
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001433-16.2011.815.0081.
Origem : Vara Única da Comarca de Bananeiras.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Francisco Justino Alves.
Advogado : Roseno de Lima Sousa.
Apelado : José Targino Maranhão
Advogada : Rochele Jarina Costa de Moraes.

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MATERIAIS.  INVASÃO DE GADO DE
PROPRIEDADE  VIZINHA.  ALEGAÇÃO  DE
OCORRÊNCIA  DE  PREJUÍZOS  ÀS
PLANTAÇÕES.  AUSÊNCIA  DE  PROVA
IDÔNEA.  INEXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS
MÍNIMOS  QUE  DEMONSTREM  A
EXISTÊNCIA  E  EXTENSÃO  DOS  DANOS
PATRIMONIAIS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
PRESUNÇÃO  DE  PREJUÍZOS  MATERIAIS.
DESPROVIMENTO.

-  Tratando-se  de  danos  materiais,  a  vítima  deve
comprovar  de  forma  idônea  os  elementos  de
responsabilidade,  em especial  os prejuízos que  alega
ter efetivamente  sofrido.  Em  sede  de  reparação
material de atos ilícitos, não há que se falar em danos
hipotéticos  ou  presumidos,  devendo  existir  acervo
probatório suficiente a demonstrar o que foi danificado
e a extensão dos prejuízos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pela  Francisco Justino
Alves contra sentença (fls.  183/184v) proferida pelo Juízo da Vara  Única  da
Comarca  de  Bananeiras que,  nos  autos  da  “Ação  de  Indenização  de
Benfeitorias”  ajuizada  em  face  de  José  Targino  Maranhão,  julgou
improcedentes os pedidos iniciais.
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Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/04),  o  promovente  relatou  ser
proprietário do imóvel rural denominado “Sítio Volta”, no Município de Dona
Inês, sobre o qual asseverou ter edificado inúmeras benfeitorias permanentes e
temporárias,  tais  como  “cana-de-açúcar,  palma,  capim,  bananeiras,  etc”.
Aduziu que o imóvel se encontra sob seu poder há mais de 20 (vinte) anos,
sendo totalmente cercado.

Destacou  que  o  demandado  é  seu  vizinho,  sendo  um  forte
agropecuarista, porém, que não conserva as respectivas cercas, deixando o gado
constantemente  invadir  sua  propriedade,  danificando-lhe  as  divisórias  e
plantações de seu terreno. 

Pontuou  que,  no  final  do  ano  de  2009,  “(...)  teve  suas
benfeitorias destruídas, as quais eram compostas de: Um hectare de cana-de-
açúcar,  na fase de colheita,  um hectare  de  palma na fase  de colheita,  um
hectare de capim pangola no ponto de consumo, 20 metros de cerca de arame
farpado, com estaca de madeira, 850 torceiras de banana pacovan em fase
nova, 750 torceiras de bananeiras pacovan em fase média”, totalizando um
prejuízo de R$ 42.218,00 (quarenta e dois mil, duzentos e dezoito reais). Ao
final,  pleiteou  a  condenação  do  demandado  ao  pagamento  do  montante
indenizatório.

Contestação  apresentada  (fls.  100/103),  alegando  ser  esta  a
segunda demanda que o autor lhe move pelas mesmas razões,  tendo o este
formulado pedido de desistência na primeira ação, após a instrução probatória
na qual se fez prova do perfeito estado de conservação da cerca de propriedade
do promovido. Frisou que, muito embora seja dividida a responsabilidade pela
manutenção  dos  cercados  divisórios,  o  promovente  sempre  alega  não  ter
dinheiro para auxiliar na conservação.

Enfatizou que “além de ter construído toda a cerca ao redor de
sua fazenda e mantê-la em bom estado de conservação sem ajuda dos seus
vizinhos, o promovente não é o único agropecuarista da região”, enaltecendo,
ainda, o fato de a propriedade do autor não ser toda cercada, apresentando cerca
em  apenas  alguns  pedaços  de  terra.  Impugnou  as  fotografias  apresentadas,
obtemperando que,  além de não se encontrarem datadas e com indicação de
localização, revelam  uma  agressão  decorrente  da  seca  e  que  os  bovinos
retratados se encontram devidamente no terreno do próprio promovido.

Réplica impugnatória (fls. 125/126).

Após a audiência de conciliação (fls. 166) e alegações finais (fls.
181), sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de
prova do direito autoral, nos seguintes termos:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que o promovente
afirma que o gado de propriedade do promovido tem
constantemente  invadido  a  propriedade  do  autor
danificando as cercas e plantações ali existentes.
In  casu,  após  analisar  cuidadosamente  as  provas
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constantes  dos  autos  e  apreciá-las  livremente,
especialmente  a  testemunhal,  verifico  que,  de  fato,
não restou demonstrado o dano causado, a culpa do
réu ou de funcionário do réu,  tampouco, o nexo de
causalidade  entre  a  conduta  deste  e  os  alegados
prejuízos sofridos pelo Autor.
Apesar de o promovente asseverar que no final do ano
de 2009 teve suas benfeitoria destruídas, sendo elas
compostas de um hectare de cana-de-açúcar, na fase
de colheita, um hectare de palma na fase de colheita,
um hectare de capim pangola no ponto de consumo,
20 metros de cerca de arame farpado, com estaca de
madeira,  850  torceras  de  banana  pacovan  em fase
nova,  750 torceras  de  bananeiras  pacovan em fase
média,  não  acostou  aos  autos  quaisquer  elementos
probatórios de suas alegações
(...)”.

Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
190/192), asseverando, em síntese, que apresentou provas contundentes de seu
direito, relatando de forma discriminada os danos materiais sofridos. Ao final,
pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  197/204),  pleiteando  a
manutenção da decisão.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 212).

Apesar  de  inicialmente  distribuído  por  prevenção  à
Excelentíssima Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira, o
feito foi redistribuído ante a averbação de suspeição (fls. 214).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente, cumpre registrar que a decisão impugnada fora
publicada quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão pela
qual  o juízo de admissibilidade do apelo há de ser  feito  de acordo com as
normas de direito processual civil então vigentes.

Como relatado, a presente demanda gira em torno da seguinte
situação fática:

Francisco Justino Alves  afirma ser  proprietário  de  um imóvel
rural denominado Sítio “Volta”, no Município de Dona Inês, tendo como um de
seus  vizinhos  o  promovido,  José  Targino  Maranhão,  alegando  ser  este  o
responsável pelos prejuízos apontadamente sofridos, supostamente ocasionados
pela má conservação das cercas e passagem indevida de gado para seu sítio.
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Como  danos  suportados,  o  demandante  assim  descreve:  um
hectare de cana-de-açúcar, na fase de colheita; um hectare de palma na fase de
colheita;  um hectare de capim pangola no ponto de consumo; 20 metros de
cerca  de  arame  farpado,  com  estaca  de  madeira;  850  torceras  de  banana
pacovan em fase nova; 750 torceras de bananeiras pacovan em fase média.

Assim,  os  elementos  de  responsabilidade  afirmados na inicial
são a conduta negligente atribuível ao réu, consistente na má conservação de
seu  cercado  que  deu  ensejo  à  passagem  indevida  de  gado  para  o  terreno
vizinho, bem como o nexo de causalidade com os prejuízos descritos como
perda de plantações.

Como é cediço, em se tratando de danos materiais, a vítima deve
comprovar de forma idônea os elementos de responsabilidade, em especial os
prejuízos,  seja  sob  o  título  de  danos  emergentes  ou  lucros  cessantes,  que
efetivamente sofreu.

Em sede de reparação material  de atos ilícitos, não há que se
falar em danos hipotéticos ou presumidos, devendo existir acervo probatório
suficiente  a  demonstrar,  no  caso  de  lucros  cessantes  por  paralisação  de
atividade  profissional,  o  período de  impedimento  laboral  e  a  renda  mensal
média e aproximada do prejudicado.

Assim  sendo,  para  a  demonstração de  danos  materiais,  há  a
necessidade de prova idônea a possibilitar a realização de um juízo cognitivo de
certeza acerca da exata extensão e efetiva ocorrência dos prejuízos alegados.

Sobre  o  tema,  a  jurisprudência  é  pacífica,  consoante  se
depreende dos julgados:

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  COMPRA  E  VENDA.
ATRASO SIGNIFICATIVO NA ENTREGA DA OBRA.
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MATERIAL.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  IDÔNEA.  PERDAS  E
DANOS.  INVIABILIDADE.  DANO  EVENTUAL  E
HIPOTÉTICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
QUANTIFICAÇÃO. MANTIDOS. 
1. A manutenção do contrato de compra e venda pelo
adquirente, mesmo ante o atraso na obra, autoriza a
compensação prevista no termo de compromisso de
ajustamento-TAC.
2.  Inviável  a  indenização  por  danos  materiais  por
ausência de prova idônea a embasar a pretensão. 3.
Demonstrado,  no  caso,  o  significativo  atraso  na
entrega  da  unidade  habitacional  e  os  danos
extrapatrimoniais  decorrentes  resta  configurado  o
dever  de  indenizar.  Mantida  a  quantificação,  pois
atende aos critérios da razoabilidade e adequação.
4. Para indenização por perdas e danos é essencial a
prova  de  dano  efetivo,  certo,  atual  e  subsistente.
Inviável  o  deferimento  da  reparação forte  em dano
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eventual e/ou hipotético, sem suporte na realidade em
exame.
5. Honorários que atendem o disposto no art. 21 do
CPC.
6. Compensação. Possibilidade. Súmula 336 do STJ.
APELAÇÕES  DESPROVIDAS.  (Apelação  Cível  Nº
70050046598,  Vigésima  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Glênio  José  Wasserstein
Hekman, Julgado em 27/11/2013)”.
(TJ-RS - AC: 70050046598 RS , Relator: Glênio José
Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 27/11/2013,
Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 03/12/2013). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE
REPARAÇÃO  DE  DANOS  -  IGREJA  -
RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  ACIDENTE  -
TRABALHADOR  VOLUNTÁRIO  -  SEQUELA  -
PERDA  DA  VISÃO  -  EQUIPAMENTO  DE
SEGURANÇA - TOMADOR DO SERVIÇO - DANOS
FÍSICOS E MORAIS - NEGLIGÊNCIA E DESCASO -
DANOS MATERIAIS - NECESSIDADE DE PROVA.
Ainda que não esteja obrigado às normas de proteção
da legislação trabalhista, aquele que solicita e toma
serviços  gratuitos  pode  ser  responsabilizado
civilmente mediante prova de danos físicos e morais
causados ao obreiro, decorrentes de sua omissão de
cuidado  e  reciprocidade  com  o  voluntário.  O
arbitramento do valor da indenização deve,  por um
lado,  compensar  a  vítima,  sem  promover
enriquecimento  indevido,  por  outro,  punir  e
desestimular  o  ofensor,  para  que  não  reitere  o
comportamento danoso.  Para a reparação dos danos
materiais,  é  imprescindível  a  prova  do  efetivo
prejuízo.  v.v  Para  que  surja  o  dever  de  indenizar,
devem ser verificados os requisitos alusivos a prática
de ato ilícito, dano e nexo de causalidade”.
(TJ-MG  -  AC:  10515100029815001  MG,  Relator:
Manoel  dos  Reis  Morais,  Data  de  Julgamento:
04/08/2015,  Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 14/08/2015). (grifo nosso).

Na hipótese dos autos, para a comprovação do ocorrido, trouxe
aos autos:  a)  o  Boletim de  Ocorrência  Policial  (fls.  08),  por  meio do  qual
relatou  às  autoridades  policiais  os  fatos  acima  narrados;  b)  a  avaliação do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dona Inês, feita com base nas alegações
do que existia no sítio pelo autor (fls. 09); c) algumas fotografias indicadas
como sendo alusivas à área destruída (fls. 10/24; conteúdo dos CD's de fls. 25).

Em sede de audiência de instrução (CD de fls. 167), foi ouvido o
promovente, bem como colhidos os depoimentos de três testemunhas autorais,
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Pedro Rodrigues da Cruz, Nazareno Freitas Nascimento e Manoel Rodrigues
da Cruz.

Conforme  se  verifica  das  declarações  do  autor,  este  não
presenciou a entrada de gados em suas terras, tendo verificado um estrago em
suas  plantações  e  comunicado  o  fato  a  um  dos  prepostos  do  promovido,
atribuindo a ocorrência à possível passagem indevida de gado, alertando-o para
que diligenciasse no sentido de evitar outras repetições do acontecimento.

O Sr. Pedro Rodrigues da Cruz, proprietário de terra vizinha à do
demandante, afirmou ter visto quando o gado da propriedade do promovido
invadiu o terreno do autor, ajudando este, inclusive, a retirá-lo da localidade,
deparando-se com os animais danificando as plantações, tais como a cana-de-
açúcar, a palma, o capim, as bananeiras, batata etc. Destacou que existia cerca,
porém, de má qualidade, que não detinha a passagem do gado.

O Sr. Nazareno Freitas Nascimento, agricultor vizinho, disse ter
auxiliado  na  retirada  do  gado  de  propriedade  do  réu,  aduzindo  que  havia
inúmeros  animais  danificando  as  plantações  do  promovente,  resultando em
prejuízo na produção de palma, capim, cana-de-açúcar.

O  Sr.  Manoel  Rodrigues  da  Cruz  afirmou  que  auxiliou  o
demandante  a  retirar o gado de sua propriedade,  descrevendo prejuízos nas
plantações de palma, bananeiras, cana-de-açúcar, macaxeira e feijão.

Consoante  se  depreende  das  declarações  de  todos  que  foram
ouvidos em audiência, a despeito de haver consenso no fato da passagem do
gado de propriedade de José Targino Maranhão para as terras do autor, não há
qualquer congruência e certeza delimitativa quanto à afirmação dos prejuízos
sofridos. As alegações são todas genéricas no sentido de que o demandante
perdeu a  produção de  palma,  cana-de-açúcar,  bananeiras  e  capim (além de
outros  alimentos  que  sequer  foram  descritos  na  inicial),  não  havendo
convergência igualmente quanto à porção de cada uma das plantações perdidas.

Há  de  se  ressaltar  que  a  “avaliação”  do  Sindicato  dos
Trabalhadores Rurais de Dona Inês (fls. 09) não se revela em prova idônea a
respeito da confirmação e quantificação dos prejuízos. Isso porque não traz
qualquer detalhamento de metodologia da vistoria, de causalidade das perdas
de produção, refletindo tão somente o que o autor alega ter sofrido, por meio
de  resultados  atribuídos  sem  qualquer  referência  ao  provável  produto  que
adviria  de  determinada  área  plantada,  a  sua  estimativa  de  mercado  e  a
multiplicação resultante da fórmula respectiva. 

Ademais,  a  apontada  “vistoria”  não  foi  realizada  por  algum
técnico  ou  mesmo  alguém  que,  a  despeito  da  ausência  de  especialização
técnica ou universitária, revelasse uma aptidão para atestar de forma descritiva
e  idônea  os  danos  ocasionados.  O documento  de  fls.  09  foi  assinado  pelo
próprio  Presidente  do  Sindicato  e  por  Conselheiros  Fiscais,  situação  que,
somada à ausência de mínima organização detalhada do “passo a passo” para
se  alcançar  os  prejuízos  e  correlatas  quantias,  retiram-lhe  qualquer  valor
probante.
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Logo,  não  há  qualquer  prova  em  torno  do  efetivo  prejuízo
sofrido, existindo tão somente a hipotética previsão de que o avanço do gado
do promovido tenha possivelmente tenha gerado danos ao autor. Como acima
delineado, em sede de reparação material de atos ilícitos,  não há que se falar
em  danos  hipotéticos  ou  presumidos,  devendo  existir  acervo  probatório
suficiente a demonstrar o que foi danificado e a extensão dos prejuízos.

Não  há,  pois,  qualquer  elemento  idôneo  a  indicar  que  houve
prejuízos na produção de:  um hectare de cana-de-açúcar, na fase de colheita;
um hectare de palma na fase de colheita;  um hectare de capim pangola no
ponto  de  consumo;  20  metros  de  cerca  de  arame  farpado,  com  estaca  de
madeira;  850  torceras  de  banana  pacovan  em  fase  nova;  750  torceras  de
bananeiras pacovan em fase média; bem como que o dano total representou a
quantia de R$ 42.218,00 (quarenta e dois mil, duzentos e dezoito reais).

Há de  se  ressaltar,  por  fim,  que  a  pretensão indenizatória  do
autor se revela improcedente por ausência de prova de danos materiais, uma
vez que inexiste a demonstração suficiente quanto ao prejuízo patrimonial. Não
fosse a imperiosidade e dificuldade de demonstração da patrimonialidade do
dano, possivelmente,  com os elementos da invasão do gado na propriedade
vizinha  e  dos  transtornos  psíquicos  sofridos,  haveria  eventualmente  a
visualização  de  danos  extrapatrimoniais.  Entretanto,  a  presente  demanda se
restringiu  ao  pleito  de  danos  materiais,  para  os  quais  não  há  provas  dos
elementos de responsabilidade necessários à procedência do pleito.

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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