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APELAÇÃO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO  DE
PERCEBIMENTO  DE  VALORES  AOS  DANOS
CAUSADOS NA CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA
EM  PRIMEIRO  GRAU.  IRRESIGNAÇÃO.  MERAS
ALEGAÇÕES DE IMPROPRIEDADE  DO  SENSO
DEDUZIDO NO  DECISUM.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE  ENERGIA
ELÉTRICA.  PRESSUPOSTOS  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADOS.  FATOS  E  PROVAS  QUE
CORROBORAM O POSICIONAMENTO ADOTADO
NA SENTENÇA.  INTENTO  SUBSIDIÁRIO  DE
REDUÇÃO DO  QUANTUM INDENIZATÓRIO DE
ORDEM  MORAL.   DESCABIMENTO.
QUANTIFICAÇÃO  APROPRIADA  AOS  DANOS
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APURADOS.   DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
QUE SE IMPÕE.

-  Considerando que as  pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras  de  serviço  público  respondem
objetivamente  pelos  danos  que  causarem,  e,
restando,  na  hipótese,  devidamente, demonstrados
os  pressupostos  legais  dessa  espécie  de
responsabilidade  civil,  com  base  nos  fatos
constatados e nas provas produzidas nos autos, além
da apropriada quantificação do dever de reparar, não
há  que  se  alterar o  senso  deduzido  na  sentença
recorrida,  impondo-se,  por  conseguinte,  o
desprovimento do recurso.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 112/126, interposta pela
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia, no intuito de ver reformada a sentença
de fls. 88/93, prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana, que
julgou  procedentes  os  pedidos  formulados na  inicial  da Ação  de  Pretensão
Indenizatória c/c Obrigação de Fazer de que cuidam os autos, proposta por Ricardo
Sousa de Andrade,  conforme se verifica  do respectivo excerto  dispositivo abaixo
reproduzido:

Posto isto e considerando tudo o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida
na  exordial  para  CONDENAR  a  ENERGISA
PARAÍBA –  DISTRIBUIDORA DE  ENERGIA S/A,
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qualificada nos autos, ao pagamento em benefício do
postulante,  a  título  de  reparação  pelos  danos
materiais  no  valor  de  R$  4.200,00  (quatro  mil  e
duzentos reais), que deverão ser corrigidos a partir
do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora
a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem
como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a
título  de  dano  moral,  corrigido  monetariamente  a
partir  da  publicação  desta  sentença,  acrescida  de
juros de mora, na forma do art. 406 do Código Civil,
além  de  reparação  pela  instituição  de  servidão
administrativa, no montante de R$ 3.000,00 (três mil
reais), tudo conforme alhures restou fundamentado e
com fulcro nas provas produzidas em juízo.

Em suas razões, a recorrente sustentou a ausência de
demonstração de qualquer ilícito que lhe fosse imputável, considerando, a uma, que
a instalação dos postes na propriedade decorrera de autorização verbal do pai do
recorrido, não havendo, portanto, que se falar em invasão por parte dos funcionários
da empresa,  máxime em se tratando de obra de interesse público; a  duas,  que a
abertura empreendida na cerca fora  reparada tão logo finalizados os serviços,  de
sorte  que,  se  o  gado fugiu,  fê-lo  por outro ponto;  a três,  que,  no período dessas
ocorrências, a região estaria acometida pela estiagem, o que afastaria a possibilidade
de  essas  reses  terem destruído  as  plantações  vizinhas,  não  detendo,  ademais,  os
recibos acostados aptidão para comprovar esses danos, porquanto sequer tiveram as
firmas apostas reconhecidas. Disse, outrossim, que os fatos narrados não poderiam
gerar danos de ordem moral, mas apenas material, e, se diversamente se entendesse,
a quantia não poderia ser tão elevada. Requereu, então, a reforma da sentença, para
se reconhecer a improcedência dos pleitos autorais.

De  acordo  com  a  certidão  de  fls.  131,  apesar  de
intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Feito  não  remetido  à  Procuradoria  de  Justiça,  em
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face da ausência de interesse público a recomendar tal medida.
 
É o RELATÓRIO.

VOTO

Cuidam  os  presentes  autos  de  Ação  de  Pretensão
Indenizatória  c/c  Obrigação de Fazer,  intentada por Ricardo Sousa de Andrade,
visando à reparação pelos danos materiais e morais suportados e pela ocupação não
autorizada de aréa,  quando da instalação de postes de alta tensão,  procedida pela
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia, em outubro de 2008, em imóvel rural
de  sua  propriedade,  denominado  “Fazenda  Malhada  do  Boi”,  localizada  no
Município de Salgado de São Félix.

Segundo consta do petitório inicial,  os funcionários
da  empresa  demandada,  além  de  adentrarem à propriedade  sem  qualquer
autorização, teriam danificado parte das cercas de arame do bem, ocasionando a fuga
de gado, bem assim diversos prejuízos nas plantações vizinhas.

Ao  que  interessa,  ao  julgar  a  lide,  o  Juiz a  quo
reconheceu  a  procedência  dos  pleitos  autorais, estipulando  a  condenação  de  R$
4.200,00  (quatro  mil  e  duzentos  reais),  para  fins  de  ressarcimento  pelos  danos
materiais ocasionados nas glebas rurais adjacentes, R$ 7.000,00 (sete mil reais), pelos
danos de ordem  moral,  e R$ 3.000,00 (três mil reais),  pela instituição da servidão
administrativa,  juízo contra o qual  se insurgiu a demandada, através do  apelo  já
relatado, cujas razões, doravante, passarei a analisar.

Pois bem, de acordo as alegações recursais, inexistiria
esse  dever  reparatório  por  parte  da  recorrente,  em  primeiro  lugar,  diante  da
circunstância de o pai do recorrido ter autorizado o ingresso no bem, além do fato de
se tratar de obra de interesse público.

Ora, embora não se olvide que, em muitos casos, a
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supremacia  do  interesse  público  sobre  o  particular  justifique  a  intervenção  na
propriedade, não há como se admitir que um acordo verbal supostamente celebrado
com quem sequer é proprietário  detenha o condão de  autorizar intromissão  desse
jaez.

Na  verdade,  em  sendo  incontroverso  que  a  parte
autora não  permitiu o uso de parte de sua propriedade para a execução do serviço
de transmissão de energia elétrica procedida, impossível concluir-se pela inexistência
de conduta arbitrária na espécie, como se reverbera. 

Em sequência, é de se registrar as meras suscitações
de  que  a  abertura  empreendida  na  cerca  fora  reparada  tão  logo  finalizados  os
serviços  e de que,  no período dessas ocorrências,  a  região estaria acometida pela
estiagem,  não  dispõem  de  aptidão  para  desconstituir  as  manifestações  das
testemunhas, vertidas, de modo uníssono, no sentido de que as reses do promovente
teriam por ali escapado e destruído parte das plantações vizinhas.

Como bem assinalado na sentença, “no caso em tela
se observa claramente que os trabalhadores da concessionária de serviço público não
adotaram a cautela devida, seja porque não pediram autorização formal a quem de
direito (o proprietário do imóvel e não o seu genitor), seja porque não cuidaram de
evitar a fuga dos animais após a realização do serviço com a imediata reconstituição
da cerca proterora,  que,  ressalte-se,  apesar de rústica,  sem pre foi suficiente para
evitar a soltura dos animais, já que não há notícias de fuga anterior, fato que afasta a
argumentação de que os animais teriam fugido por outro local”, fl. 91.

Ainda nesse particular, cumpre assinalar  não haver
qualquer prova produzida ou requerida pelo recorrente, com o intuito de demonstrar
a  imprestabilidade  dos recibos  acostados  às fls.  02/05  -nos  quais,  diga-se,  consta
expressamente dizerem respeito ao ressarcimento pelos danos causados pelo gado
solto, em decorrência da danificação das cercas pelo específico episódio- sendo, sob
esse panorama, despiciendo o reconhecimento das firmas apostas.

Tenho,  assim,  por  inconteste  a  justeza  com  a
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indenização de cunho material,  correspondente à precisa  reparação dos  prejuízos
causados,  e,  nessa  mesma  toada,  da  repercussão  no  âmbito  moral,  haja  vista
considerar  que  a  invasão  perpetrada  e  as  consequências  dela  advindas  não  se
inserem na categoria das situações habituais ou dos meros aborrecimentos.

Por derradeiro, no que pertine ao pedido de redução
do montante devido a esse título de danos morais, limitou-se o recorrente a  arguir
que o valor era exorbitante,  sem indicar as razões para chegar a essa compreensão;
com  a  qual,  aliás,  também,  sem  grandes  delongas,  ouso  discordar  concordo,
ressaltando não ser demasiado o valor, ao se observar que o recorrido, não somente
teve seu direito de propriedade vilipendiado pelos prepostas da recorrente,   como
ainda  teve  de  suportar  os  desdobramentos  decorrentes  dessa  conduta  irregular,
mediante  o  desembolso  de  valores  próprios  para  reparar  os  danos  causados  às
plantações contíguas. 

Deste modo, considerando que as pessoas jurídicas
de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos
danos  que  causarem,  e,  restando,  na  hipótese,  devidamente, demonstrados  os
pressupostos  legais  dessa  espécie  de responsabilidade  civil,  com  base  nos  fatos
constatados e nas provas  produzidas nos autos, além da apropriada quantificação do
dever de  reparar,  não há que se  alterar o  senso deduzido  na sentença  recorrida,
impondo-se, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente),  Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o Dr.  José Raimundo de Lima,  Procurador
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de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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