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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001490-19.2014.815.0731.
Origem : 5ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Nordil - Nordeste Distribuição e Logística Ltda.
Advogado : Giuseppe Pecorelli Neto e outros.
Apelados : Martinho de Oliveira Junior e Jocely Lacerda de Lima.
Advogada : Flaviana da Silva Câmara.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO IN-
TERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA NA
VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE  ADMISSIBILI-
DADE QUE DEVEM OBSERVAR AS NORMAS
PROCESSUAIS  ANTIGAS.  CONHECIMENTO
DO  RECURSO.  CONTRADIÇÃO.  INOCOR-
RÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  RE-
JEIÇÃO. 

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as inter-
pretações  dadas,  até  então,  pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça”  (Enunciado Adminis-
trativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça).

- Verificando-se que o acórdão embargado solucionou
o recurso interposto, apreciando as questões suscita-
das no caderno processual de forma devidamente fun-
damentada, após pormenorizada análise fática e jurí-
dica dos dados constantes nos autos, não há que se
cogitar em falha que possa ser sanada por meio de
embargos de declaração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relaotor.  
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Trata-se  de  Embargos de Declaração (fls.  119/123)  opostos
por Nordil - Nordeste Distribuição e Logística Ltda., desafiando os termos
do acórdão (fls. 109/117) que, nos autos da  “Ação de Reparação por Danos
Materiais  e  Morais”,  ajuizada  ajuizada  em seu  desfavor  por  Martinho de
Oliveira Junior e  Jocely Lacerda de Lima, negou provimento ao recurso
apelatório interposto pelos promoventes.

Nas  razões  recursais,  o  embargante  alegou,  em  síntese,  a
existência de contradição no acórdão embargado quando da apreciação das
provas trazidas pela embargante,  sob o fundamento de que  os  documentos
apresentados servem como excludentes de responsabilidade por atestarem a
irregularidade na instalação da rede elétrica, não sendo, portanto, devida sua
condenação ao pagamento de indenização aos embargados.

Pugnou, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos
infringentes, para que seja sanada a contradição apontada, reformando-se o
decisum objurgado, de forma a ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões apresentadas (fls. 133/135).

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes
recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e aplicabilidade
da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046. Entretanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC)  –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim  de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo Civil  de  1973,  o  prazo para  interposição de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
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regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito e  o direito subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Nesse  mesmo sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão em
análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá regular  os  efeitos  e  os  requisitos  de  admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade  de
acordo  com  os  termos  dispostos  no  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
conheço dos aclaratórios, passando à análise dos argumentos recursais.

Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973,
são  cabíveis  embargos  de  declaração  quando  houver,  na  sentença  ou  no
acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Desse modo, pressupõe para
sua interposição, por exemplo, a falta de clareza na redação e a possibilidade
de eventualmente permitir duplo sentido na interpretação. Permite-se, assim,
através  deste  recurso,  aclarar-se  o  texto,  de  forma  a  que  seja  amplamente
entendido o respectivo teor.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a
parte embargante, a pretexto de contradição, pretende, na realidade, que seja
reapreciada a matéria, pleiteando, inclusive, ao final, a reforma da decisão de
primeiro grau.
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Entretanto,  o  presente  recurso  não  se  presta  a  revolver  o
julgado, nem a substituir a decisão anteriormente prolatada, mormente quando
este não contém qualquer defeito a ser sanado por meio da via aclaratória, já
que  toda  a  matéria  submetida  à  apreciação  do  Órgão  ad  quem  fora
devidamente  analisada  ponto  por  ponto,  tomando  por  base  precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.

Ora, ao revés do que aduz a empresa embargante, o  decisum
não se mostrou contraditório,  mas apenas  não acolheu suas argumentações
recursais  considerando  os  documentos  carreados  aos  autos  por  ambas  as
partes,  não  havendo  que,  nesta  ocasião,  novamente  rediscutir  matéria  já
apreciada.

Vejamos excertos do julgado atacado:

“No caso concreto, o evento danoso, o dano e o nexo
causal, além de estarem cabalmente provados pelas
fotos de fls. 09/19, não foram objeto de controvérsia
entre  as  partes,  tendo  sido  admitidos  como
verdadeiros  pela  ré,  que  se  limitou,  tanto  na
Contestação quanto no presente Apelo, a questionar,
tão somente, a culpa que lhe foi imputada.

Portanto,  a  discussão,  segundo o  princípio  tantum
devolutum  quantum  appelatum,  está  adstrita  à
existência  ou  inexistência  de  culpa  por  parte  da
pessoa jurídica demandada, uma vez que os demais
componentes  do  conceito  analítico  de
responsabilidade civil não foram impugnados.

Firmados os  limites fáticos e  jurídicos do presente
julgamento,  passo  a  valorar  a  tese  recursal  de
ausência  de  culpa  da  proprietária  do  caminhão,
fundada na suposta instalação do cabeamento abaixo
da  altura  regulamentada,  que  caracterizaria,
segundo  defende,  a  culpa  exclusiva  da
concessionária de energia elétrica.

O art. 333, II, do CPC/73 (equivalente ao art. 373, II,
do Novo CPC), preceitua que incumbe ao réu o ônus
da  prova  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com esse dispositivo legal, ao reconhecer
que seu caminhão colidiu, realmente, com a fiação
da rua, é ônus da ré provar fato impeditivo atribuído
a  terceira  pessoa,  qual  seja,  a  suposta  instalação
irregular da rede elétrica imputada à concessionária.

A  promovida  pretendeu  provar  sua  tese
exclusivamente  com base na nota fiscal  de fls.  53,
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que atesta a altura de 2,20m da carroceria tipo baú
que compõe a estrutura do caminhão, em cotejo com
a  Norma  de  Distribuição  Unificada  n.°  001,  que
preceitua a instalação dos cabos  de eletricidade a
uma altura de 5,5m do solo.

A  referida  nota  fiscal  indica,  tão  somente,  as
dimensões do compartimento de carga conhecido por
'baú'  considerado  de  per  si,  quando  ainda  não
acoplado à parte dianteira do caminhão.

Conclui-se, portanto, que o documento não comprova
a altura final do veículo após o acoplamento do baú
no conjunto formado pela cabine, motor e sistema de
tração (vulgarmente conhecido por 'cavalo').

Em outras palavras,  embora se possa afirmar com
segurança que o baú desacoplado, isoladamente, tem
2,20m de altura, não há qualquer elemento de prova
indicativo da altura final do caminhão após o engate
desse compartimento no denominado 'cavalo'.

A ré defende que essa altura final é de 3,20m sem,
contudo, trazer qualquer elemento de prova preciso a
esse respeito. 

Além  de  não  haver  prova  segura  da  altura  do
caminhão, a ré também não se desincumbiu do ônus
de  provar  a  altura  da  instalação  dos  cabos  de
eletricidade na Rua Carina Zagel Mendonça.

Para imputar uma conduta culposa à concessionária,
seria  necessário que  houvesse  prova da altura  em
que os cabos estavam instalados por meio de perícia,
que não foi requerida pela ré oportunamente.

O  Juízo  intimou  a  promovida  em  audiência  para
indicar,  no  prazo  de  dez  dias,  as  provas  que
eventualmente desejasse produzir (fls. 65), tendo ela
permanecido inerte, consoante a certidão de fls. 65v.

Portanto,  não  tendo  provado  a  altura  total  do
caminhão à época dos fatos, tampouco a altura em
que  os  cabos  estavam instalados,  não  há como se
imputar responsabilidade à concessionária com base
em simples conjecturas.

Em paralelo, ainda que se admita, hipoteticamente,
uma eventual instalação irregular da fiação elétrica
imputável  à concessionária,  a  fotografia de fls.  15
indica que a rua em que ocorreu o fato é uma via de
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circulação local, predominantemente residencial e de
largura  reduzida,  de  modo  que,  se  estivesse
minimamente  atento,  o  condutor  teria  percebido,
antes  do  acidente,  a  incompatibilidade  entre  o
caminhão e o obstáculo verificado.

Essas  peculiaridades  evidenciam  que  o  condutor
violou seu dever objetivo de cuidado, porquanto se
espera  legitimamente  de  qualquer  motorista
profissional  que,  ao  adentrar  em  determinada  via
local,  imprima  velocidade  reduzida  e  confronte
visualmente  a  altura  de  obstáculos  como  fios  e
árvores em relação ao veículo que guia, a respeito do
qual se presume certa familiaridade relativamente às
suas dimensões.

Os  elementos  dos  autos  indicam  que  o  motorista
derrubou  não  apenas  um,  mas  três  postes  em
sequência,  o  que  indica  significativa  desatenção  e
velocidade incompatível  com a via,  uma vez que a
resposta  sensorial  do  condutor  veio  a  acontecer
quando três postes já haviam sido derrubados.

A experiência comum permite afirmar que, estando
minimamente atento e cauteloso quanto à velocidade
compatível  com  a  via,  o  motorista  teria  freado  o
caminhão ao primeiro sinal de colisão com a fiação,
e  não  somente  após  derrubar  três  postes,  o  que
evidencia significativa imperícia.

Ante o expendido, diante das peculiaridades fáticas
do caso concreto, é razoável se concluir que, mesmo
estando a fiação, hipoteticamente,  abaixo do limite
regulamentado pela  legislação,  o  dano poderia ter
sido evitado pelo condutor do veículo sem maiores
esforços, razão pela qual se afirma sua imperícia em
relação  aos  cuidados  inerentes  à  profissão  que
exerce.

 Configurada a imperícia do condutor, incide, quanto
à pessoa jurídica empregadora, ora Apelante, o art.
932, inciso III, c/c o art. 933, ambos do Código Civil,
in verbis: 

'Art. 932. São também responsáveis pela reparação
civil:

(…)

III  -  o  empregador  ou  comitente,  por  seus
empregados,  serviçais  e  prepostos,  no exercício  do
trabalho que lhes competir, ou em razão dele;'
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'Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do
artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua
parte,  responderão  pelos  atos  praticados  pelos
terceiros ali referidos'. 

Conclui-se, portanto, pela configuração de todos os
elementos  impositivos  da  responsabilidade civil  da
ré”.

Destarte,  vislumbro  que  não  há  qualquer  contradição,  nem
mesmo obscuridade ou omissão no julgado, não sendo cabíveis, portanto, os
embargos de declaração, devendo a decisão recorrida ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  OS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. 

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, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da
Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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