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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  CHOQUE
ELÉTRICO.  SOLICITAÇÃO DE ISOLAMENTO DA
REDE.  OMISSÃO  DA  PROMOVIDA.
IRRESIGNAÇÃO.  IRRELEVÂNCIA  DAS
ALEGAÇÕES  RECURSAIS.  CULPA
CONCORRENTE RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  REFORMA  DA  DECISÃO
RECORRIDA NO TOCANTE À DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS  SUCUMBENCIAL.  ART.  21  DO  CPC.
PROVIMENTO PARCIAL.

-Não havendo sido produzida prova que afastasse o
nexo de causalidade entre óbito da vítima e o evento
fático, correto o posicionamento adotado na decisão
recorrida, tendo em vista que a Recorrente não logrou
êxito  em  demonstrar  algumas  das  hipóteses  de
isenção  da  responsabilidade,  quais  sejam:  culpa
exclusiva da vítima ou ocorrência de força maior.

-Sabe-se que nas ações em que cada polo da
lide sai em parte vencedor e em parte derrotado,
as custas e os honorários serão reciprocamente
distribuídos  e  compensados  entre  eles,  na
proporção em que sucumbiram. 
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RECURSO  ADESIVO.  PEÇA  INCOMPLETA.
OFENSA  AO  ART.  524,  II,  DO  CPC.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  APLICAÇÃO  DA
REGRA  DO  ART.  557,  “CAPUT”,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.

“O relator negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER PARCIALMENTE O APELO e  NÃO
CONHECER do Recurso Adesivo, nos termos do voto do Relator e da certidão
de julgamento de fl. 256.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  ENERGISA  –

Paraíba Distribuidora de Energia S/A, inconformada com a sentença proferida

nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais movida por

Josiele da Silva Souza e Joel da Silva Sousa, representados por sua genitora

Maria Ivaneide da Silva Sousa, na qual o Magistrado da 2ª Vara da Comarca

de Piancó julgou procedente em parte o pedido, para, reconhecendo a culpa

concorrente da vítima, fixar indenização por danos morais em R$ 100,000,00

(cem  mil  reais)  e  pensão  de  1/6  do  salário  mínimo  para  cada  filho  até

completarem a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

A Apelante,  em  suas  razões  recursais,  alegou  que  em

momento algum cometeu ato ilícito ou contribuiu com culpa para a ocorrência

do acidente que vitimou o pai dos Autores. Disse que não houve solicitação do

proprietário do imóvel para que a Apelante procedesse o isolamento da fiação

ou o  distanciamento  da rede elétrica  onde se  estava  construindo o  prédio.

Aduziu que não consta nenhuma prova documental de que houve pedido para

que a Energisa fizesse o serviço na rede elétrica, apenas dois depoimentos

testemunhais. Alternativamente, pugnou pela redução dos danos morais. Por

fim, pelo reconhecimento da sucumbência recíproca (fls. 126/150).

Contrarrazões às fls. 158/175.
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Às  fls.  174/179  os  Autores/Apelados  interpuseram  Recurso

Adesivo.

Em contrarrazões ao Recurso Adesivo, a Energisa levantou a

preliminar  de  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade.  No  mérito,  pelo

desprovimento (fls. 218/236)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Apelação (fls. 244/248).

É o relatório.

VOTO

1) Da Apelação

Compulsando os autos, verifico que os Promoventes ajuizaram

a  presente  demanda  sob  a  alegação  de  que  o  pai  deles  faleceu  quando

trabalhava em obra de construção civil na cidade de Aguiar. Disseram que o Sr.

José Claudino de Souza tocou com uma haste de ferro na rede elétrica da

Ré/Apelante, sofrendo um choque elétrico, que ocasionou sua queda de uma

laje, vindo a óbito por traumatismo craniano.

Nessa senda, a Apelante alega que o Juiz “a quo” não poderia

ter acolhido os argumentos dos Autores de que a Energisa deixou de atender

aos pedidos do dono da obra para que fosse providenciado o deslocamento da

rede elétrica, eis que baseados, unicamente, em depoimentos testemunhais.

Afirmou, ainda, que a rede elétrica além de obedecer às normas da Resolução

nº 456/2000 da ANEEL, já se encontrava instalada na região antes mesmo do

início das obras do prédio onde houve o acidente.

Dessarte,  não  obstante  as  narrativas  da  Recorrente,  os

documentos  de  fls.  19/20,  juntamente,  com  os  depoimentos  testemunhais

produzidos, comprovam que a concessionária contribuiu para o ocorrido, sendo

omissa ao não atender aos pedidos de afastamento/isolamento da rede elétrica

pela qual é responsável, providência somente adotada após o acidente que
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vitimou o pai dos Autores, circunstância que atesta que era possível e viável a

providência requerida pelo dono da obra.

Sobre  os  fatos,  elucidativos  são  os  seguintes  depoimentos

testemunhais:

Aldemir  Francelino  de Souza (fl.97)  “que a testemunha
tem  conhecimento  que  o  dono  da  obra  solicitou  a
promovida  a  retirada  de  um  poste  onde  ocorreu  o
acidente  (…)  que  a  promovida  só  retirou  o  poste  das
proximidades da obra que estava sendo construída após
o acidente”

Antônio da Silvano Soares (fl. 97) “que antes do acidente
um funcionário da promovida esteve na obra e comentou
que  em  breve  o  poste  seria  retirado  e  se  passaram
tempo  e  não  foi  retirado  o  poste,  somente  após  o
acidente  (…)  que  somente  após  o  acidente  é  que  a
promovida fez a retirada do poste(...)”

José Bezerra  da Silva  (fl.  98)  “que o  dono da obra  já
havia solicitado a retirado do poste do local do acidente”

De mais a mais, o fato de no pedido do serviço constar nome

diverso, não retira, por si só, a responsabilidade da empresa promovida, uma

vez que outra pessoa poderia, igualmente, ter sido vítima da omissão. 

Logo, não havendo sido produzida prova que afastasse o nexo

de causalidade entre o óbito do pai dos Autores e o evento fático, tenho como

correto o posicionamento adotado na decisão recorrida, tendo em vista que a

Recorrente não logrou êxito em demonstrar algumas das hipóteses de isenção

da responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da vítima ou ocorrência de

força maior.

No mais, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, incumbe

ao Réu o ônus da prova quanto ao fato desconstitutivo do direito do Autor. 

Quanto aos valores indenizatórios fixados na sentença, é de se

notar  que  foram  estipulados  observando  os  patamares  de  equidade

normalmente  previstos  para  o  ressarcimento  dessa  natureza,  pois  muito

embora  se  saiba  que  o  seu  cálculo  não  siga  um  modelo  certo  e

minuciosamente detalhado pela legislação, cabe ao Juiz, verificando a lesão
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íntima e os demais elementos da responsabilidade civil, estipular o "quantum"

indenizatório  prudentemente,  levando-se  em consideração  a  intensidade  do

sofrimento  do  ofendido,  a  gravidade  e  repercussão  da  ofensa  e  a  posição

social e política da vítima. 

Na  oportunidade,  vale  salientar  que  o  Juiz  “a  quo”,

acertadamente,  nos  termos  dos  art.  485  do  Código  Civil,  reconheceu  a

ocorrência  de  culpa  concorrente,  eis  que não foi  comprovado  que a vítima

usava os equipamentos de segurança do trabalho, demonstrando uma atitude

negligente que, de alguma forma, contribuiu para o acidente fatal.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o
evento danoso,  a sua indenização será fixada tendo-se
em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a
do autor do dano. 

No que diz respeito à questão da sucumbência, sabe-se que

nas  ações  em  que  cada  polo  da  lide  sai  em  parte  vencedor  e  em  parte

derrotado,  as  custas  e  os  honorários  serão  reciprocamente  distribuídos  e

compensados  entre  eles,  na  proporção  em  que  sucumbiram.  Esse  é  o

mandamento do art. 21 do CPC. Eis o teor:

Art.  21.  Se  cada  litigante  for  em  parte  vencedor  e
vencido,  serão  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos e compensados entre eles os honorários e as
despesas.

Atento a esse paradigma, o Juiz de primeiro grau deveria ter

determinado que as custas e os honorários seriam fixados na forma “pro rata”,

uma vez que só acolheu parte da pretensão dos Autores/Apelados, merecendo

a sentença,  neste particular,  os devidos reparos,  devendo as custas serem

igualmente rateadas entres os litigantes e, os honorários compensados entre

si,  de  modo  que  nem  Autor,  nem  Réu  pagarão  verbas  advocatícias,

observando-se, ainda, o fato de os Autores/Recorridos serem beneficiários da

Justiça Gratuita.

Por  tais  razões,  PROVEJO EM  PARTE a  Apelação  Cível

interposta  pela  Energisa  tão  somente  para,  reconhecendo  a  sucumbência
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recíproca, fixar as custas e os honorários advocatícios na forma do art. 21 do

CPC. 

2) Do Recurso Adesivo

De  início,  verifica-se  dos  autos  que  a  petição  do  Recurso

Adesivo se encontra incompleta, não sendo possível conferir o seu inteiro teor.

Nos  termos  do  art.  524,  II,  do  CPC,  é  dever  da  parte  a

elaboração  fundamentada  das  razões  que  justificam  a  irresignação  e  a

demonstração dos motivos do pedido de reforma da decisão. Ausente a parte

final da peça recursal, resulta inviável o exame das razões de insurgência e,

por conseguinte, o processamento do Recurso Adesivo.

Sobre o tema, eis a lição jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO
QUE NEGA SEGUIMENTO À  APELAÇÃO.  FALTA DE
REQUISITO  OBJETIVO  DE  ADMISSIBILIDADE.  PEÇA
RECURSAL INCOMPLETA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.  1.  AS  RAZÕES  RECURSAIS  DA
APELAÇÃO  DEVEM  ACOMPANHAR  O  RECURSO.  A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCOMPLETO, SEM A
EXPOSIÇÃO  MÍNIMA  DOS  FATOS  E  SEM  O
CORRESPONDENTE  PEDIDO  É  MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. 2. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO
PROVIDO. UNÂNIME.(TJ-RS - REEX: 70061246468 RS ,
Relator:  Laura Louzada Jaccottet,  Data de Julgamento:
01/12/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação:
Diário da Justiça do dia 05/12/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO.  SAÚDE.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTOS.  PEÇA
RECURSAL  INCOMPLETA.  NÃO  CONHECIMENTO.
Ausentes  páginas  do  recurso,  com  ausência  de
fundamentação  e  de  pedido  de  reforma  da  sentença.
Afronta  ao  artigo  514,  incisos  II  e  III,  do  Código  de
Processo  Civil.  REEXAME  NECESSÁRIO  -  NÃO
CONHECIMENTO.  Não  está  sujeita  ao  duplo  grau  de
jurisdição,  modo  obrigatório,  a  sentença  fundada  em
jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal
ou  em  súmula  deste  Tribunal,  ou  do  tribunal  superior
competente. Entendimento do art. 475, § 3º, do Código
de  Processo  Civil.  EM  DECISÃO  MONOCRÁTICA,
RECURSO  E  REEXAME  NECESSÁRIO  NÃO
CONHECIDOS.  (TJ-DF  -  AGR1:  20120910249998  DF
0024416-19.2012.8.07.0009,  Relator:  FÁTIMA RAFAEL,
Data de Julgamento: 11/06/2014, 2ª Turma Cível, Data de
Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2014 .
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O art. 557 do Código de Processo Civil, por sua vez, prescreve:

O relator  negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior.(Grifei)

Assim, tendo em vista que os Recorrentes não promoveram a

adequada  formação  de  suas  razões  recursais,  tem-se  por  inexistente  o

Recurso  Adesivo,  motivo  pelo  qual,  nos  termos  do  art.  557  do  Código  de

Processo Civil, NÃO O CONHEÇO.

Isso  posto,  PROVEJO  PARCIALMENTE  a  Apelação  Cível

interposta pela Energisa e,  NÃO CONHEÇO  do Recurso Adesivo manejado

pelos Autores.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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