
Autos nº 60/16 (201600318309)

 

 

VISTOS, etc.

 

 

FOURFABI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., qualificada a fls. 02 dos
autos propôs ação de indenização para reparação de danos materiais contra CELG
DISTRIBUIÇÃO S/A, também qualificada a fls. 02 dos autos, aduzindo:

- a autora é proprietária da "Fazenda Laranja", descrita nas fls. 03 dos autos;

- em 03/10/2015, por volta das 10h, ocorreu um incêndio na propriedade da empresa autora em
virtude de curto circuito na linha de transmissão de energia elétrica que passa dentro de sua
propriedade, evento esse que só ocorreu pela má manutenção da citada linha de transmissão. 
Como se denota das diversas reclamações efetuadas junto a ré CELG, protocolos nº 60518686,
60606732, 62532874, 62850983 e outros que não se guardou os números, os funcionários da
Fazenda Laranjeira sempre reclamam da manutenção precária da citada linha de transmissão,
haja vista que, em outra oportunidade, por curto circuito e descarga elétrica, morreram 07
cabeças de boi da raça nelore de aproximadamente dois anos. A manutenção da linha de
transmissão e do transformador, esse próximo a sede da fazenda, sempre são consertados
precariamente, ou seja, são efetuadas as famosas "gambiarras", assim, tratadas pelos próprios
funcionários da CELG, basta ver nas fotos anexas que o quarto fio está preso no poste e não no
travessão de madeira onde deveria estar. As chaves dos fusíveis estão todas com rabicho por
falta de manutenção da ré, os para raios estão queimados há quase 03 (três) anos e nunca foram
substituídos, em que pese as várias reclamações para reparos e trocas da autora para a ré, que
nunca foram atendidas, o que, sem sombra de dúvidas, caracteriza desleixo, negligência e
imprudência da fornecedora de energia empresa CELG que, dependendo do acidente e
imprudência da fornecedora de energia CELG, poderá até vitimar um ser humano, como no caso
que ocorreu no município de Jataí-GO, que matou avo e neto. A negligência da ré é
demonstrada nas fotografias em anexo, onde é de fácil constatação que o travessão de madeira
está com uma das pontas muito danificadas (podre), a linha toda está "bamba" e os seus fios as
vezes abaixam formando uma "barriga" quase próxima as pastagens, o que é motivo das
reclamações da empresa consumidora de energia e autora da presente;

- o evento danoso foi provocado pela queda de um fio do poste da propriedade, que gerou os
curtos circuitos provocando o "fogo" que queimou grande área de pastagem da propriedade da
autora; o proprietário abalado e não conformando com o ocorrido, contratou um perito
especializado e renomado para apuração dos fatos e especialmente dos prejuízos por ele
sofridos, pois nas constatações, com as fotografias ora juntadas, dá para se ter ideia da
preocupação e dos prejuízos. Como é de fácil entendimento no laudo técnico elaborado , o
perito contratado percorreu toda a área atingida e fez o levantamento dos estragos provocados
pelo fogo com origem no curto circuito da rede de energia elétrica de propriedade da empresa
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CELG e responsável pela manutenção, onde foi apurado um prejuízo material de R$ 48.120,45. 
Como se vê no laudo pericial, foram levantados os prejuízos sofridos com a destruição e
queimada das pastagens na propriedade, onde se apurou prejuízo de lucros cessantes, que se
utilizou do procedimento de quantificar os gastos para a cria e engorda de gado, (20% da arroba
do boi gordo) equivalente ao aluguel de uma mesma área (total de R$ 246,3756 hectares), onde
se apurou um prejuízo de R$ 35.120,84. Esse montante é para o reparo dos danos materiais
referentes a recomposição somente das pastagens atingidas pelo fogo que ficaram sem
condições de uso;

- como se vê no laudo, foram levantados os prejuízos sofridos com a destruição e queimadas das
cercas de arame liso, onde se apurou prejuízo de R$ 12.999,61; esse montante é para o reparo
dos danos materiais referentes a recomposição somente da cerca de divisa;

- da soma das duas especificidades acima dos prejuízos suportados pela autora é que chega-se ao
valor de R$ 48.120,45;

- a título de esclarecimento e, em função da honestidade do presente pedido, informa que deixou
de pedir a reforma total das terras de toda a área das pastagens atingidas e queimadas, em
virtude do elevado valor, bem como levando em consideração que a natureza, em 150 dias,
proporcionará as pastagens de volta com uns 80% a 90% com sua capacidade de produção;

- as provas fotográficas trazidas aos autos não deixam dúvidas da ocorrência acima noticiada, a
imprudência e negligência no cumprimento da obrigação da empresa ré (CELG) que é de fácil
constatação, pois por culpa da ré que ocorreu o evento danoso, restando comprovado o nexo
causal entre as partes, uma vez que a autora é, no presente contexto "o consumidor" que paga as
suas contas de energia elétrica em dia e tem direito a ver reparados seus danos pela parte
infratora das normas reguladoras do direito. (Responsabilidade objetiva da Celg. Incidência do
art. 37, § 6º da constituição federal e do art. 14, , do Código de Defesa do Consumidor.caput
Teoria do risco do empreendimento);

- embasa seu pedido nos artigos 927 e parágrafo único e 186, ambos do Código Civil; art. 14, 
, c.c. art. 17 do Código de Defesa do Consumidor;caput

- a empresa autora é cliente da ré sob o código 2074639 da unidade consumidora de nº
2310006458 conforme comprovantes que junta ao processo. Nos termos que restou apurado
pelas fortes provas e na medida em que a ré fora negligente, imprudente e ou imperita no
exercício de seu dever não cumprindo corretamente sua obrigação, caracterizada está sua culpa
pelos danos materiais sofridos pela autora, por isso deve a causadora do sinistro indenizar a
vítima, nos termos da legislação vigente. Tem direito a autora da presente, na qualidade de
vítima à indenização dos prejuízos que sofreu, quanto ao período de inatividade e a reparação
das cercas nos termos apresentados pelo Laudo pericial que instrui a presente, pois a
responsabilidade civil, arguida nesta lide, emana da celebração de contrato de consumo entre as
partes litigantes. Em virtude dos acontecimentos, a autora teve que contratar um renomado
perito da região e de conceituada confiança inclusive junto ao poder judiciário, o Sr. Genilton
Teixeira Prado, proprietário da empresa Planejar Planejamento E Assessoria Técnica
agropecuária Itajá Ltda., o qual cobrou de honorários pelos serviços para a elaboração do laudo
pericial a quantia de R$ 4.000,00 conforme nota fiscal nº 267 - Série A-1 - em anexo,
importância essa que a autora requer que seja incluída em seus prejuízos, nos termos da lei, pois
ela só existe em virtude dos fatos.
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Requereu a procedência total da ação, com a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 52.120,45, corrigidos
legalmente até o efetivo pagamento, além da condenação da ré ao pagamento das verbas de
sucumbência e honorários advocatícios. Deu à causa do valor de R$ 52.120,45 (cinquenta e dois
mil, cento e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

Juntou aos autos procuração e documentos (fls. 12/72).

A ré foi citada (fls. 77) e apresentou contestação (fls. 78/84), alegando:

- não restou demonstrado a prática de qualquer ato ilícito pela ré. As circunstâncias fáticas e
jurídicas que se apresentam no caso em análise não determinam de maneira precisa e conclusiva
que a causa do incêndio tenha sido provocado pela rede elétrica - fio de energia elétrica. Além
do mais, é importante destacar que a data em que ocorreu o incêndio (03/10/2015) é época de
muitos ventos e baixa umidade, sendo notório que outras causas podem ter provocado o
incêndio na área da pastagem da autora;

- a CELG não concorda com o valor indicado, pois entende que os prejuízos da autora não
atingiram o montante pretendido. Sequer existe prova de que a área queimada teria tingido
246,3756 hectares, não se podendo chegar com certeza ao valor do prejuízo indicado pela
autora;

- já com relação aos gastos para construção da cerca de arame liso destruída pelo fogo, a autora
relata que teria um gasto de R$ 12.999,61. Contudo, não informa quantos metros de arame liso
estão sendo utilizados, quantos metros ou km de cerca foi destruída, qual a madeira utilizada
para refazer a cerca, não relata nem mesmo como será realizado o trabalho de reconstrução da
cerca (Contratação de pessoas ou funcionários da autora). Desta forma, pode-se concluir que os
valores pleiteados a títulos de danos materiais foram estabelecidos de maneira aleatória, sem
qualquer prova concreta, aproveitando-se a autora da oportunidade para pleitear ressarcimento
na ação de reparação;

- a autora requer seja a CELG condenada no ressarcimento das despesas com a perícia particular
contratada - R$ 4.000,00. contudo, tal resignação é improsperável. No caso em comento, a prova
pericial era absolutamente prescindível, bastando para o deslinde da controvérsia a realização de
perícia judicial, a qual poderá ser acrescida de depoimentos testemunhas - modalidade
probatória menos onerosa. De mais a mais, a prova unilateral sequer tem a credibilidade da
judicial, exatamente por não ser produzida sob o crivo do contraditório. Assim, se a autora agiu
antecipadamente e entendeu por bem despender recursos para tanto, o fez por sua conta e risco,
não podendo posteriormente pretender o ressarcimento, ainda mais se considerado que a norma
prevê perícia judicial, gerando, daí, despesa processual que pode ser restituída a parte
vencedora.

Requereu o julgamento pela improcedência da ação.

Juntou procuração e documentos (fls. 85/93).

A autora apresentou impugnação à contestação nas fls.
97/105, alegando que a ré não negou a ocorrência do incêndio e nem a relação de consumo entre
as partes, nem mesmo o laudo técnico apresentado. O laudo técnico foi executado dentro dos
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padrões normais do valores cobrados dentro do limite aceitável do judiciário. Reiterou os
pedidos iniciais.

 

Conciliação infrutífera (fls. 120), sendo realizada instrução
nas fls. 120/167.

 

Em alegações finais, manifestou-se a autora nas fls. 171/174,
alegando que os fatos foram comprovados pela prova testemunhal, além da farta documentação
que acompanhou a petição inicial. Requereu o julgamento pela procedência da ação.

Já a ré se manifestou nas fls. 268/212, reiterando os termos
da contestação. Não restou demonstrado a prática de qualquer ato ilícito pela ré. Requereu o
julgamento pela improcedência do pedido.

É o relatório.

 

DECIDO.

 

Dos pontos controvertidos

 

Há dois pontos controvertidos na demanda:

a) ser a ré ou não responsável pelo incêndio causado na propriedade da autora;

b) aferição dos gastos realizados ou não pelo autor para recuperação dos danos causados pelo
incêndio (danos materiais/danos emergentes).

Da prova testemunhal

 

A prova testemunhal colhida, trouxe aos autos:

 

a) informante Genilton Teixeira do Prado: foi chamado para realização de um laudo sobre os
fatos ocorridos. Que havia ocorrido um incêndio no local há um ou dois dias quando foi
chamado. Que constatou o incêndio, o tamanho da área atingida pelo incêndio e o uso do solo da
área atingida. Foram atingidas áreas de pastagem e de reserva legal (mata nativa). Foram
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distinguidas cada uma das áreas. Foram quantificados os metros de cerca atingidos pelo
incêndio. Não se recorda se houve perda de animais. Que durante o trabalho realizado foi
informado que o incêndio teve origem em fiação elétrica. Foi ao local informado e tirou
fotografias. Não havia mais fio caído, que havia sido consertado. Que havia fios fora das
rosetas, que poderiam cair de novo. Que sobraram fios da emergência realizada no chão. Que até
perguntou aos empregados da autora se aqueles fios não estavam energizados. Que em outro
ponto da fiação de energia havia "barriga" com fios, de tamanho grande, e orientou os
funcionários para que chamassem a Celg porque poderia ocorrer outro acidente. É morador da
região faz 21 anos. Que foi nomeado há um ano a fazer um levantamento da fiação da cidade e
foi surpreendente a constatação de que a Celg não faz manutenção nas linhas de energia. Há
risco eminente de acidentes. Um dos empregados comentou que a Celg tinha sido informada da
falta de manutenção. A atividade da empresa nessa propriedade é de pastagem. O fato ocorreu
no mês de outubro/2015 e a recuperação do pasto para nova colocação de gado seria de 90
(noventa dias), salientando que o produtor deveria ainda esperar mais 60 (sessenta) dias para
esperar sementear para ajudar na recuperação da pastagem, ou seja, 110 dias. Ouviu dizer por
um empregado que o gado foi levado para outra propriedade rural, há aproximadamente 30 km
do local do incêndio.

 

b) informante Wolnei Alves da Costa: que quando chegou ao local o incêndio já havia se
iniciado e foi provocado por um fio de energia que caiu no pasto. Que havia pessoalmente feito
reclamações para que a Celg fosse arrumar os fios de energia e não foram. Que até nesta data a
manutenção está precária e continua a fazer reclamações. Que a Oldebrecht e os empregados
que apagaram o fogo. Mais de 50 (cinquenta) alqueires foram queimados. Não houve perda de
animais. Foram queimadas cercas, porteiras, esticadores, arames. O pasto ficou sem uso por 06
(seis) a 08 (oito) meses. Que os empregados do local fizeram o serviço de recompostagem do
pasto. Que foi chamado engenheiro para fazer levantamento dos prejuízos. A empresa teve
prejuízos com o incêndio, pois teve que retirar todo o gado que se encontrava no local e leva-lo
para outra propriedade. As madeiras que seguram os fios estão estragadas. A propriedade
ofereceu a madeira para que fossem trocadas e a Celg daria a mão de obra e a ré se recusou.
Tem um poste dentro do mato que quebrou e corre o risco de matar até uma pessoa. Que a Celg
compareceu ao local e emendou o fio. Que não há manutenção periódica. Que os funcionários
da Celg só vão ao local quando há reclamação e o atendimento ainda demora. Que faz dois dias
que está esperando atendimento para troca de um fusível.

 

c) informante Vilmauro Aparecido Batista Borges: que estava no local, quando arrebentou um
fio de energia elétrica e deu origem ao incêndio. Não houve perda de gado. Que queimou pasto,
cerca, porteira. Que os vizinhos ajudaram a apagar o fogo. Que a rede de energia é muito mal
cuidada e os funcionários da Celg, mesmo chamados, não comparecem ao local. Que o gado
demorou a voltar ao local. Que teve que refazer a pastagem e as cercas para voltar o gado para a
propriedade. Que nesse período o gado foi levado para outra propriedade. Que a atividade da
propriedade rural é de gado de engorda.

 

d) testemunha José Eurípedes Silva Martins: que trabalha na Oldebrechet e foi auxiliar a apagar
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o incêndio na propriedade da autora. Que tudo indica que o incêndio teve início por descarga
elétrica. Viu a fiação no chão. Que houve perda de muita pastagem, cerca, porteira. Que o
incêndio foi em grande proporção e o vento ajudou a espalha-lo com rapidez. Que a fazenda
estava bem formada quando do fato. O fogo pulou de um pasto para o outro. Que a área
existente foi queimada em torno de 80%.

 

e) testemunha Edson Aparecido da Silva: que dois ou três dias depois do incêndio foi na
propriedade prestar serviços. Foi até o local onde teve início o incêndio e pode observar, como
eletrecista que é que uma cruzeta que estava podre quebrou e o cabo bateu no poste e deu início
ao incêndio. Que o fato era claro. Que havia restos de fio no chão. Quando foi ao local a Celg já
tinha feito a religação do fio no poste, sem no entanto, trocar a cruzeta. A cruzeta estava em
péssimas condições de uso. Que tem conhecimento que os funcionários da autora telefonaram na
Celg antes dos fatos para relatar sobre as péssimas condições de manutenção dos equipamentos.
Mora na região há 13 ou 14 anos. Que é péssima a manutenção da Celg em todos os locais.

 

Portanto, não restou qualquer dúvida de que houve incêndio na propriedade da autora, e que foi
causado pela negligência da ré na manutenção de seus equipamentos.

 

O laudo técnico juntado ao processo nas fls. 27/67, no qual são encontradas muitas fotografias,
demonstram a dimensão dos estragos ocasionados pelo incêndio.

 

A prova testemunhal colhida traz ainda maior segurança aos fatos narrados na petição inicial,
principalmente quanto a origem do incêndio.

 

Da responsabilidade da ré

 

Não há, portanto, qualquer dúvida de que houve omissão da ré
quanto à manutenção adequada de seu equipamento para dar a segurança necessária no local,
como ficou evidenciado nos autos. Ficou devidamente demonstrado que mesmo a ré sendo
chamada a providenciar a adequada manutenção da rede de energia, inclusive com auxílio pela
autora com material, houve recusa e descaso.

Dispõe o art. 6º da Lei nº 8.987/95, que dispõe acerca do regime
de concessão e permissão da prestação de serviços públicos:

?Art. 6  Toda concessão ou permissão pressupõe a prestaçãoo

de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,

Código para validar documento: 109091756926

Validar no endereço: http://www.tjgo.jus.br/sdm2/consultaPublica/validaCodigoAtoJudicial



conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e
no respectivo contrato.

 

§ 1  Serviço adequado é o que satisfaz as condições deo

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas.

 

§ 2  A atualidade compreende a modernidade das técnicas,o

do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem
como a melhoria e expansão do serviço.?

 

Era, portanto, responsabilidade da ré guardar e manter a
segurança da rede elétrica, tal como estabelecido na Lei n° 8.987/95, que dispõe acerca do
serviço público, na qual se vê, ao teor do artigo 6°, § 1°, o dever da ré de prestar serviço
adequado ao pleno atendimento dos seus usuários.

 

Portanto, notório o nexo de causalidade entre a conduta
omissiva da ré, em não promover a mantença correta e consequentemente a segurança adequada
da rede elétrica, e o incêndio causado, o que, por si só, configura em responsabilidade objetiva
da mesma, conforme insculpida no art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

Nesse tópico, importante destacar que a responsabilidade
objetiva caracteriza-se simplesmente pela ocorrência do dano, uma vez observado o nexo de
causalidade, sendo desnecessário averiguar da existência de culpa por parte do agente.

 

Sobre o assunto, Caio Mário da Silva Pereira leciona:

?A doutrina objetiva, ao invés de exigir que a
responsabilidade civil seja a resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de
causalidade entre um e outro) assenta na adequação binária cujos polos são o dano e a autoria do
evento danoso.

 

Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a
antijuridicidade do fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a verificação se
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ocorreu o evento e se dele emanou o prejuízo. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do
dano é o responsável.? (in Responsabilidade Civil, 8ª edição, Rio de Janeiro, Editora Forense,
1997, p.296).

 

Segue-se, ainda, julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás:

 

"[...] segundo a regra insculpida no art. 37, parágrafo 6°, da
Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de
serviços públicos, respondem objetivamente perante terceiros em razão de danos provocados em
decorrência de suas atividades, bastando o lesado demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo e
o dano. 3 - excludente de culpabilidade, caso fortuito de força maior. Não configurada.
Comprovado que o incêndio ocorreu por negligência da concessionária incumbida da
manutenção da rede elétrica, insubsistente é a alegação das excludentes de culpabilidade. 4 ?
omissis. Apelo conhecido e desprovido, a unanimidade de votos" (Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, 2ª Câmara Cível, DJ 14862 de 19/10/2006, Rel. Des. Alfredo Abinagem, Apelação
Cível n° 82091-8/188).

 

ORIGEM: 2A CAMARA CIVEL

FONTE: DJ 14938 de 09/02/2007

ACÓRDÃO: 23/01/2007

PROCESSO: 200602003223

COMARCA: GOIANIA

RELATOR: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO

RECURSO: 100495-3/188 - APELACAO CIVEL

EMENTA: "APELACAO CIVEL. ACAO INDENIZATORIA POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTETICOS. ACIDENTE DECORRENTE DE DESCARGA DE ENERGIA
ELETRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E ESTETICOS.
POSSIVEL SUA CUMULACAO. DANOS MATERIAIS. INDENIZACAO RAZOAVEL.
HONORARIOS ADVOCATICIOS. REDUCAO. 1 - EVIDENCIADO O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DA EMPRESA DE ENERGIA
ELETRICA E O ACIDENTE, AO NAO PROMOVER A SEGURANCA ADEQUADA DA
REDE DE ELETRICIDADE, TEM-SE CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA MESMA, CONFORME INSCULPIDA NO ARTIGO 37, PARAGRAFO 6,
DA CONSTITUICAO FEDERAL. 2 - A FIXACAO DO QUANTUM ATINENTE AO DANO
MORAL E ESTETICO DEVE SE PAUTAR PELO CARATER COMPENSATORIO DO
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DANO, E PARA TANTO E MISTER COADUNAR A CONDENACAO DE FORMA
RAZOAVEL E PROPORCIONAL A REALIDADE ECONOMICA DO AGENTE. 3 -
CABIVEL A CUMULACAO DOS DANOS MORAIS E ESTETICOS, CONSOANTE
ORIENTACAO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. 4 - ANTE O
QUANTUM DA VERBA INDENIZATORIA, APRESENTA-SE EXORBITANTE A VERBA
HONORARIA, QUE DEVE SER REDUZIDA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO."

PARTES: APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS CELG

APELADO: EDUARDO REIS DOS SANTOS

 

Vislumbrada, portanto, a conduta omissiva da ré no que se
refere ao cumprimento de suas obrigações; se a ré tivesse realizado a devida manutenção na a
rede elétrica não teria provocado o incêndio na propriedade rural da autora, devendo a ré
responder pela sua inércia.

 

Do exame da prova documental

 

Dano emergente é tudo aquilo que se perdeu, importando efetiva e imediata diminuição no
patrimônio de alguém, devendo a indenização ser suficiente para a . Elerestitutio in integrum
não será composto necessariamente somente pelos prejuízos sofridos diretamente com a ação
danosa, mas incluirá também tudo aquilo que a vítima despendeu com vistas a evitar a lesão ou
o seu agravamento, bem como outras eventuais despesas relacionadas ao dano sofrido.

Para provar o dano material sofrido foram juntados aos autos os seguintes documentos:

a) laudo técnico de constatação de ocorrência de incêndio em áreas de imóvel rural, com
quantificação dos prejuízos causados, e de possíveis causas da ocorrência de incêndio (fls.
27/67);

b) nota fiscal de prestação de serviços para elaboração do referido laudo, no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais) (fls. 68), datado de 27/10/2015.

 

Do exame conjunto das provas e dos valores à indenizar

 

A prova testemunhal deixou claro que o incêndio na propriedade rural da autora teve início por
culpa exclusiva da ré.
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O laudo juntado ao processo, aliado a prova testemunhal, comprovam a queima completa de
cercas antes existente local e a queima do pasto. Foi demonstrado que ocorreu a danificação de
70% das cercas existentes na propriedade, que num total de 3.545,00 metros de cercas de arame
liso foram danificados 2.481,50 metros. Realizada a devida depreciação em função da idade
aparente das mesmas e ainda de sua vida útil, concluiu-se o valor da reparação em R$ 12.999,61
(fls. 30/31).

 

Com relação ao prejuízo para alimentação do gado enquanto as pastagens foram recuperadas,
traz o laudo:

"quanto ao laudo dos lucros cessantes, utilizou-se o procedimento de quantificar os gastos
equivalentes a aluguel de uma mesma área (total de 246,3756 hectares) de pastagens
semelhantes atingidas pelo fogo e comparar com os preços praticados na região (20% do preço
da @ do boi gordo ((utilizado pelo indicador do preço do boi gordo
ESALQ/BM&FBOV-preiodo 30 de set/2015)), por cada UA/ha por cada mês de pastos
alugados), equivalendo-se a R$ 28,51 por cada UA/ha por mês, pelo período de recomposição
das pastagens, 90 dias, adicionados de mais 60 dias, totalizando a 150 dias ao período de
recomposição total, considerados neste período, 90 dias para recomposição e por 60 dias para
?sementeio? das novas pastagens, possibilitando um maior ?pagamento? e melhor rendimento
do procedimento de recuperação das pastagens atingidas pelo fogo. Demonstrado no quadro 02
? dai avaliando-se este item em um prejuízo de R$ 35.120,84."

O trabalho realizado pelo agrônomo Genilton Teixeira do Prado ficou demonstrado pelo laudo
juntado ao processo, bem como pela confirmação do trabalho prestado através de seu
depoimento tomado em juízo, não havendo dúvidas do gasto e da necessidade de contratação do
profissional para demonstração da área queimada, razão pela qual, deve a ré arcar com o
pagamento dos honorários do mesmo, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como
comprovado nas fls. 68 dos autos.

 

DA CONCLUSÃO

 

Assim, considerando todos os argumentos expostos, JULGO PROCEDENTE a ação proposta
por FOURFABI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra CELG
DISTRIBUIÇÃO S/A, para CONDENAR a ré a pagar ao autor, as importâncias mencionadas
no item "  especificado no corpoDo exame conjunto das provas e dos valores à indenizar"
desta sentença, e que totalizam R$ 52.120,45 (cinquenta e dois mil, cento e vinte reais e
quarenta e cinco centavos); sobre o valor de R$ 48.120,45 (quarenta e oito mil, cento e vinte
reais e quarenta e cinco centavos), deve ser acrescida correção monetária a incidir a partir da
data do evento danoso ou seja, 03/10/2015 (Súmula 43 do STJ), pelo menor índice
governamental e juros de mora serão de 1,0 % (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil),
que também incidirá também a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Com relação ao
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valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a correção monetária deverá incidir sobre o efetivo
pagamento, ocorrido em 27/10/2015 e os juros de mora a contar desta data até o efetivo
pagamento.

 

Condeno ainda a ré ao pagamento de das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, no valor de 18% do valor da condenação,
devidamente atualizados quando de seu efetivo pagamento.

 

PRIC.

 

Caçu, 18 de fevereiro de 2019.

 

 

 

ANA MARIA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito
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