste  qualquer retoque a  ser  efetivado na
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decisão recorrida por estar compatível com a dogmática jurídica vigente.

Em  face  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo incólume a sentença recorrida. 

 Diante da sucumbência recursal, devem os honorários
advocatícios  serem  majorados  para  R$  1.300,00  (mil  trezentos  reais)  na
forma do art. 85, § 11 do NCPC. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24
de abril de 2018, conforme certidão de julgamento de f. 83, o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque(Presidente), dele participando, além
desta  Relatora,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.
Presente à sessão, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de
Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa- PB, 26 de abril de
2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                  R E L A T O R A
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