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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONSTITUIÇÃO  DE 
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE REDE 
ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. 
JUNTADA  DOS  DOCUMENTOS  ESSENCIAIS 
ENUMERADOS  NO  ARTIGO  13.  COMPROVAÇÃO  DO 
DEPÓSITO  PRÉVIO  DE  MONTANTE  INDENIZATÓRIO, 
NOS  TERMOS  DO  ARTIGO  15.  REFORMA  DO 
POSICIONAMENTO  APÓS  OFERTA  DE  MEMORIAIS 
COM  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS.  CONCESSÃO  DA 
MEDIDA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Nos  termos  do  artigo  13,  do  Decreto-Lei  n.  3.365/1941, 
aplicável à casuística, “a petição inicial, alem dos requisitos 
previstos  no  Código  de  Processo  Civil,  conterá  a  oferta  do 
preço e será instruída com um exemplar do contrato, ou do 
jornal  oficial  que  houver  publicado  o  decreto  de 
desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta 
ou descrição dos bens e suas confrontações”.

- Consoante artigo 15, do corpo legal em referência, a imissão 
provisória  na  posse  para fins  de servidão administrativa,  a 
título de utilidade pública, exige a comprovação da urgência 
da medida, assim como, a comprovação do depósito judicial 
prévio relativamente ao montante indenizatório. Assim, não 
havendo  prova  de  tal  caução,  afiguram-se  mandamentais  a 
cassação da liminar deferida e o desprovimento do recurso.



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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto 
do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 272.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  pela  Energisa 
Paraíba – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo 
MM. Juízo da Comarca de Bananeiras nos autos da ação de constituição de servidão 
administrativa, proposta pela concessionária agravante em face de Edivaldo Vieira e 
outros, ora agravados, a qual indeferira a tutela antecipada para imissão provisória 
na posse, ante a falta de verificação dos requisitos inscritos no artigo 273, do CPC.

Inconformada,  a  sociedade  autora  interpôs  tempestivamente 
seu  agravo  de  instrumento,  pugnando  pela  reforma  da  decisão  agravada, 
argumentando,  em  suma:  a  utilidade  pública  da  rede  elétrica  a  ser  instalada;  a 
gravidade  dos  prejuízos  decorrentes  do  indeferimento  da  tutela  antecipatória;  a 
urgência da medida e o requerimento de depósito da caução necessária ao feito.

Em razão disso, pleiteia a concessão de liminar, para o fim de 
imitir o recorrente na posse dos imóveis servientes de propriedade dos agravados, 
após a realização de depósitos bancários correspondentes aos valores indenizatórios 
apurados  nos  Laudos  Técnicos  juntados  aos  autos.  No  mérito,  pugna  pela 
confirmação da liminar, até o julgamento definitivo do processo principal.

A  liminar  fora  deferida  pela  Exma.  Desª.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes, condicionando, contudo, a imissão na posse ao depósito prévio do 
montante indenizatório apurado nos laudos técnicos apresentados.

Em sede  de  contrarrazões,  o  primeiro  agravado  opinou pelo 
desprovimento do recurso, o que fizera ao suscitar, em síntese: a incompetência do 
Juízo da Comarca de Bananeiras, eis que o bem se encontra na Comarca de Solânea,  
nos termos do artigo 11, do Decreto-Lei n. 3.365/1941; a inépcia da inicial; a falta de 
juntada  dos  documentos  essenciais  prescritos  no  art.  13,  do  diploma  legal  em 
epígrafe; a falta de comprovação do depósito judicial condicionante da liminar.

Por sua vez,  o  segundo recorrido ofertou suas contrarrazões, 
opinando  pelo  desprovimento  do  recurso  e  consequente  extinção  do  feito  sem 
resolução de mérito em relação a tal parte, haja vista que a instalação da rede elétrica 
não passa por propriedade sua.



Não  houve  o  oferecimento  de  contrarrazões  pelos  demais 
apelados, seja em razão do decurso de prazo para oferta ou, ainda, pelo insucesso de 
suas intimações pessoais, em vista de não residirem nos endereços apresentados.

Instada a se manifestar, a douta representante da Procuradoria 
de Justiça em atuação nesta Corte emitiu seu parecer, opinando pelo conhecimento e 
consequente desprovimento do recurso.

Ademais, em sede de informações, o MM. Juízo a quo asseverou: 
a  imissão  na  posse  dos  imóveis  pertencentes  aos  promovidos,  a  exceção  da 
propriedade da RECOL – Reais Construções Ltda.; a extinção do feito em relação a 
Francisco Jackson Ferreira; a falta de juntada de planta ou projeto da rede elétrica 
com a discriminação das propriedades por onde passa a instalação.

Por fim, incluído em pauta para sessão de julgamento, no dia 
14/08/2014, após a prolação do meu voto pelo desprovimento do recurso, ante a falta 
de comprovação do depósito prévio do montante indenizatório, para fins de imissão 
na posse, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira pedira vista dos autos, 
após  o  que  o  polo  agravante  ofertou  memoriais,  contendo  toda  a  documentação 
declinada como essencial para a concessão da medida pretendida.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
posta  em  deslinde,  urge  adiantar  que  o  presente  recurso  merece  qualquer 
provimento, devendo ser ratificada a liminar já deferida ao longo desta via recursal, 
até, ao menos, julgamento ulterior do processo principal.

A esse  respeito,  fundamental  denotar  que  a  controvérsia  em 
apreço transita em redor da concessão de tutela antecipada em ação de constituição 
de servidão administrativa por utilidade pública, para o fim de instalação, por parte 
da  concessionária  de  energia  elétrica  demandante,  de  rede  elétrica  que  passa 
supostamente pelas propriedades dos ora agravados.

À luz de tal inteligência, assevere-se que incide na causa, pois, 
os  mandamentos  inscritos  no  Decreto-Lei  n.  3.365/1940,  porquanto  relativo  às 
desapropriações públicas e às constituições de servidões administrativas motivadas 
por critérios de utilidade pública.

Sob referido prisma, adentrando-se no exame dos requisitos ao 
regular processamento do feito e à devida concessão da tutela liminar de imissão na 
posse consignado no corpo legal em epígrafe, merecem destaque seus artigos 13 e 15, 



caput, os quais tratam, respectivamente,  dos documentos essenciais ao feito e dos 
requisitos ao deferimento da tutela antecipatória, in verbis:

Art.  13.  A  petição  inicial,  alem  dos  requisitos  previstos  no 
Código  de  Processo  Civil,  conterá  a  oferta  do  preço  e  será 
instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que 
houver  publicado  o  decreto  de  desapropriação,  ou  cópia 
autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas 
confrontações. (GRIFOS PRÓPRIOS).

Art.  15.  Se o expropriante  alegar  urgência e  depositar quantia 
arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo 
Civil,  o  juiz  mandará  imiti-lo  provisoriamente  na  posse  dos 
bens; […] (GRIFOS PRÓPRIOS).

Justamente  com  base  em  tais  mandamentos,  na  ocasião  da 
sessão  de  julgamento  do  dia  14  de  agosto  de  2014,  proferi  voto  no  sentido  da 
negativa  de  provimento  ao  presente  recurso,  denotando,  naquela  ocasião,  a 
impossibilidade de concessão do pleito antecipatório de imissão na posse, haja vista a 
insuficiência probatória da recorrente quanto à juntada de documento essencial ao 
deferimento  da  medida,  nos  exatos  termos  do  normativo  supra,  qual  seja,  a 
comprovação do depósito prévio do montante indenizatório.

Contudo, em momento posterior a tal deliberação, isto é, após 
pedido de vista do Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e a partir da 
juntada de memoriais por parte da concessionária insurgente,  restou esclarecida a 
desincumbência  do ônus da  prova  por  este  polo  processual,  o  qual  demonstrou, 
inclusive, à fl. 257, a realização de depósito judicial do valor das indenizações prévias 
relativas à imissão liminar na posse,  documento este que,  apesar de não ter  sido 
juntado anteriormente no presente caderno, fora colacionado nos autos do processo 
principal, devendo, pois, ser considerado no presente momento.

Assim, trasladando-se tal entendimento à conjuntura dos autos, 
vislumbra-se  a  observância  dos  enunciados  legais  em  epígrafe  pela  sociedade 
recorrente,  de  onde  se  extrai  a  subsistência  da  imissão  provisória  na  posse  e  a 
necessária ratificação da medida liminar deferida pela Exma. Desa. Maria das Graças 
Morais  Guedes,  às  fls.  59/62,  que  condicionara  tal  feito  “ao  depósito  prévio  do 
montante indenizatório apurado no competente relatório técnico”.

Tal é o que ocorre pois, em conformidade com o artigo 13, do 
Decreto-Lei  em  referência,  o  polo  agravante,  carreara  aos  autos  documentos 
essenciais ao julgamento do feito, os quais se afiguram, inclusive, imprescindíveis à 
constatação da plausibilidade e da urgência da medida liminar requerida.



Em  outras  palavras,  tal  parte,  notadamente,  em  sede  de 
memoriais, colacionou ao caderno processual, a título de documentos: resolução da 
ANEEL e cópia de publicação no Diário Oficial da União, no sentido da autorização e 
do reconhecimento da utilidade pública da Linha de Transmissão Elétrica, inclusive 
para  constituição  de  servidão  administrativa;  certidão  da  SUDEMA,  atestando  a 
conformidade da rede elétrica com a legislação aplicável; Laudos Técnicos referentes 
à descrição dos bens e aos cálculos dos valores das faixas de servidão dos imóveis de 
cada agravado; além de comprovante de depósito prévio do montante indenizatório.

De outra banda, no que pertine, especificamente, ao artigo 15, 
também  transcrito  acima,  voltado  aos  requisitos  ao  deferimento  da  imissão 
provisória na posse para fins de constituição da servidão administrativa, é mister 
acrescentar que o mesmo restou, igualmente, inobservado pelo polo recorrente.

Neste sentido, basta uma simples folheada nos autos para se 
constatar a comprovação, pela insurgente, da efetivação do depósito judicial prévio 
devido  a  título  de  indenização  pela  constituição  da  servidão  administrativa,  nos 
termos do que faz prova o documento juntado à fl. 257. Com efeito, portanto, tendo 
havido  o  cumprimento  de  tal  requisito,  adequada  se  afigura  a  manutenção  de 
medida liminar para imissão provisória na posse.

Denotando a propriedade da imissão provisória na posse, nos 
termos do artigo 15,  caput,  do Decreto-Lei  n.  3.365/1941,  após a  comprovação do 
depósito  prévio  ao  deferimento  da  imissão  provisória  na  posse,  a  própria 
Jurisprudência pátria já se manifestou, consoante fazem prova as seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO 
ADMINISTRATIVA.  IMISSÃO  NA  POSSE.  LIMINAR. 
DECLARAÇÃO  DE  UTILIDADE  PÚBLICA.  INDENIZAÇÃO 
PRÉVIA. JUSTO PREÇO.  QUESTÃO DE MÉRITO.  APURAÇÃO 
NA  SENTENÇA.  -  A  imissão  na  posse  para  fins  de  servidão 
administrativa, a título de utilidade pública, exige a verificação dos 
requisitos  presentes  no  art.  15  do Decreto Lei  nº  3.365/1941.  -  O 
depósito prévio, para fins de concessão de liminar não se confunde 
com a justa indenização, pois esta será discutida no curso do feito, 
com ampla instrução probatória, sendo apurada somente ao final da 
demanda. (TJMG, Rel. Marco A. Ferenzini, 27/03/2014, 14ª CC).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 
SERVIDÃO  ADMINISTRATIVA  -  ADMINISTRATIVO  - 
PROCESSUAL  CIVIL  -  LIMINAR  DE  IMISSÃO  NA  POSSE  - 
INTERESSE PÚBLICO URGENTE- EXPANSÃO DAS REDES DE 
ENERGIA  ELÉTRICA  -  JUSTA  INDENIZAÇÃO  -  AVALIAÇÃO 
ADMINISTRATIVA PRÉVIA -  METODOLOGIA ADEQUADA - 
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  1.  Em  ação  de  constituição  de 
servidão  administrativa,  impõe-se  a  justa  indenização  do 



proprietário  de  acordo  com  a  extensão  da  restrição  sofrida  pelo 
imóvel  e  com o  valor  econômico  deste.  2.  O valor  indenizatório 
oferecido pelo autor para fins de imissão na posse, encontrado por 
meio de laudo administrativo elaborado com base em elementos 
técnicos  e  de  forma  razoável,  afigura-se,  na  hipótese,  suficiente 
neste momento processual, até que se ajuste o 'quantum' preciso da 
indenização devida, o que deverá ocorrer quando da realização da 
perícia  judicial  definitiva.  3.  Recurso  não  provido.  (TJMG,  AI 
10051130003109001, Rel. Edgard Penna Amorim, 13/02/2014, 8ª CC).

CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - PEDIDO 
LIMINAR - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - PASSAGEM DE 
ENERGIA ELÉTRICA - REQUISITOS ATENDIDOS - UTILIDADE 
PÚBLICA,  URGÊNCIA  DO  ATO  E  DEPÓSITO  PRÉVIO  DE 
INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o art. 
40 do Decreto-Lei  nº  3.365/41,  a  ação de constituição de servidão 
administrativa obedece ao mesmo rito da ação de desapropriação. 
Dessa forma, é possível a imissão provisória na posse do bem desde 
que, demonstrada a utilidade pública, seja declarada a urgência e 
depositado  o  valor  ofertado.  (TJMG,  AI  10144130012046001,  Rel. 
Armando Freire, 08/10/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL, 16/10/2013).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE 
INSTITUIÇÃO  DE  SERVIDÃO  ADMINISTRATIVA.  DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA  SUSPENDENDO  A  IMISSÃO  DA  POSSE 
ANTERIORMENTE DEFERIDA À AGRAVANTE, EM VIRTUDE 
DA  AÇÃO  DE  CONSTITUIÇÃO  DE  SERVIDÃO 
ADMINISTRATIVA  PROPOSTA  PELA  MESMA.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. 1. A servidão administrativa constitui direito real 
público conferido ao Poder Público de usar a propriedade imóvel 
para a  execução das  obras e  serviços  de interesse coletivo.  2.  Da 
análise dos autos verifica-se que os requisitos previstos no art. 273, 
I, do CPC, foram atendidos, de sorte que deve ser deferida a liminar 
requerida na ação de constituição de servidão administrativa, pois 
ficou configurado o interesse público na realização da obra, bem 
como a urgência da imissão na posse do imóvel para a implantação 
da rede elétrica. 3. Ademais, foi realizado depósito prévio a título 
de  indenização  pela  servidão  administrativa,  que  poderá  ser 
discutido em juízo,  se  não  for  compatível  com o  valor  da  terra. 
RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  (TJBA,  AI 
00123944420118050000, Rel. Maria M. K. Abreu, 17/09/2012, 1ª CC).

Justamente em virtude dessas considerações,  resta claramente 
adequada  a  medida  liminar  concedida  anteriormente,  sobretudo  porque  foram 
carreados aos autos documentos essenciais à via processual manejada, em especial, a 
prova do depósito prévio exigido para a imissão provisória na posse.



Ademais,  fundamental  denotar  a necessidade de confirmação 
da medida liminar discutida, sobretudo tendo em vista as informações veiculadas 
nos autos atinentes à plena efetivação da Linha de Eletrificação em comento, a qual já 
se  encontra,  inclusive,  em  pleno  funcionamento  e  em  direção  ao  inequívoco 
beneficiamento do interesse público primário.

Em razão de todo o exposto,  voto pelo provimento do agravo 
de instrumento interposto, para ratificar a liminar já deferida e, consequentemente, 
manter a imissão provisória na posse das áreas afetas à construção da rede elétrica 
em discussão nos presentes autos.

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel  de Britto Lyra Filho (com jurisdição plena para substituir  o Des. João 
Alves  da  Silva),  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 09 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


