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CIVIL e  PROCESSUAL  CIVIL –
Apelação Cível – Pretensão indenizatória –
Danos materiais e morais  – Instalação de
antena  de  telefonia  vizinha  a  imóvel  da
autora  –  Defesa  de  risco  à  saúde  e  de
prejuízo  patrimonial  –  Ausência  de
demonstração  –  Pedidos  baseados  em
conjetura  de  estudo  –  Tema  que  não  é
pacífico  nos  meios  científicos  –
Descabimento – Manutenção da sentença –
Desprovimento.

-  “Ofende  a  razoabilidade  a  fixação  de
indenização  por  danos  morais  em
decorrência de meras conjecturas sobre a
nocividade  das  ondas  eletromagnéticas
emitidas pelas antenas de telefonia, se não
há nenhuma certeza e nem consenso sobre
o  tema.”  (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0390.03.002181-5/001,  Relator(a):  Des.
(a) Nicolau Masselli , 13ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento  em 04/06/2009,  publicação  da
súmula em 06/07/2009).

-  “Em não tendo sido demonstrado que a
instalação  da  antena  tenha  se  dado  de
modo  irregular,  tampouco  que  a  sua
manutenção  tenha  gerado  prejuízos  de
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ordem material  ou  moral  à  autora  e  sua
família, não há como modificar a sentença
de  improcedência.”  (Apelação  Cível  Nº
70040773889,  Décima  Oitava  Câmara
Cível,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator:
Elaine  Maria  Canto  da  Fonseca,  Julgado
em 20/06/2013).

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e da
súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de  apelação cível,  interposta  por
Edileide  Paulona  da  Silva  Santos  (fls.  362/372),  insurgindo-se  contra  a
sentença (fls. 359/361) prolatada pelo Juízo da Comarca de São Bento, que
julgou  improcedentes  os  pedidos  formulados  na  “ação  uso  nocivo  de
propriedade  vizinha  com  pedido  de  liminar  c/c  indenização  por  danos
materiais e morais”, proposta contra a BSE S/A  - Empresa Concessionária
Telecomunicações na Banda B.

Na  sentença  proferida,  o  Magistrado  de
primeiro  grau  entendeu  que  a  instalação  de  antena  ERB  (Estação  Rádio
Base) obedeceu aos trâmites legais, obtendo a empresa, inclusive, a licença
de  instalação,  não  restando,  com  isso,  qualquer  demonstração  de  dano
material ou moral para a autora da demanda.

Irresignada,  a  promovente  recorre  desta
decisão, devolvendo a matéria dos autos a este Tribunal.

Relata  a  apelante,  em  síntese,  que  a
empresa apelada instalou torre com antena de telefonia vizinha à casa onde
mora, a qual emite radiação não-ionizante, o que vem lhe causando uma série
de transtornos.

Sustenta  a  existência  de  estudos  que
demonstram a  tese  de  que as  antenas  causam males  à  saúde,  devido  à
quantidade  de  radiação,  podendo  provocar  até  câncer  nas  pessoas  que
moram circunvizinhas a ela.
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Defende que houve uma desvalorização do
seu imóvel na ordem de 30% (trinta por cento) do valor total de mercado, o
que lhe resulta num prejuízo patrimonial de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil
reais), razão pela qual pugna pelo dano material.

Ao final, ainda requer indenização por dano
moral, em razão da nocividade do aparelho.

Pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de
Justiça apresentou parecer às fl. 408, opinando pelo prosseguimento do feito
sem intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O:

Conheço  do  recurso,  eis  que  próprio,
tempestivo e regularmente processado.

Compulsando  detidamente  o  caderno
processual,  verifica-se  que  o  recurso  se  cinge  à  análise  dos  pedidos
indenizatórios negados em primeira instância.

Sustenta  a  apelante  que  vem suportando
transtornos em virtude da torre de telefonia instalada pela ré vizinha à sua
residência.

Como  se  sabe,  na  prestação  do  serviço
público,  como no caso dos autos,  prevalece o princípio da supremacia do
interesse  público  sobre  o  privado,  de  modo  que  os  particulares  devem
suportar certos incômodos ou transtornos em prol da coletividade. 

No  entanto,  essa  obrigação  de  suportar
prejuízo em beneficio da coletividade não é ilimitada.

A  administração  pública  pode  impor
restrições  ao  uso ou gozo da  propriedade ao  particular,  porém,  dentro  do
limite do razoável.

Feitas  essas  considerações,  passa-se  a
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analisar especificamente os danos alegados. 

Inicialmente,  no  que  tange  ao  pedido  de
indenização  por  danos  morais  em  virtude  do  temor,  receio  de  que  as
radiações  emitidas  pelas  antenas  de  telefonia  possam lhes  causar  mal  à
saúde da autora, entende-se que a tese não merece prosperar.

No presente caso, vários estudos sobre a
nocividade à saúde humana da radiação emitida pelas Estações Rádio Base
(ERB) vem sendo realizados, mas não há conclusão definitiva a respeito do
tema.

Embora não se descarte tal  possibilidade,
as  pesquisas  em  sua  maioria  tendem  a  concluir  que  se  mantendo
determinado  nível  de  radiação  eletromagnética,  indicado  pelas  normas  do
setor, nenhum mal adviria à saúde humana.

Essa discussão está longe de acabar, mas
o fato é que inexiste certeza sobre o tema, de forma a permitir indenizações
por  danos morais,  descabendo a hipótese baseada em meras conjecturas
sobre a possibilidade de que o serviço prestado pela ré possa causar danos à
saúde.

Ainda  que  a  incerteza  sobre  o  assunto,
possa acarretar à população vizinha da antena certa insegurança e temor em
virtude das especulações, não se vislumbra dano moral capaz de ensejar uma
indenização, até mesmo porque, outras saídas existem, como, por exemplo, a
possibilidade de mudança para outro local, ainda que isso, indene de dúvidas,
gere transtornos.

Sobre a matéria, colhe-se o seguinte aresto
da jurisprudência:

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL -  INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  -  ANTENAS  DE  TELEFONIA  EM
COBERTURA  DE  PRÉDIO  RESIDENCIAL  -
NEOPLASIA MALIGNA -  NEXO  DE  CAUSALIDADE
NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS INDEVIDOS.
Não sendo possível estabelecer, dada a total ausência de
provas concretas, qualquer nexo de causalidade entre a
suposta  radiação  emitida  pelas  antenas  de  telefonia
instaladas na laje da cobertura do prédio residencial e a
neoplasia maligna que acometeu a parte autora, ausente
se encontra um dos requisitos ensejadores da reparação
civil,  a  justificar  a  indenização  por  danos  morais
pretendida. (TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.010132-
8/001,  Relator(a):  Des.(a)  Arnaldo  Maciel  ,  18ª

4



Apelação Cível nº 0000180-57.2007.815.0881

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2015, publicação
da súmula em 17/11/2015) 

Ademais, sustenta a apelante que, com a
instalação  da  referida  antena  de  telefonia,  o  imóvel  de  sua  propriedade,
vizinho à ERB, teria sofrido depreciação no mercado de cerca de 30% (trinta
por cento) do valor original.

Pois bem, nesse aspecto, entende-se que
não restou  demonstrada  a  desvalorização  do  imóvel,  ainda  mais  no  valor
pretendido, que revela mero caráter especulativo da promovente.

Para  pleitear  o  valor  caberia  a  autora
demonstrar de forma objetiva que o imóvel de sua propriedade possuía valor
de mercado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), como afirma, e, após a
instalação da antena, passou a valer, apenas, R$ 84.000,00 (oitenta e quatro
mil reais).

Não restou devidamente demonstrado este
prejuízo em nenhum momento nos autos, descabendo uma condenação para
empresa  sem  o  devido  nexo  causal  e  baseado  em  caráter  meramente
especulativo da autora nos autos.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO APELATÓRIO, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

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

Presente ao julgamento,  o  Exmo. Dr.  Val-
berto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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