
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR  JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0000207-93.2016.815.0341
RELATOR    : Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM      : Juízo da Comarca de São João do Cariri
APELANTE  :   Energisa  –  Distribuidora  de  Energia  Elétrica  S.  A.  (Adv.  Wilson  Sales

Belchior – OAB/PB nº 17.314-A)
APELADO   : Bruno Thiago Cantalice de Almeida (Adv. Cícero Riatoan Ferreira Amorim

Marques OAB/PB 18.141)

APELAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INSTALAÇÃO  DE  POSTE  DE  ENERGIA
ELÉTRICA. ÓBICE À UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. LIMITAÇÃO
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 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade, provimento parcial ao apelo,  nos termos do voto do relator, integrando a
decisão a certidão de julgamento de fl. 83.
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TJMG - AC 1.0287.11.003339-9/001, relª. Desª. Heloisa Combat, j. em 7.2.2013



RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Energisa  Distribuidora  de
Energia Elétrica S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de São João do
Cariri,  que  julgou  procedente  o  pedido  formulado  na  ação  de  obrigação  de  fazer  c/c
indenização por danos morais.

Na sentença,  o  magistrado determinou que,  no  prazo de  30  dias,
proceda a retirada do poste de energia elétrica de dentro do imóvel do promovente, sob
pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizados a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% a partir do evento
danoso. Condenou ainda em custas e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor
da condenação. 

Inconformada,  recorre  a  Energisa  Borborema  –  Distribuidora  de
Energia S.  A.  aduzindo,  em breve síntese,  que a rede elétrica está  dentro dos padrões
técnicos  aceitáveis  para  redes  daquele  porte,  que  não  resta  caracterizado  falta  de
segurança ou impropriedade em seu alinhamento e que caso o consumidor deseje fazer a
alteração, basta efetuar o pagamento do valor correspondente, nos termos da resolução
Aneel 414/2010.

Adiante, atacou a condenação por danos morais, considerando não
ter  sido  ocasionado  pela  empresa  demandada,  bem  como  não  haver  provas  de  sua
extensão e demais repercussões. 

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia  devolvida  a  esta  Corte  reside  em  definir  a  quem
compete custear a transferência de poste de iluminação pertencente à concessionária de
energia instalado dentro de imóvel de propriedade do autor.  

Conforme colhe-se dos autos, o autor ajuizou a demanda objetivando
compelir a concessionária de energia elétrica a remover o poste de iluminação pública, sob
o argumento que a ré teria condicionado tal operação ao pagamento de valor que reputa



exacerbado, além de danos morais pelos constrangimentos suportados. 

A narrativa  foi  confirmada  pela  empresa,  que  sustenta,  em  sua
defesa, que os custos da transferência do poste para outro lugar devem ser suportados
pelo usuário.

Em  que  pese  a  concessionária  de  serviço  público  lançar  mão  de
servidão administrativa para instalação dos postes de energia elétrica, o que, a princípio
legitima sua aposição no local indicado, creio que, neste caso, a autorização dada pela
Administração para tanto deve ser mitigada, sob pena de violação à garantia do direito à
propriedade.

No caso, não resta dúvida que o imóvel onde o demandante exerce
sua residência sofre grave restrição de uso em função do poste ter sido localizado na parte
de dentro do terreno, quando deveria ter sido instalado na calçada da residência. 

Neste  cenário,  verificada  situação  danosa  causada  pela  servidão,
conclui-se  pela  obrigação  da  concessionária  de  serviço  público  de  corrigir  o  gravame
experimentado, sem custo para o consumidor.

Ademais, alerte-se que a transferência do poste para outro lugar é
tecnicamente possível, tanto que a própria concessionária já se dispôs a fazê-lo, desde que
para isso o recorrido efetuasse o pagamento. Isso implica dizer que ainda que a servidão
administrativa seja imposta em benefício da coletividade, não há prejuízo para esta com a
transferência do bem para um outro lugar.

 Sobre o tema, confiram-se os julgados:

“CONSUMIDOR. OBRIGAÇÂO DE FAZER. READEQUAÇÃO FÍSICA
DA  REDE  ELÉTRICA.  RESTRIÇÃO  DO  USO  DE  PROPRIEDADE
PARTICULAR.  REMOÇÃO  DE  POSTE  DE  LUZ  QUE  OBSTRUI  A
ENTRADA DA GARAGEM DA RESIDENCIA DO AUTOR. I. Demanda
atinente à retirada de poste de luz, em frente à entrada da garagem da
residência do autor, em face da evidente restrição ao uso do imóvel por
parte deste. II. Ônus de retirada imposto à concessionária de energia, sem
nenhum encargo ao consumidor, vez que de responsabilidade da ré, por
não se tratar de mero melhoramento estético, mas sim de impedimento
do regular uso do imóvel (obstrução de acesso à garagem). III. Ausência
de  justificativa  a  ensejar  ao  proprietário  do  imóvel  o  encargo  de
realização  do  deslocamento  do  obstáculo.  Dever  de  retirada  e  prazo
devidamente  fixados  na  origem.  Sentença  mantida.  RECURSO
IMPROVIDO”.2 

“Ainda que a garagem tenha sido construída posteriormente à instalação
do poste, é obrigação da concessionária proceder a sua remoção gratuita,

2 Recurso Cível  Nº 71002702249, Segunda Turma Recursal  Cível,  Turmas Recursais,  Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler,
Julgado em 23/02/2011) Data de Julgamento: 23/02/2011 Publicação: Diário da Justiça do dia 09/03/2011



se o equipamento se torna impeditivo do exercício regular do direito de
propriedade”.3

“Dados o transtorno físico  e  o  dano estético provocados pelo armário
óptico instalado à frente da porta principal do estabelecimento comercial
de propriedade da autora, o princípio da supremacia do interesse público
sobre o privado deve ser quebrantado, porque sua remoção e afastamento
por  poucos  metros  em  nada  afetará  a  finalidade  a  que  se  presta
(telecomunicação)”.4

“APELAÇÃO  CÍVEL.  CONCESSIONÁRIA  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
REMOÇÃO DE POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA.
LIMITAÇÃO  AO  DIREITO  DE  PROPRIEDADE.  DEVER  DA
PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  CUSTEAR  A  OBRA.  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.  Recurso  não
provido”.5 

“APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE OBRIGAÇAO DE FAZER AJUIZADA
POR  PARTICULAR  EM  DESFAVOR  DE  CONCESSIONÁRIA  DE
SERVIÇO PÚBLICO - RECURSO DA RÉ - REMOÇAO DE POSTE DE
ENERGIA ELÉTRICA -  RESTRIÇAO À UTILIZAÇAO DO IMÓVEL -
CUSTO DO PROCEDIMENTO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA -
RECURSO IMPROVIDO. Restando evidente nos autos que a localização
do poste da rede elétrica restringe a utilização comercial do imóvel da
demandante, obstruindo a entrada de veículos em seu estabelecimento,
mostra-se plenamente cabível a determinação de deslocamento do poste
de energia elétrica, sem qualquer ônus à autora, ainda mais quando não
se  sabe  se  a  instalação  do  poste  precedeu  a  construção  do  prédio
comercial com porta de entrada para reparos de automotor”.6

“CONSUMIDOR.  ENERGIA  ELÉTRICA.  REMOÇÃO  DE  POSTE.
RESTRIÇÃO  À  UTILIZAÇÃO  DO  IMÓVEL.  CUSTO  DO
PROCEDIMENTO A CARGO DA EMPRESA RÉ. 1. 1. Restando evidente
nos autos que a localização do novo poste da rede elétrica substituído,
restringe a utilização do imóvel do demandante, mostra-se plenamente
cabível a determinação de deslocamento do poste de energia elétrica, e
consequentemente do cabo, sem qualquer ônus ao autor. 2. Não se trata
de  simples  melhoramento  estético,  mas  sim  de  medida  necessária  à

3 TJ-SP -  APL: 00079688120138260566 SP 0007968-81.2013.8.26.0566,  Relator:  Clóvis  Castelo,  Data de Julgamento:  21/07/2014,  35ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2014

4 TJ-SC -  AC: 20130811458 SC 2013.081145-8 (Acórdão),  Relator:  João Henrique Blasi,  Data de Julgamento:  17/03/2014,  Segunda
Câmara de Direito Público Julgado

5 TJMG - AC 1.0287.11.003339-9/001, relª. Desª. Heloisa Combat, j. em 7.2.2013
6 TJ-MS - AC: 5597 MS 2012.005597-8, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 22/03/2012, 5ª Câmara Cível, Data

de Publicação: 28/03/2012



utilização  do  imóvel,  haja  vista  a  dificuldade  do  demandante  para
ingressar na garagem, consoante se constata das fotos acostadas (fls. 20,
22 e 39), não havendo como pretender seja o demandante compelido ao
pagamento de qualquer valor para a retirada do poste a ser removido”.7

Acrescente-se,  ainda,  que  não  se  trata  de  mero  capricho  ou
melhoramento estético do imóvel, mas de remoção de obstáculo que restringe o uso pleno
da sua propriedade.

Com relação ao reconhecimento de danos morais,  tenho que deve
prosperar a insurreição do demandado nesse aspecto, considerando que, embora tenha
sido desagradável o fato de um poste de rede elétrica estar dentro de seu imóvel e cobrar
para  retirá-lo,  não  há  qualquer  elemento  de  prova  de  que  o  fato  tenha  causado  ao
promovente qualquer tipo de situação vexatória, descrédito ou vilipêndio moral capaz de
justificar reparação extrapatrimonial.

Diante  de  tais  considerações,  dou  provimento  parcial  ao  recurso
apelatório,  apenas  para  excluir  a  condenação  por  danos  morais,  mantendo os  demais
termos da decisão guerreada. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade,   provimento parcial ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Dr.  Gustavo  Leite  Urquiza,  Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena  para
substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

7 TJ-RS - Recurso Cível: 71003556040 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 10/05/2012, Primeira Turma Recursal
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2012


