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APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PRELIMINAR.
REJEIÇÃO. INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA
DEFRONTE  À  GARAGEM.  CONDIÇÃO  PREEXISTENTE  À
COMPRA DO IMÓVEL  PELA AUTORA. ÔNUS DO CUSTEIO
DA REMOÇÃO ATRIBUÍDO À PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL.
DANOS  MORAIS.  NÃO  EVIDENCIADA  OFENSA  AOS
ATRIBUTOS  DA  PERSONALIDADE  DO  RECORRIDO.
VILIPÊNDIO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO.  REFORMA  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO E
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO.

- “Considerando que o poste é preexistente à edificação da garagem
existente na residência da autora, cabe à consumidora o custo pela
remoção do obstáculo.”

- Não há qualquer elemento de prova de que o fato tenha causado à
promovente  qualquer  tipo  de  situação  vexatória,  descrédito  ou
vilipêndio moral capaz de justificar reparação extrapatrimonial.

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

ACORDA a  4ª  Câmara  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do



Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento
ao recurso apelatório e dar provimento parcial ao recurso adesivo, nos termos do voto do
relator, integrando a decisão a certidão de julgamento juntada à fl. 258.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recursos  apelatório  e  adesivo  interpostos  por
Francisca  Erivan  de  Araújo  e  por  Energisa  Paraíba,  respectivamente,  contra
sentença  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  que,  nos
autos  da  ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  indenização  por  danos  morais,  julgou
procedente, em parte, os pedidos autorais.

Na sentença, o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a
ação,  para  reconhecer  a  obrigação  de  fazer  da  ré  (Energisa  Paraíba  Distribuidora  de
Energia Elétrica),  a efetuar o deslocamento do poste de energia localizado em frente a
garagem da residência da autora, sem qualquer ônus a proprietária, no prazo de 72 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de 30 dias.

Inconformada, recorre a autora (fls. 174/183), alegando, em suma, a
necessidade  de  reconhecer  a  solidariedade  das  partes  promovidas  (Energisa  e
Construtora) e a condenação em dano moral.

Ao  final,  requer  a  reforma da  sentença  quanto  à  indenização  por
danos morais, a fim de que os recorridos sejam condenados solidariamente ao pagamento
de indenização em valor a ser arbitrado. Caso contrário,  que condene a Energisa ou a
Construtora pela indenização por danos morais.

Em seguida, a Energisa, também insatisfeita com a solução dada a lide,
manejou  recurso  adesivo  (fls.  197/207),  alegando:  ilegitimidade  passiva  da  concessionária,
responsabilidade da construtora para arcar com as despesas e que o serviço de retirada do
poste é passível de cobrança (resolução Aneel 414/2010).

Afirma que não é proporcional nem razoável o entendimento de que
seja a concessionária a responsável por arcar com as despesas de relocação de postes e redes
preexistentes à construção/reforma para satisfação de interesses privados.

Requer, portanto,  o provimento do recurso para reformar a sentença,
acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não é responsável por supostos
danos causados à promovente e que não condene a concessionária a arcar com as despesas do
deslocamento do poste e da rede elétrica.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela rejeição da
preliminar  de  ilegitimidade passiva  da  Energisa  e  se  absteve  de  opinar  a  respeito  do
mérito recursal.



É o relatório.

VOTO

Analiso ambos os recursos em conjunto.

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 em frente ao portão da garagem da autora, além da indenização por
danos morais.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva aduzida
pela Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A, entendo que não merece prosperar,
uma  vez  que  a  rede  de  postes  de  iluminação  pública  é  de  responsabilidade  da
concessionária de energia elétrica e, por isso, é de suma importância a permanência dela
na lide para se definir de quem é a competência para arcar com a retirada do poste de
energia da frente da casa da promovente. Rejeito a preliminar.

Conforme  colhe-se  dos  autos,  a  autora  ajuizou  a  demanda
objetivando compelir a concessionária de energia elétrica a remover o poste de iluminação
pública  que  se  encontra  em  frente  ao  seu  portão,  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,  uma  vez  que  não  possui  qualquer  responsabilidade  quanto  aos  atos
praticados pela construtora da casa, que construiu o imóvel alocando a garagem em frente
ao poste preexistente.

Analisando  detidamente  os  autos,  verifico  que  o  poste  de  luz  é
preexistente em relação à construção da casa, ou seja,  o construtor assumiu o risco de
construir  uma casa  onde  a  garagem ficaria  inutilizada  em razão  do  poste  bloquear  a
passagem de um carro.

Ademais,  restou  evidente  que  a  promovente,  ciente  da  situação,
comprou o referido bem pelo fato de que o construtor, por reiteradas vezes, afirmou que o
problema  seria  resolvido,  além  do  fato  dela  não  possuir  automóvel  no  momento  da
compra. Observo que a compra do imóvel se deu no ano de 2009 e apenas no ano de 2011,
quando a sua filha (Sra.  Edna Araújo)  adquiriu um carro,  é que o problema do poste
defronte à sua garagem voltou a incomodar.

Vale ressaltar, ainda, que a autora assinou um termo de vistoria (fl.
106), no qual dá ciência de que o imóvel não apresenta nenhuma irregularidade, portanto,
ela comprou o imóvel tendo ciência do problema e assumindo toda a responsabilidade
pelo contido na compra.



Assim, diante da preexistência do poste em relação à construção da
casa, além da ciência e consentimento da autora no momento da compra, entendo não ser
razoável  o  entendimento de que seja  a  concessionária  a responsável  por arcar  com as
despesas de relocação do poste para satisfação apenas de interesses privados. A autora é
quem  deve  arcar  com  o  custo  da  relocação  do  poste,  de  acordo  com  a  Resolução
Normativa nº 414/2010, da ANEEL, in verbis:

“Art. 44 - É responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de
deslocamento ou remoção de poste de rede nos termos do art. 102.”

Art. 102.  Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do
consumidor,  são  os  seguintes:  (Redação  dada  pela  REN  ANEEL
418,de 23.11.2010)
XIII  –  deslocamento ou remoção de poste;  e  (Redação dada pela
RENANEEL 479, de 03.04.2012)
XIV – deslocamento ou remoção de rede;

§ 2º A cobrança dos serviços estabelecidos nos incisos XIII e XIV
pode ser adicionada ao  faturamento regular ou ser realizada de
forma  específica,  sendo  facultado  à  distribuidora  condicionar  a
realização  dos  mesmos  ao  seu  pagamento.  (Redação  dada  pela
RENANEEL 479, de 03.04.2012)

Sobre o tema, confiram-se os julgados:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA.  POSTE DE
ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADO EM FRENTE À GARAGEM
DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO.
PREEXISTÊNCIA  DO  POSTE  DE  LUZ  EM  RELAÇÃO  AO
IMÓVEL  CONSTRUÍDO.  INCUMBÊNCIA  DO  AUTOR  NA
REMOÇÃO  DO  POSTE  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.
ATENDIMENTO  AO  DISPOSTO  NO  ART.  102,  INC.  XIII,  DA
RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA
PARA  JULGAR  IMPROCEDENTE  A  AÇÃO.  RECURSO
PROVIDO.”  (Recurso  Cível  Nº  71005237995,  Primeira  Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga,
Julgado em 30/06/2015).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA.  POSTE DE
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, LOCALIZADO EM FRENTE À
GARAGEM DA RESIDÊNCIA DA AUTORA, DIFICULTANDO O
ACESSO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO PELA RÉ, ÀS EXPENSAS
DESTA.  PREEXISTÊNCIA  DO  POSTE,  EM  RELAÇÃO  À
EDIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Considerando que



o  poste  é  preexistente  à  edificação  da  garagem  existente  na
residência da autora, cabe à consumidora o custo pela remoção do
obstáculo. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (Recurso Cível Nº
71004708228,  Terceira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,
Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 22/05/2014)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  COMINATÓRIA.  READEQUAÇÃO
FÍSICA  DA  REDE  ELÉTRICA.  PRÉEXISTÊNCIA  DO  POSTE  DE
ELETRICIDADE  EM  RELAÇÃO  À  CONSTRUÇÃO  REALIZADA.
ÔNUS  DO  CUSTEIO  DA  REMOÇÃO  ATRIBUÍDO  AO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE
DIREITO POR PARTE DA EMPRESA PRESTADORA DE ENERGIA. 1.
Instalação de poste de eletricidade em condomínio geral a pedido de um
de seus coproprietários. 2. Inexistência de qualquer acessão construída no
momento  da  instalação  do  poste,  sendo  impossível  prever  o  local  de
futura  instalação  a  ser  erguida  sem  a  devida  comunicação  de  seus
coproprietários. 3. A aquiescência quanto o local de instalação do poste
afasta a figura do abuso do direito por parte da empresa fornecedora de
energia  elétrica.  4.  Aplicabilidade  por  analogia  do  Art.  1287,  CC  que
estabelece a necessidade de custeio da remoção e deslocamento de cabos
e  tubulações  por  aquele  que  o  suscita.  5.  Conduta  contraditória  da
primeira apelante que transparece a presunção de sua má fé, consoante
disposto no Art. 1256, CC, tendo como norte a sua prévia concordância
quanto ao local  de instalação do poste.  6.  Negativa de provimento do
recurso.” (TJRJ – 0008572-91.2013.8.19.0063 - DES. MARCOS ALCINO DE
AZEVEDO TORRES – 16/10/2015)

Sendo  assim,  entendo  ser  necessário  modificar  a  sentença  do
primeiro  grau,  para  que  exclua  a  obrigação  da  concessionária  de  transferir  o  poste,
arcando com toda a despesa. A Energisa só pode transferir o poste e rede elétrica de local,
caso a promovente pague todas as despesas desse serviço.

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 defronte à sua garagem e
cobrar para retirá-lo, não há qualquer elemento de prova de que o fato tenha causado à
promovente qualquer tipo de situação vexatória, descrédito ou vilipêndio moral capaz de
justificar reparação extrapatrimonial.

Diante de tais considerações,  rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva da Energisa e, no mérito, nego provimento ao recurso apelatório da autora e dou
provimento parcial ao recurso adesivo da concessionária,  para excluir a obrigação da
empresa  em  arcar  com  as  despesas  do  deslocamento  do  poste  e  da  rede  elétrica,
mantendo os demais termos da decisão guerreada. 

É como voto.



DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no
mérito,  negar  provimento  ao  recurso  apelatório  e  dar  provimento  parcial  ao  recurso
adesivo, nos termos do voto do Relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (relator), Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de
Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 06 de março de 2018.

João Pessoa, 12 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


