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EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA.  DANOS  MATERIAIS. 
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA FUNDAMENTADA NA 
INEXISTÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  E  QUE  ANALISA  AS 
QUESTÕES  DE  FATO  E  DE  DIREITO  POSTRAS  EM  JULGAMENTO. 
REJEIÇÃO.  CONCESSIONÁRIA  DE  ENERGIA  ELÉTRICA. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DE  NATUREZA  OBJETIVA 
INDEPENDENTEMENTE DE SER A  CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  37,  §  6.º  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. 
PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS 
LINHAS  DE  TRANSMISSÃO.  ÁRVORES  EM  CONTATO  COM  A  REDE 
ELÉTRICA.  OMISSÃO. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. 
INCONTROVÉRSIA SOBRE  OS  VALORES  APONTADOS  A TÍTULOS  DE 
DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DESISTÊNCIA DA PROVA 
PERICIAL  REQUERIDA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. “A atividade administrativa referida pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, 
abrange  tanto  a  conduta  comissiva  quanto  omissiva,  não  havendo  motivo  para 
estabelecer distinção.” ( STJ - RE 109.615-RJ )

2. A ausência de manutenção preventiva nos equipamentos e redes de transmissão 
elétrica,  determinante  da  ocorrência  de  sinistro,  é  omissão  que  importa  no 
reconhecimento do dever de indenizar, pela concessionária de energia elétrica.

3. Ocorrido o incêndio, estabelecida sua causa e responsabilidade, e demonstrada a 
existência de prejuízos materiais passíveis de reparo, a apuração dos valores e sua 
discriminação  tornou-se  desnecessária  quando  a  Apelante  não  controverteu  na 
contestação os valores indicados na peça de ingresso como suficientes à reparação.

4-  Existindo  elementos  de  provas  nos  autos  suficientes  à  formação  do 
convencimento judicial e, consequente estabelecimento do  quantum indenizatório, 
deve ser mantida a sentença, não havendo o que se falar em violação aos artigos 
131, do CPC, 5º, LV da Constituição Federal. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  n.º  0000820-90.2006.815.0171,  em  que  figuram  Russ  Howel  Henrique 
Cesário no polo ativo e Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba – SAELPA 
no polo passivo da demanda. 



ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação,  rejeitada  a 
preliminar de nulidade da Sentença, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

A Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba – SAELPA interpôs 
Apelação contra Sentença, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração, f. 
271/272, proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Esperança, nos autos 
da  Ação Indenizatória  por  Danos  Materiais,  contra  si  ajuizada  por  Russ  Howel 
Henrique,  que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 
19.810,00 (dezenove mil, oitocentos e dez reais), a título de danos materiais, danos 
emergentes e lucros cessantes, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir 
do ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, contados do evento 
danoso, nos termos da Súmula nº  54 do Superior  Tribunal  de Justiça,  além das 
custas  processuais  e  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  arbitrados  em 15% 
(quinze por cento) sobre o valor total da condenação. 

Em suas razões, f. 275/285, arguiu a preliminar de nulidade da sentença por 
ausência de fundamentação para fixação do  quantum indenizatório, uma vez que 
não houve motivação de fato ou direito a justificar a condenação, que foi imposta 
sem qualquer distinção entre quais valores decorrem dos danos emergentes e quais 
correspondem  aos  lucros  cessantes.  No  mérito,  argumentou  que  sua 
responsabilidade civil é de natureza subjetiva, sendo, portanto, indispensável que o 
Juiz  a quo tivesse analisado a presença ou não do elemento subjetivo da conduta 
para configuração do dever de indenizar, sustentando ainda a inexistência nos autos 
de comprovação dos gastos implementados a título de lucros cessantes. 

Postulou  pelo  provimento  do  Apelo  e  consequente  acolhimento  da 
preliminar de nulidade da sentença, para que seja declarada nula, quando não, pela 
sua  reforma,  para  que  o  pedido  seja  julgado  improcedente,  prequestionando  a 
matéria,  para  efeito  de  eventual  e  futura  interposição  de  recurso  especial  e 
extraordinário, pela existência de afronta aos artigos 131, do CPC, 5º, LV e 37, § 6º, 
da Constituição Federal.

Nas contrarrazões,  f.  289/292,  o Apelado argumentou que a  sentença foi 
fundamentada na má prestação dos serviços pela concessionária, que não realizou as 
manutenções  preventivas  das  redes  de  transmissão,  principalmente  no  que  diz 
respeito às podas das árvores que mantinham contato com a rede elétrica, fato que 
ensejou o incêndio na área arrendada e causou os prejuízos indicados, requerendo o 
afastamento da  preliminar  de nulidade  da sentença.  No mérito,  reafirmou que a 
responsabilidade civil a ser atribuída à Apelante é de natureza objetiva, porquanto 
decorrente  de  sua  omissão  e  da  má  prestação  de  seus  serviços,  que  os  lucros 
cessantes  foram fixados  de  acordo  com as  circunstâncias  do  caso  concreto,  em 
relação aos quais a Apelante não se insurgiu oportunamente na primeira instância, 
pugnando pelo desprovimento do apelo.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por inexistirem quaisquer 
das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.



O  Apelo  é  tempestivo  e  o  preparo  foi  realizado,  f.  286/287,  pelo  que, 
presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A sentença  proferida  pelo  Juiz  a  quo  foi  fundamentada  justamente  na 
inexistência  de  impugnação específica  pela  Ré  sobre  os  valores  apontados  pelo 
Apelado  como  suficientes  à  recuperação  da  área  atingida  pelo  sinistro,  e  à 
realização de novo preparo da terra para o plantio pretendido, tornando a questão 
incontroversa  nos  autos,  razão  pela  qual  não  há  o  que  se  falar  em  afronta  os 
preceitos  dos  artigos  131,  do  CPC e  5º,  LV,  da  Constituição  Federal,  pelo  que 
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito,  a  Apelante argumenta que na qualidade de pessoa jurídica de 
direito  privado,  prestadora  de  serviços  públicos,  somente  responde  de  forma 
objetiva nos casos em que pratique uma ação, seguindo a tese defendida pelo mestre 
Celso  Bandeira  de  Mello1,  que  considera  a  omissão  como  uma  condição  da 
ocorrência do dano, e não como uma causa.  

Entretanto,  a  2ª  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  julgar  o  RE 
109.615-RJ2, decidiu que a atividade administrativa referida pelo artigo 37, § 6º, da 
Constituição Federal,3 abrange tanto a conduta comissiva quanto omissiva para fins 

1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Esquematizado. v. 3 / Carlos Roberto Gonçalves; Coordenador  
Pedro Lenza. - São Paulo: Saraiva, 2014. p. 102. 

2 RE  109.615-RJ  -  “E  M  E  N  T  A:  INDENIZAÇÃO  -  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA DO  PODER 
PÚBLICO -  TEORIA DO RISCO  ADMINISTRATIVO -  PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS  DE DETERMIN-
AÇÃO DESSA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO CAUSADO A ALUNO POR OUTRO ALUNO IGUAL-
MENTE MATRICULADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PERDA DO GLOBO OCULAR DIREITO - 
FATO  OCORRIDO  NO  RECINTO  DE  ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL  -  CONFIGURAÇÃO  DA RE-
SPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL DEVIDA - RE 
NÃO CONHECIDO.   RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO - PRINCÍPIO CON-
STITUCIONAL.   - A teoria  do  risco  administrativo,  consagrada  em  sucessivos  documentos  constitucionais 
brasileiros desde a Carta Política de 1946, confere fundamento doutrinário à responsabilidade civil objetiva do 
Poder Público pelos danos a que os agentes públicos houverem dado causa, por ação ou por omissão. Essa con-
cepção teórica, que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público, faz  
emergir, da mera ocorrência de ato lesivo causado à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano pessoal 
e/ou patrimonial sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais ou de demonstração 
de falta do serviço público.  - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil 
objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni 
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal  
e lesiva, imputável a agente do Poder Público, que tenha, nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva 
ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência  
de causa excludente da responsabilidade estatal  (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 - RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ  
131/417).  - O princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abranda -
mento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais config -
uradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa  
atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50).  RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO 
POR DANOS CAUSADOS A ALUNOS NO RECINTO DE ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO.  - O 
Poder Público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave 
compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao 
integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos 
ocasionados ao aluno.   - A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto 
estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe  
ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder  
Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal 
do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato les -
ivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situ-
ações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a atividade estatal imputável  
aos agentes públicos.”

3"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 



determinação da responsabilidade objetiva da Administração, não subsistindo, por 
conseguinte, o argumento da Apelante de que somente poderia ser responsabilizada 
se se tratasse de conduta comissiva e não simplesmente omissiva.

A não realização das podas preventivas das árvores que, embora localizadas 
em área particular, mantinham contato com a rede elétrica, ao que se infere dos 
autos, foi a causa remota do curto circuito que originou o incêndio, em razão do 
atrito da árvore com a rede elétrica.

A própria  Ré reconheceu na  contestação,  f.  34,  que  essa  foi  a  causa  do 
sinistro. 

Inegável, portanto, a falha na prestação do serviço. 

Ocorrido  o  incêndio,  estabelecida  sua  causa  e  responsabilidade,  e 
demonstrada a existência de prejuízos materiais passíveis de reparo, a apuração dos 
valores  e  sua  discriminação  tornou-se  desnecessária  quando  a  Apelante  não 
controverteu  na  contestação  os  valores  indicados  na  peça  de  ingresso  como 
suficientes à reparação.

O Juiz  realizou Inspeção Judicial no local, f. 69, tendo sido confirmado que 
o incêndio alcançou a área arrendada pelo Apelado, que por sua vez  narrou os 
procedimentos adotados após o incêndio, indicando os custos para a recuperação da 
área atingida pelo sinistro, bem como o prejuízo suportado. 

O Apelado alegou que pretendia plantar sementes de mamona, feijão e milho 
na área arrendada, safras que foram comprometidas pelo sinistro, uma vez que a 
produção  de  feijão  foi  reduzida  à  metade  e  que  ele  nem  chegou  a  plantar  as 
sementes de milho em razão da fragilidade de solo causada pelo incêndio.

 
A Apelante requereu na contestação a produção de prova pericial que foi 

determinada  pelo  Juízo,  f.  70,  entretanto  formulou  pedido  de  desistência  da 
realização da aludida prova, f. 213, pelo que não há o que se falar em cerceamento 
de defesa, além de evidenciar seu desinteresse de esclarecer a origem do incêndio e 
a extensão dos danos causados ao imóvel arrendado pelo Apelado. 

Caem  por  terra,  portanto,  os  argumentos  da  Apelante  de  que  não  há 
elementos  de  provas  suficientes  à  formação  do  convencimento  judicial  e, 
consequente,  para  estabelecimento  do  quantum indenizatório,  uma  vez  que  não 
carreou para o processo qualquer elemento de prova contrária aos fatos articulados 
pelo Apelado. 

No que se refere a ausência de detalhamento da quantia fixada a título de 
danos materiais, não houve qualquer omissão, porquanto a Decisão estabeleceu que 
os pedidos foram julgados procedentes na forma pretendida na exordial, que por sua 
vez, especificou que os R$ 19.810,00 (dezenove mil, oitocentos e dez reais) são 
compostos pela soma de R$ 11.560,00 (onze mil, quinhentos e sessenta reais) por 
Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade, impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e 
eficiência e, também, ao seguinte:

(...)
§ 6° - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos res-

ponderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".



danos emergentes e R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais) por lucros 
cessantes, não havendo por parte da Apelante, repita-se, impugnação a esse respeito 
no momento processual próprio.

Finalmente dou por prequestionado todos os dispositivos constitucionais e 
infraconstitucionais invocados pela Apelante ( artigos 131, do CPC, 5º, LV e 37, § 
6º, da Constituição Federal) embora não esteja o julgador obrigado a analisar  e 
desde  logo  declaro  não  ter  havido  nesta  decisão  qualquer  violação  a  tais 
dispositivos, bem como negativa de sua vigência, não estando o julgador obrigado a 
se manifestar especificamente acerca de todas as normas legais invocadas pela 
parte, devendo,  tão  somente, lançar decisão fundamentada, julgando a lide e 
prestando a tutela jurisdicional requerida. 

Isso posto, conhecida a Apelação, rejeitada a preliminar de nulidade da 
sentença, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de fevereiro de 
2015,  conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho,  dele também participando, além deste Relator, o 
Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça 
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


