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2.º APELANTE: Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S.A.
ADVOGADO: Francisco Bezerra de Carvalho Júnior e Jaldemiro Rodrigue de Ataíde Júnior.
APELADO: Os Apelantes.

EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
DESLOCAMENTO  DE  POSTE  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  LOCALIZADO
DENTRO DE PROPRIEDADE PRIVADA. NECESSIDADE DE AUMENTO DA
ÁREA CONSTRUÍDA. PEDIDO DE RETIRADA COM CUSTOS PAGOS PELA
CONCESSIONÁRIA.  DETERMINAÇÃO  DE  DESLOCAMENTO  DA  REDE
ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  APELAÇÃO  DA
CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  DO
PROPRIETÁRIO  PELOS  CUSTOS  DE  DESLOCAMENTO  DE  POSTE.
SERVIÇO  INCLUSO  ENTRE  OS  COBRÁVEIS  PELA  CONCESSIONÁRIA.
PREVISÃO DO ART.  102,  XIII  E  XIV,  DA RES.  Nº  414/2010,  DA ANEEL.
RETIRADA  DEVIDA  MEDIANTE  O  PAGAMENTO  DOS  CUSTOS  PELO
PROPRIETÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. PROVIMENTO
DO APELO. APELAÇÃO DO AUTOR.  ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO
DE  DANOS  MORAIS.  INEXISTÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO POR  PARTE  DA
CONCESSIONÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  ABALO  PSICOLÓGICO.
DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CRIAÇÃO DE
SUPOSTA  SERVIDÃO  ADMINISTRATIVA.  INDENIZAÇÃO  QUE  DEVE
CORRESPONDER  AOS  PREJUÍZOS,  DESDE  QUE  COMPROVADOS  PELO
PROPRIETÁRIO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  NESSE  PONTO. DESPROVIMENTO  DO
APELO.

1. O deslocamento e a remoção de postes ou da rede de energia estão inseridos dentre os
serviços cobráveis realizados pela Concessionária mediante solicitação do consumidor ( art.
102, XIII e XIV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL).

2. “Na hipótese de o autor desejar a retirada do poste, deve ele arcar com o respectivo custo.
Não se verifica qualquer tipo de lesão a algum atributo personalíssimo do autor, razão pela
qual  não  deve  prosperar  o  pedido  de  indenização  por  danos  morais.”  (TJRS;  RecCv
0041270-23.2014.8.21.9000; Novo Hamburgo; Terceira Turma Recursal Cível;  Rel.  Des.
Roberto Arriada Lorea; Julg. 23/04/2015; DJERS 27/04/2015)

3. A indenização da servidão administrativa há que corresponder ao efetivo prejuízo causado
ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem,
nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0008508-59.2010.815.0011,  em que figura  como partes  Luciano Valdgley da



Silva Pereira e a Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando o Relator, em conhecer das Apelações para negar
provimento ao Apelo do Autor e dar provimento ao Apelo da Promovida. 

VOTO.

Luciano Valdgley interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo
da 7.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 55/60, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por ele ajuizada
em desfavor da Energisa Boroborema – Distribuidora de Energia S/A, que julgou
parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando  a  Apelada  a  retirar  o  poste  e  a
respectiva rede elétrica da propriedade do Autor no prazo de trinta dias, sob pena de
pagamento de multa  diária  no valor  de R$ 100,00, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em 15%, sendo 10% para a Promovida e 5% para
o Autor, e julgou, por outro lado, improcedente a parte do pedido que objetivava a
condenação da Apelada ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e
materiais.

Em  suas  razões,  f.  69/74,  alegou  que  em  virtude  da  utilização  de  sua
propriedade  para  a  instalação  de  rede  de  energia  elétrica,  a  Concessionária  de
Serviço  Público  deve  ser  condenada  a  indenizá-la,  moral  e  materialmente,
argumentando que durante todo o período ficou impedido de usar regularmente o
imóvel.

Sustentou  se  necessário  o  pagamento  de  suposto  aluguel  decorrente  da
instalação  de  um poste  de  energia  elétrica  em sua  propriedade,  pugnando  pelo
provimento  do  Apelo  e  reforma  da  Sentença,  para  que  seja  julgado  totalmente
procedente  o pedido,  condenando a Apelada  ao pagamento  de  indenização por
danos morais e materiais.

A  Energisa  Paraíba –  Distribuidora de  Energia  S.A.  também interpôs
Apelação, f. 82/89, alegando que caberia ao Apelado arcar com as despesas que se
fizerem necessárias ao deslocamento do poste, porquanto é o interessado na retirada
e a rede elétrica estava implantada muito antes da aquisição do imóvel por ele.

Sustentou que o deslocamento da rede elétrica ainda não ocorreu por cupa do
próprio Apelado, que não se dispôs a custear a obra que é de sua responsabilidade.

Asseverou que ao instalar o poste e fiação próximo ao imóvel do apelado,
com  o  objetivo  de  fornecer  energia,  agiu  amparada  na  lei,  e  que  sua  conduta
configura-se em exercício regular de um direito reconhecido, não havendo ilícito a
ser indenizado.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada a Sentença e
julgado improcedente o pedido.

Sem Contrarrazões, Certidão de f. 96.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  101/103,  opinando  pelo
desprovimento dos Apelos.

É o Relatório.



Presentes os Requisitos de admissibilidade, conheço dos Apelos, analisando-
os conjuntamente.

O Autor, ora Apelante, é proprietário do imóvel localizado na Rua Coronel
Dias Novo, nº 142, Bairro Nova Brasília, em Campina Grande/PB, f. 11/12, restando
incontroverso a  existência  de um poste  de energia  elétrica localizado dentro dos
limites de sua propriedade, f. 15, poste este que teve seu deslocamento solicitado
pelo Consumidor, f. 13, ante a necessidade de ampliação da área construída do bem.

Nos termos do art. 102, XIII e XIV, da Resolução nº 414/2010, da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, dentre os serviços cobráveis realizados pela
Concessionária mediante solicitação do consumidor, estão inseridos o deslocamento
e a remoção de postes ou da rede de energia1.

Considerando que o referido poste é preexistente à construção pretendida,
caberia  ao  Consumidor  o  custo  por  seu  deslocamento  e  remoção,  conforme
solicitação,  mormente  por  não  se  tratar  de  melhoria  necessária  ou  de  reparo
indispensável, motivo pelo qual deve ser reformada a Sentença nesse ponto.

Quanto ao Apelo do Autor,  não merece reparos  a  Sentença no tocante à
improcedência  do  pedido  de  indenização  por  danos  morais,  haja  vista  que  não
houve negativa por parte da Apelada a embasar o ressarcimento extrapatrimonial,
bem  como  diante  da  total  ausência  de  comprovação  quanto  à  ocorrência  dos
alegados danos, não ultrapassando o limite do mero aborrecimento, entendimento
consonante com a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios2 e também dos

1 Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:
[…]

XIII – deslocamento ou remoção de poste;

XIV – deslocamento ou remoção de rede.

2 OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANO ORAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DE POSTE
DE  ENERGIA  ELÉTRICA  INSTALADO  EM  FRENTE  À  PROPRIEDADE  DO  DEMANDANTE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.  CONCESSIONÁRIA QUE EXIGE REMUNERAÇÃO DOS
SERVIÇOS  PARA SUA EXECUÇÃO,  NOS TERMOS DO ART.  102  DA RESOLUÇÃO 414/2010  DA
ANEEL.  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  2º  DA  LEI  ESTADUAL  12.635/2007  DECLARADA
PELO STF. CUSTO A SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA E QUE DECORRE DO DIREITO DE
LIVRE FRUIÇÃO DA PROPRIEDADE E DA PREEXISTÊNCIA DO PRÉDIO. PRAZO DE TRINTA DIAS
PARA  CUMPRIMENTO  DA  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  MANTIDO.  DANOS  MORAIS  NÃO
CARACTERIZADOS.  RECURSOS  DESPROVIDOS.  O  PRONUNCIAMENTO  EXPRESSO  DO  STF
ACERCA  DA  INCONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI  ESTADUAL  12.635/07  (ADI  4925)  NÃO
INTERFERE NA DECISÃO EXARADA, CUJO FUNDAMENTO É O DIREITO DE PROPRIEDADE E A
PRECEDÊNCIA  DA  CONSTRUÇÃO,  BEM  COMO  SE  ASSINALA  QUE  NÃO  HÁ  IMPEDIMENTO
TÉCNICO, EIS QUE A RÉ ORÇOU O SERVIÇO E NÃO IMPÔS CONDICIONANTE. Embora a Resolução
414/2010 disponha sobre o ônus de retirada de postes  a  ser suportada pelo consumidor,  há elementos que
demonstram a precedência da construção em relação à ligação de energia, sendo então problema preexistente,
não sendo razoável impor ao consumidor a responsabilidade pelo custeio de realocação, sendo evidente que o
poste atrapalha a livre circulação da garagem. O pedido de aumento do prazo assinalado de trinta dias para
cumprimento da obrigação veio desacompanhado de elementos de ordem técnica acerca de sua exiguidade.
Para que a indenização por dano moral seja devida, é mister que o consumidor sofra ofensa a direitos de
personalidade, sendo submetido a sofrimentos que ultrapassem limites de mero aborrecimento, o que não
ocorreu no caso específico, bem como a cobrança foi exigida por força de Resolução, o que ensejou a
demanda judicial para definir a norma aplicável. (TJSP; APL 0030201-15.2012.8.26.0564; Ac. 9022020;
São Bernardo  do Campo;  Trigésima Segunda  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Kioitsi  Chicuta;  Julg.
26/11/2015; DJESP 03/12/2015)

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  ENERGIA  ELÉTRICA.  ALEGAÇÃO  DE  RESTRIÇÃO
INDEVIDA  DO  USO  DA  PROPRIEDADE  POR  INADEQUADA  INSTALAÇÃO  DE  POSTE  DE
SUSTENTAÇÃO  DE  REDE  ELÉTRICA.  DANOS  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS.  Os  documentos



Órgãos Fracionários deste TJPB3.

Quanto  a  alegação  do  Autor,  primeiro  Apelante,  da  necessidade  de
pagamento  de  suposto  aluguel  decorrente  da instalação de um poste  de  energia
elétrica em sua propriedade

Embora nos casos de servidão administrativa o proprietário possua direito à
indenização correspondente  ao prejuízo causado ao imóvel,  in  casu,  o  Apelante
deixou  de  comprovar  os  danos  decorrentes  da  existência  do  poste  em  sua
propriedade, como mencionado supra, ônus que lhe competia, nos termos do art.

juntados aos autos (fotos às fls. 15 e 16 e print screens à fl. 31) pelo próprio autor conferem verossimilhança à
tese da ré no sentido de que a garagem do recorrente foi construída após a substituição do poste de sustentação
da rede elétrica, - Que a sua vez veio a restringir o uso do imóvel -, de modo que agiu corretamente a empresa
requerida, porquanto nada havia no local quando da alteração do poste de energia, não havendo falar em danos
morais reparáveis. No caso em lide, não havendo prestação de serviço inadequado por parte da ré, caberia
ao consumidor custear as obras de deslocamento do poste de energia elétrica, visto que se caracteriza
uma melhoria estética, conforme arts. 44 e 102, da resolução nº 414/2010 da ANEEL.  Noutro prisma, não
configurado o abalo moral,  porquanto  somente  os  fatos e  acontecimentos  capazes  de  romper com o
equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou
ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS; RecCv 27216-86.2013.8.21.9000;
Passo  Fundo;  Primeira  Turma  Recursal  Cível;  Relª  Desª  Marta  Borges  Ortiz;  Julg.  18/02/2014;  DJERS
21/02/2014)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. READEQUAÇÃO DE POSTE. SUPOSTA OBSTRUÇÃO DO
ACESSO À GARAGEM. IMÓVEL CONSTRUÍDO APÓS A COLOCAÇÃO DO POSTE. RESTRIÇÃO DE
USO  DA  GARAGEM  NÃO  VERIFICADA.  MERO  ASPECTO  ESTÉTICO.  AÇÃO  JULGADA
IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. O autor ajuizou a presente ação objetivando a retirada do
poste que se encontra localizado em frente a garagem de seu imóvel. Informou que contatou a requerida por
diversas  a  fim  de  solucionar  o  problema,  contudo,  esta  se  manteve  inerte.  Em  audiência  de  instrução  o
demandante afirmou que quando da construção do imóvel o poste já existia. Salientou que a casa foi construída
a partir de um projeto arquitetônico, não podendo ser a garagem feita em local diverso. A sentença proferida no
primeiro  grau  bem analisou  os  fatos,  bem como os  documentos  e  depoimentos  constantes  nos  autos,  não
cabendo reforma. A fotografia de fl. 09 evidencia que apesar da existência do poste em frente à residência do
autor,  este não obstrui totalmente  a entrada do imóvel,  conclusão reforçada pelo depoimento do autor,  que
afirma que tem acesso à garagem, contudo, com certa dificuldade. Diante da análise do conjunto probatório,
nota-se que não assiste razão ao autor, considerando que este poderia ter feito a garagem em outro local, pois
apesar  de  alegar  que  se  tratava  de  projeto  arquitetônico,  nada  trouxe  para  corroborar  com sua  alegação.
Importante salientar também que a existência do poste não restringe o uso do imóvel, ou seja, não se trata de um
reparo indispensável. Na hipótese de o autor desejar a retirada do poste, deve ele arcar com o respectivo
custo. Não se verifica qualquer tipo de lesão a algum atributo personalíssimo do autor, razão pela qual
não deve prosperar o pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência confirmada por
seus próprios fundamentos, à luz do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso desprovido. (TJRS; RecCv 0041270-
23.2014.8.21.9000; Novo Hamburgo; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Roberto Arriada Lorea; Julg.
23/04/2015; DJERS 27/04/2015)

3 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REMOÇÃO DE
POSTE LOCALIZADO  NO IMÓVEL DA AUTORA.  RESTRIÇÃO  EXCESSIVA  AO EXERCÍCIO  DA
PROPRIEDADE.  RESPONSABILIDADE  DA  CONCESSIONÁRIA  DE  TELEFONIA  RETIRAR  A
PILASTRA.  DESPESAS  COM  O  CUSTO  DA  OBRA  A  CARGO  DA  PROMOVIDA.  ABALO
PSICOLÓGICO.  PRESSUPOSTOS  PARA  A  REPARAÇÃO  IMATERIAL  NÃO  CONFIGURADOS.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE
ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. IRRESIGNAÇÃO APENAS QUANTO AO VALOR.
EXORBITÂNCIA  NÃO  DEMONSTRADA.  EMPRESA  COM  PESSOAL  E  MEIOS  SUFICIENTES  À
OBSERVÂNCIA DA MEDIDA.  MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA.  PROVIMENTO PARCIAL DA
SÚPLICA APELATÓRIA.  O demandante  logrou  êxito  em demonstrar  que  um poste  de  eletrificação  está
impedindo a normal utilização do imóvel de sua propriedade, na medida em que o mesmo está obstruindo a sua
garagem  e,  em  consequência,  obstando  a  guarda  de  automóvel  que  lhe  pertence.  O  mero  dissabor  ou
aborrecimento estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
cotidiano, não são intensos e duradouros, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Não
há que se falar em indenização por dano moral,  porquanto ausente comprovação. O inadimplemento
contratual, por si só, não configura ilícito civil indenizável. A imposição de multa ou astreintes tem por
objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou
não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. No caso em disceptação, é descabida a
redução da multa diária,  visto  que foi  arbitrada em valor razoável  para o célere e efetivo cumprimento da



373, I, do Código de Processo Civil/20154.

Posto isso, conhecidas as Apelações, nego provimento ao Apelo do Autor
e dou provimento ao Apelo da Promovida para, reformando a Sentença, julgar
parcialmente procedente o pedido e determinar a retirada do poste mediante o
pagamento dos custos pelo Autor, invertendo-se os ônus da sucumbência.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

obrigação imposta à parte. “a multa imposta a título de astreintes tem como objetivo o cumprimento da decisão
do juiz, tornando eficaz a tutela antecipatória concedida. Há, pois, que ser fixada em valor que tenha o condão
de inibir a resistência daquele à qual é endereçada a ordem legal. Constatando-se, no caso, que o valor fixado na
decisão é  proporcional  e  compatível  com a realidade,  de rigor  a  sua manutenção.  ”  (tjsp.  AI nº  2094812-
78.2015.8.26.0000. AC. 8613016. Várzea paulista.  Trigésima primeira câmara de direito privado.  Rel.  Des.
Paulo ayrosa.  J.  Em 07/07/2015).  (TJPB;  APL 0021471-02.2010.815.0011;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 26/10/2015; Pág. 9)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CIVIL.  REMOÇÃO  DE  POSTE.  DESLOCAMENTO  PARA  OUTRO
LOCAL. COMODIDADE DO USUÁRIO. Reforma de garagem posterior à colocação do poste. Ausência de
obrigação de fazer. Indenização por danos morais. Dano moral não comprovado. Dever de indenizar afastado.
Manutenção da sentença. Desprovimento do apelo. A obrigação de fazer é um "dever jurídico, que pode ser
entendido como ‘o comando imposto, pelo direito objetivo, a todas as pessoas para observarem certa conduta,
sob pena de receberem uma sanção pelo não-cumprimento do comportamento prescrito pela norma jurídica’.
(Maria helena diniz, curso de direito civil. Teoria geral das obrigações, 2º vol., São Paulo, saraiva, 1993, p. 27).
Não há sanção quando não cabe à parte adotar uma conduta que não lhe cabia. Não comprovada a relação de
causa  e  efeito  entre  a  conduta  praticada  e  a  lesão  suportada  pela  vítima,  o  apelado  não  pode  ser
responsabilizado pelo alegado dano moral. (TJPB; AC 007.2009.000.533-6/002; Rel. Des. José Di Lorenzo
Serpa; DJPB 10/01/2012; Pág. 18)

4 Art. 373.  O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;


