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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
PRECEITO  COMINATÓRIO  (OBRIGAÇÃO  DE
FAZER)  CUMULADA  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE POSTE E
FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO EM
FRENTE  À  PROPRIEDADE  DO  DEMANDANTE.
DISCUSSÃO  SOBRE  A  IMPUTAÇÃO  DOS  CUSTOS
PELA  REMOÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
IRREGULARIDADE  DAS  INSTALAÇÕES.
EXIGÊNCIA  DE  REMUNERAÇÃO  DA
CONCESSIONÁRIA  LEGITIMA.  EXERCÍCIO
REGULAR  DE  UM  DIREITO.  SERVIÇO
FACULTATIVO  COM  ÔNUS  FINANCEIRO
IMPUTADO  AO  REQUERENTE/CONSUMIDOR.
EXEGESE  DO  ART.102,  XIII,  DA  RESOLUÇÃO  Nº
414/2010  DA  ANEEL.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO  POR  SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.  DESPROVIMENTO DA
IRRESIGNAÇÃO. 

- Não demonstrada a irregularidade na localização do poste e
fiação,  é  de  se  considerar  o  serviço  de  retirada  como
facultativo  e  com  ônus  financeiro  para  o  consumidor
requerente, nos termos da Res. 414/2010 da ANEEL.

-  “OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  -  ENERGIA  ELÉTRICA  -
Remoção de poste de energia elétrica defronte ao imóvel do
Autor - Cabível a cobrança pelos serviços de remoção (nos
termos  do artigo  102,  inciso  XIII,  da Resolução número
414/2010 da ANEEL)- Ausente o pagamento pelos serviços
-  Descabida  a  condenação  à  obrigação  de  fazer -
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  -  RECURSO  DO
AUTOR IMPROVIDO.”
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(TJ-SP -  Apelação  APL 10052043720168260005 SP 1005204-
37.2016.8.26.0005 (TJ-SP);  Relator:  Flavio  Abramovici;  Data
de julgamento: 08/06/2017). (Grifo Nosso).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO 

Cuida-se de recurso apelatório (fls.  66/74)  interposto por  José Lopes Irmão, em
irresignação  à  sentença  (fls.  63/64)  que  julgou  improcedente  a  Ação  Ordinária  de  Preceito
Cominatório (obrigação de Fazer) cumulada com Pedido de Tutela Antecipada.

Por meio da decisão combatida, a Magistrada singular reconheceu que o direito de
propriedade não está sendo maculado, havendo, no máximo, uma restrição ocasionada pela conduta
de ter erguido uma construção próxima a rede elétrica já existente no local. Cabendo ao autor adotar
os cuidados e providências necessárias a retirada ou afastamento da instalação elétrica, arcando com
os custos do serviço a ser realizado pela Energisa.

Insatisfeito, o recorrente aduz que a concessionária tem obrigação de suportar em sua
totalidade os gastos com a remoção do poste que traz restrições ao uso de sua propriedade.

Ademais,  sustenta  que  o  poste  de  energia  elétrica  e  a  fiação  estão  irregulares  e
desrespeitam as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Ao final, requer o provimento do apelo, reformando a decisão de primeiro grau e a
condenação da recorrida para afastar a rede elétrica nos termos do pedido inicial. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 79/85.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça  compreendeu que a lide gravita em
torno de questões restritamente privadas (fls. 95/96). 

É o relatório. 

VOTO

O apelante alega que solicitou a demandada que procedesse ao afastamento da rede
elétrica de alta-tensão para que a conclusão da edificação de sua sonhada residência fosse ultimada
sem nenhum perigo. Aduz que, caso não haja o afastamento da rede, poderá ocorrer acidente por
eletroplessão. 

Por sua vez, a recorrida nega-se a atender o pleito do autor sob o argumento de que
há necessidade de pagamento da providência.

Pois bem. Partindo do pressuposto de que a Prefeitura Municipal de Piancó concedeu
alvará  para  a  execução  da  obra,  presume-se  que  aquele  local  estava  pronto  para  receber  uma
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construção, ou seja, aquela região estava dentro dos padrões técnicos aceitáveis para redes daquele
porte, não caracterizando falta de segurança ou improbidade em seu alinhamento.

Por outro lado, o autor esquivou-se de demonstrar o suposto transtorno sofrido e a
falta de atendimento as exigências técnicas legais da ANEEL pela Energiza. Também não pediu a
produção de provas quando finalizada a audiência (Fl. 62). 

Dessa maneira, não restam evidências nos autos que comprovem irregularidade por
parte da concessionária, inexistindo obrigação de remoção de poste quando o mesmo se encontra
dentro dos padrões, sendo lícita a cobrança pelo serviço, eis que facultativo.

Sendo assim, aplica-se ao caso concreto o disposto no art. 102, XIII, da Resolução nº
414/2010 da ANEEL. In Verbis:

Art.  102.  Os  serviços  cobráveis,  realizados  mediante  solicitação  do
consumidor, são os seguintes: 
XIII – deslocamento ou remoção de poste.

Acerca do tema,  colaciono decisões dos Tribunais  Pátrios,  que seguem o mesmo
entendimento, conforme observa-se abaixo:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ANTECIPAÇÃO  DA  TUTELA.
REMOÇÃO  DE  POSTE.  SERVIÇO  SUJEITO  A  COBRANÇA.
ERRO  DA  CEMIG.  VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA.  A  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  depende  da
existência  de  prova  inequívoca,  apta  a  convencer  da
verossimilhança das alegações, assim como o fundado receio de
dano irreparável  ou de difícil  reparação,  a teor do art.  273 do
Código  de  Processo  Civil  . A  remoção  de  poste  pela  CEMIG
depende do custeio  da obra,  nos  termos da Resolução 414 da
ANEEL, art.  102,  ressalvada a hipótese em que o consumidor
comprove  erro  em  sua  instalação,  o  que  não  se  verifica  no
presente  caso.  (TJ-MG  -  Agravo  de  Instrumento  Cv  AI
10701120418382001 MG (TJ-MG); Relator:Antônio Sérvulo; Data de
julgamento: 9 de Abril de 2013 ). (Grifo Nosso).

OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENERGIA ELÉTRICA -  Remoção de
poste de energia elétrica defronte ao imóvel do Autor - Cabível a
cobrança pelos serviços de remoção (nos termos do artigo 102,
inciso  XIII,  da  Resolução  número  414/2010  da  ANEEL)-
Ausente o pagamento pelos serviços - Descabida a condenação à
obrigação  de  fazer -  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  -
RECURSO  DO  AUTOR  IMPROVIDO.  (TJ-SP  -  Apelação  APL
10052043720168260005  SP  1005204-37.2016.8.26.0005  (TJ-SP);  Relator:
Flavio  Abramovici;  Data  de  julgamento:  08/06/2017).  (Grifo
Nosso).
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PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ENERGIA  ELÉTRICA  –
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR –  Pedido de
remoção  de  poste  de  energia  elétrica  instalado  defronte  à
residência do apelado – Espaço suficiente para entrada/saída de
veículos  –  Transtorno  e  impedimento  não  verificados  –  Mera
conveniência do consumidor a autorizar a cobrança do serviço de
remoção  –  Ação  improcedente  –  Recurso  desprovido.  (TJ-SP  -
Apelação  APL  10188476820158260564  SP  1018847-68.2015.8.26.0564  (TJ-
SP); Relator: Melo Bueno; Data de julgamento: 20 de Junho de
2016). (Grifo Nosso).   

Dessa forma, tenho que o autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos
de seu direito, não lhe assiste razão.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença em
todos os seus termos.

Ato contínuo, majoro os honorários em 5%, que deverão ficar com a exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea Marinho Costa
Lopes , Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V05R11
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