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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

                        GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  E RECURSO ADESIVO Nº 0002145-65.2009.815.0181
RELATOR          : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE(S)        : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO(A/S)   : Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Junior
APELADO(A/S)      : Gracilene Camelo da Silva e outros
ADVOGADO(A/S)   :Marco Aurélio Henrique Leite
RECORRENTE       : Gracilene Camelo da Silva e outros
ADVOGADO(A/S)   : Marco Aurélio Henrique Leite
RECORRIDA          : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO(A/S)   :Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Junior

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR  –
Apelação  Cível  –  Ação  de  reparação  de
perdas e danos e materiais com pedido de
liminar – Responsabilidade Civil – Morte por
eletroplessão  –  Queda  do  fio  condutor   -
Ação  de  terceiro  –  Culpa  não  exclusiva  -
Laudo da Agência Reguladora do Estado da
Paraíba  -  Constatação de  irregularidades
pela Energisa – Culpa da concessionária -
Pensão por morte – Fixação independente
do benefício previdenciário – Danos morais
–  Pleito  de  minoração  -   Quantum
indenizatório  –  Respeito  aos princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade   -
Honorários  advocatícios  –  Não
caracterização de sucumbência recíproca -
Desprovimento.

– Embora  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  tenha  erigido  a
responsabilidade  objetiva  à  prestação  de
serviços,  também  elencou  três  causas
excludentes  de  responsabilidade:  a  prova
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de que o defeito inexiste; a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro.

– Tendo  a  equipe  de  fiscalização,   após
analisar todos os aspectos relacionados ao
acidente  concluído  que  concessionária  é
responsável pela morte da vítima afasta-se
a culpa exclusiva do menor infrator.

– O Superior  Tribunal  de  Justiça  já
consolidou  entendimento  de  que  “a
indenização por ato ilícito é autônoma em
relação a qualquer  benefício  que a vítima
receba  do  ente  previdenciário”(REsp
750.667/RJ,  Rel.  Ministro  FERNANDO  GONÇALVES,
QUARTA  TURMA,  DJ  de  3.10.2005).

- “A idade de 65 anos, como termo final para pagamento
de pensão indenizatória, não é absoluta, sendo cabível o
estabelecimento  de  outro  limite,  conforme  o  caso
concreto. Precedentes do STJ. É possível a utilização dos
dados  estatísticos  divulgados  pela  Previdência  Social,
com  base  nas  informações  do  IBGE,  no  tocante  ao
cálculo de sobrevida da população média brasileira. Em
homenagem  à  alteração  gradativa  e  prospectiva  da
jurisprudência,  bem  como  aos  precedentes  referidos
peloLs  recorrentes,  o  termo  ad  quem  para  o
pensionamento  deve  ser  a  data  em  que  o  de  cujus
completaria 70 anos.”
(REsp 1244979/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  10/05/2011,  DJe
20/05/2011)(grifei)

– O propósito  do valor  indenizatório  a ser
arbitrado tem por fundamento não premiar
aquele  que  sofreu  o  dano,  e  sim,
desestimular  a  prática  desses atos ilícitos,
taxando uma sanção pecuniária ao infrator,
por ser responsável pelo ato que foi a causa
de pedir nesta ação indenizatória, e reparar
o  dano  sofrido  por  aquele  que  não  deu
causa ao evento danoso.

- Súmula 326 - Na ação de indenização por dano moral,
a  condenação  em  montante  inferior  ao  postulado  na
inicial não implica sucumbência recíproca .
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL  –  Recurso
Adesivo - Ação de reparação de perdas e
danos e materiais com pedido de liminar –
Pleito  de majoração da pensão – Fixação
independente do benefício previdenciário –
Majoração dos danos morais – Fixação do
quantum  indenizatório  –  Razoabilidade  e
proporcionalidade – Análise conjunta com o
pleito  de  minoração  da  apelante
Desprovimento.

– Por  ser  a pensão mensal  independente
do  benefício  previdenciário,  não  deve  ser
obrigatória a sua fixação com base nesse
benefício.

 –  Tendo  sido  dado  desprovimento  à
apelação  cível  para  majorar  os  danos
morais fixados na r. sentença, por entender
que  estes  atenderam  os  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade,  conclui-
se  pela  improcedência  do  pedido  de
majoração  dos  mesmos,  em  sede  de
recurso adesivo.

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

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, negar provimento à apelação
cível e ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator e da súmula de
julgamento de fl. .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de reparação por danos
morais  e  materiais   promovida  por  GRACILENE  CAMELO  DA  SILVA  E
OUTROS em  face  da  ENERGISA  PARAÍBA  –  DISTRIBUIDORA  DE
ENERGIA S/A.

Em  apertada  síntese,  aduziu  que  em
20.05.2009,  veio  a  óbito  o  Senhor  Severino  Venâncio  da  Silva,  em
decorrência  de  uma  descarga  elétrica,  esposo  e  genitor  dos  autores  da
presente ação.  O fato aconteceu quando  ao sair de sua residência, no Sítio
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Amarelinho  de  Cima,  foi  atingido  pelo  rompimento  de  um  cabo  de  baixa
tensão da empresa demandada. 

Dessa forma, requereram a procedência do
pedido,  com a condenação da demandada ao pagamento  de uma pensão
mensal, bem como danos materiais e morais.

Juntou documentos às fls. 19/62.

Devidamente citada, a promovida contestou
a ação,  pugnando pela  suspensão do presente processo até o julgamento
final da ação criminal. No mérito, aduziu que o fato ocorreu exclusivamente
por culpa de terceiros, tendo em vista que ao realizar uma poda irregular da
árvore,  sem autorização  expressa  da  concessionária,  os  galhos  ao  serem
derrubados ocasionaram a queda do fio conduto da rede elétrica e a morte da
vítima.  Asseverou,  ainda,  a  ausência  de  comprovação  de  dependência
econômica dos autores com o falecido, bem como ser inexistente o direito ao
dano moral (fls. 73/88). 

Impugnação à contestação às fls. 101/117.

Em  sentença  exarada  às  fls.  463/467,  o
MM.  Juiz  “a  quo”  julgou  procedentes  os  pedidos  dos  autores  para,  em
consequência, condenar à ré, já qualificada, ao pagamento de R$ 62.200,00
(sessenta e dois mil e duzentos reais) para cada um dos autores, equivalentes
a 100 (cem) salários mínimos em vigência, a título de dano moral, corrigidos
monetariamente  pelo  INPC  a  partir  da  data  da  sentença  até  o  efetivo
pagamento  e com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. desde a data de
evento danoso; bem assim ao pagamento de uma pensão mensal de 2/3 do
salário  mínimo  em vigência  quando  dos  pagamentos,  devidos  a  Gracilene
Camelo da Silva até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos de
idade e aos autores Geovan Venâncio da Silva, Graciele Camelo da Silva,
Genilson Camelo da Silva e Gerson Camelo da Silva completem 25 (vinte e
cinco) anos ou contraiam núpcias, retroativa, mês a mês, desde a data do ato
ilícito, com vencimentos futuros a cada quinto dia útil de cada mês. Condenou,
ainda,  a  promovida,  nas  custas  judiciais  e  em honorários  advocatícios  ao
advogado dos autores, na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, com base no art. 20, § 3º, do CPC.

A  empresa  promovida  interpôs  embargos
de declaração às fls. 470/476, os quais foram contrarrazoados às fls. 479/431.

Embargos rejeitados às fls. 484/485.
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Irresignada, a parte ré interpôs recurso de
apelação,  aduzindo  através da sentença criminal-infracional,  acostada aos
autos,  restou  definitivamente  decidido  que  o  fio  elétrico  que  provocou  o
choque elétrico na vítima se rompeu em virtude da indevida poda de árvore
realizada  pelo  menor  Manuel  Crispim  Freitas.  Assim,  asseverou  que  a
empresa  não  pode  ser  responsabilizada  pelo  fato  do  referido  menor  ter
realizado  uma  poda  irregular  de  árvore,  provocando  o  rompimento  de  fio
condutor da rede elétrica da apelante e a morte da vítima. Afirmou, ainda, não
ser caso de responsabilidade objetiva, ser indevida a pensão estipulada, uma
vez que os autores já fazem jus a pensão da Câmara Municipal no mesmo
valor  da  remuneração  percebida  pela  vítima,  que  era  vereador.  Pugnou,
ainda, caso entendesse ser a pensão devida, que seja paga até a data que a
vítima completaria 65 anos e a redução do quantum indenizatório dos danos
morais. Por fim, requereu que a condenação em honorários advocatícios seja
distribuída recíproca e proporcionalmente entre as partes (fls. 487/514).

Os  apelados  não  apresentaram
contrarrazões.

Ademais,  os  autores/apelados  recorreram
adesivamente às fls. 523/540, pleiteando a majoração da pensão para 2/3 do
salário  que  recebia  a  vítima  como  parlamentar  mirim  do  município  de
Pilõezinhos, bem como a majoração do dano moral no valor ao equivalente a
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos requerentes, mantendo-se
a sentença nos demais termos.

Devidamente  intimada,  a  parte
apelante/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, insurgindo-
se  contra  a  pretensão  adesiva,  pugnando  pelo  desprovimento  do  recurso
(fls.684/695).

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria
de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se os termos
do julgamento de primeiro grau  (fls. 701/708).

É o relatório. 

VOTO

A  questão  principal  posta  em  discussão
cinge-se em estabelecer ou não a responsabilidade da Energisa Paraíba –
Distribuidora  de  Energia  S/A,  ora  apelante,   pela  óbito  do  Sr.  Severino
Venâncio da Silva, morto por ocasião de descarga elétrica, no dia 20 de maio
de 2009.
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 “Ab  initio”,  vale  ressaltar  que  a  relação
entre  a apelante e o apelado caracteriza-se relação de consumo,  ou seja,
deve-se  ter  como  paradigma  a  Lei  8078/90,  Código  de  Defesa  do
Consumidor, segundo o qual, para as relações entre fornecedor de serviços e
consumidor, adota-se a teoria da responsabilidade objetiva. Leia-se:

“Art.  14  -  O  fornecedor  de  serviços  responde
independentemente  da  existência  de  culpa  pela
reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por
defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por
informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua
função”.

É  cediço  que,  conforme  a  própria
denominação da já citada teoria, não se leva em conta o fator culpa, bastando
provar  que a conduta do agente deu ensejo ao resultado lesivo.  

A  discrepância  entre  a  responsabilidade
objetiva  e  a  subjetiva,  adotada  pelo  nosso  Código  Civil,  é  observada
eminentemente no que concerne ao ônus da prova. Tal fato se deve por haver
uma culpa presumida, isto é, uma presunção “juris tantum” de culpa, partindo
da  indicação  de  um  responsável  pela  ocorrência  do  dano,  cabendo  ao
causador da lesão demonstrar a sua ausência de culpa.

Ocorre que, embora o Código de Defesa do
Consumidor  tenha  erigido  a  responsabilidade  objetiva  à  prestação  de
serviços,  também elencou  três  causas  excludentes  de  responsabilidade:  a
prova  de  que  o  defeito  inexiste;  a  culpa  exclusiva  do  consumidor  ou  de
terceiro. Isso posto, vejamos o disposto no art. 14, §3° do CDC:

“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:

II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
(grifo nosso).

No mesmo sentido encontra-se a doutrina
civilista:

“O  fato  de  terceiro  pode  apresentar-se  como  causa
exclusiva do evento danoso, em tal hipótese a existência
de causa e efeito entre o fato do causador direto do dano
e o prejuízo experimentado pela vítima exonera aquele
do dever de reparar.”1

Joeirando  os  autos,  vê-se  que  no
procedimento  tramitado  na  2ª  Vara  da  Comarca  de  Guarabira,  o  menor

1 Sílvio Rodrigues, vol. 4, Responsabilidade Civil, Saraiva, 19ª ed.p. 173.
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Manoel  Crispim  de  Freitas  foi  apurado  de  ato  infracional  em  figura
assemelhada ao delito previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal, qual seja:

Art. 121. Matar alguém: 
(…)
§ 3º  Se o homicídio é  culposo:  (Vide  Lei  nº  4.611,  de
1965)
Pena - detenção, de um a três anos. 

O  MM.  Juiz  do  referido  procedimento,
aplicou a pena de advertência ao menor, a fim de que possa refletir sobre a
conduta  praticada,  reeducando-se,  a  fim  de  que  possa  retomar  o  normal
desenvolvimento  social  e  intelectual.  Ademais,  entendeu  que  deve  ser
beneficiado com a remissão na forma de exclusão do processo, como forma
de estimular a reintegração social. Assim sendo, concedeu a remissão como
forma  de  exclusão  do  processo,  ficando  o  infrator  advertido  de  não  mais
cometer novamente atos dessa natureza.

Dessa forma, dúvida não há que o menor foi
condenado por ato infracional em figura assemelhada ao delito de homicídio
culposo, em razão do poda indevida de árvores.

Ademais,  através  das  declarações  das
próprias testemunhas na Delegacia de Polícia Civil de Pilõezinhos, verifica-se
que os galhos caídos do corte da árvore rompeu a rede elétrica. Veja-se:

Sr. Paulo Matias Cruz afirmou:

“(...)
Que após o fato tomou conhecimento que alguns galhos
de árvores da propriedade do Sr. Ferreira haviam sido
cortados e caídos sobre a rede elétrica, não sabendo se
fora esse o motivo do rompimento dos cabos”

Sr.  Josinaldo  Venâncio  da  Silva  declarou
que:

“Que  somente  após  a  chegada  da  polícia,  que  fez
levantamento no local tomou conhecimento que alguém
havia cortado alguns galhos de árvores na propriedade
do Sr. Ferreira, os quais atingiram a rede elétrica; que
após a queda dos cabos seu irmão fora imediatamente
atingido,  razão  pela  qual  sequer  houve  tempo  para
avisar a Empresa responsável o ocorrido”

No  entanto,  a   responsabilização  do
fornecedor  do  serviços  só  é  excluída  quando  restar  comprovada  a  culpa
EXCLUSIVA do consumidor ou de terceiro.

7



                                                 Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0002145-65.2009.815.0181     

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL.
RECURSO ESPECIAL.  ROMPIMENTO DE CABO DE
ENERGIA  POR  DISPARO  DE  FUZIL.  MORTE  DE
VÍTIMA QUE, VÁRIAS HORAS APÓS O ACIDENTE E
COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ACERCA DO OCORRIDO, TENTAVA PREVENIR QUE
CRIANÇAS  SE  ACIDENTASSEM.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  DA
CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO PÚBLICO.  CULPA
EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA  OU  DE  TERCEIRO  NÃO
CARACTERIZADA,  VISTO  QUE  HOUVE
SUPERVENIENTE E INCONCEBÍVEL NEGLIGÊNCIA
QUANTO  AO  REPARO  DA  LINHA  DE  ENERGIA.
APRECIAÇÃO  DE  TESE  ACERCA  DE
CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. INVIABILIDADE, POR
EXIGIR  O  REEXAME  DE  PROVAS.
PENSIONAMENTO. EM CARÁTER EXCEPCIONAL, É
POSSÍVEL  O  EXERCÍCIO  DA  FACULDADE  DO
MAGISTRADO  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PELA INCLUSÃO EM
FOLHA  DE  PAGAMENTO  DE  EMPRESA  DE
NOTÓRIA CAPACIDADE ECONÔMICA, NOS TERMOS
DO  ART.  475-Q,  §  2º,  DO  CPC.  MATÉRIA,  CUJO
EXAME  COMPETE  ÀS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS,
NÃO  CONSTITUINDO  DIREITO  SUBJETIVO  DO
DEMANDADO.
1.  O  artigo  14,  §  3º,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor  somente  afasta  a  responsabilidade  do
fornecedor por fato do serviço quando a culpa da vítima
do  evento  ou  de  terceiro  for  exclusiva. Embora  o
rompimento do cabo de energia  por disparo de fuzil seja
inusual, é comum esse tipo de dano em linhas de energia
decorrente  dos  mais  variados  fatos  (v.g.,  colisão  de
automóvel  com  poste  que  sustenta  linha  de  energia,
vandalismo,  queda  de  árvore),  devendo,  pois,  as
concessionárias  de  energia  manter  ininterruptamente
serviço eficiente de reparo, de modo a mitigar os riscos
inerentes aos serviços que presta.
2. (...)
4. Recurso especial não provido.
(REsp  1308438/RJ,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013,
REPDJe 07/10/2013, DJe 27/09/2013)

Ocorre  que,  no  caso  em  questão,  às  fls.
181/194 consta relatório de fiscalização da Agência Reguladora do Estado da
Paraíba que ao analisar documentos e relatório circunstanciado do acidente
ocorrido constatou algumas irregularidades, dentre elas:
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• “ transformador bifásico  situado fora do centro de
carga (situado a 50m do ponto de derivação);
• chaves  fusíveis  em  péssimo  estado  de  conservação
(tipo  “bigode”,  provavelmente  elo  fusível  sem  o
dimensionamento necessário para o seu funcionamento;
• raio  de  atendimento  da  área  do  transformador
superior a 400 m;
• existência de condutores elétricos passando por cima
das residências;
• verificou-se  também que o sistema elétrico da área
teve crescimento, com a inclusão de novos consumidores,
sem  que  a  concessionária  providenciasse  as  medidas
necessárias: serviços de manutenção preventiva, estudos
de proteção e remanejamento do transformador para o
centro de carga;
• verificou-se ainda, pelo estado físico dos condutores
de alumínio (rede aberta) e isoladores (fora de padrão),
que há muito tempo a Energisa não efetua manutenção
da área”

Por fim, concluiu a equipe de fiscalização,
após analisar todos os aspectos relacionados ao acidente,  e considerando
que o condutor permaneceu energizado, sem atuação da proteção do sistema
elétrico,  ocasionando o  acidente  com vítima fatal,  que a concessionária  é
responsável pela citada ocorrência.

Merece destaque a conclusão da equipe de
fiscalização  de  que  existiu  condutores  elétricos  passando  por  cima  das
residências, o que verifica à fl. 38 (fio caído por sobre a casa da vítima).

A  poda  indevida  ocorreu,  isso  é  fato.  No
entanto,  a  morte  do Sr.  Severino Venâncio  da Silva se deu,  também,  por
algumas irregularidades cometidas pela Energisa Paraíba – Distribuídora de
Energia S/A, entre elas, a de manter fios condutores elétricos passando por
cima da residência da vítima, uma vez que se esses fios não passassem em
sua residência  ou  se tivesse proteção do  sistema elétrico,  mesmo com a
poda, não ocorreria a morte.

Corroborando com essa afirmação, verifica-
se o depoimento da testemunha Sr. Paulo Matias Cruz à fl. 389:

“por volta das 08:30 horas passou em frente a residência
da vítima e viu que um cabo de energia elétrica estava
caído sobre a residência da mesma. Que nesse momento
a vítima saia de dentro de sua residência e apesar do
depoente haver gritado SEVERINO  fora  atingido pela
descarga elétrica; que o depoente ainda tentou soltar a
vítima com um pedaço de madeira, não conseguindo, em
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seguida jogou um pedaço de pau da canela do poste o
que  desligou  a  corrente  elétrica;  que  em  seguida
socorreu  a  vítima  em  seu  veículo,  todavia  antes  de
chegar na cidade de Guarabira esta veio a óbito”.

Ademais,  em  que  pese  o  menor  ter
realizado  indevidamente  a  poda  da  árvore,  a  concessionária  de  energia
elétrica foi  omissa em não prestar  os seus serviços com zelo e eficiência,
uma vez que é entendimento jurisprudencial  consolidado que as podas de
árvores  próximas  aos  fios  de  alta  tensão  são  de  responsabilidade  das
concessionárias de energia elétrica. Veja-se:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  nº  1286480  -  ES
(2010/0045929-9)  RELATOR  :  MIN.  SIDNEI  BENETI
AGRAVANTE  :  ESPÍRITO  SANTO  CENTRAIS
ELÉTRICAS S/A - ESCELSA ADVOGADO : LYCURGO
LEITE NETO AGRAVADO :  AZECYP HOTELARIA  E
TURISMO S/A ADVOGADO : PETRONIO ZAMBROTTI
FRANÇA  RODRIGUES  E  OUTRO  (S)  DECISÃO11.-
ESPÍRITO  SANTO  CENTRAIS  ELÉTRICAS  S/A  -
ESCELSA  interpõe  Agravo  de  Instrumento  contra
decisão  que  negou seguiment  (e-STJ  fls.  187/196)  o  a
Recurso Especial, fundamentado na alínea a do inciso III
do  artigo1055  daConstituição  Federall,  interposto
contra Acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribuna
(e-STJ fls. 113/118) l de Justiça do Estado do Espírito
Santo que lhe foi desfavorável , assim ementado : CIVIL
E  PROCESSUAL  CIVIL  (Rel.  Des.  ANNIBAL  DE
REZENDE  LIMA)  -  APELAÇÃO  CÍVEL  (e-STJ  fls.
113/114)  -  RESPONSABILIDADE CIVIL -  VARIAÇÃO
DE TENSÃO CAUSADA POR QUEDA DE GALHO DE
ÁR  (OBJETIVA)  VORE-  DANO  EM  APARELHO
ELETRÔNICO - CASO FORTUITO - INOCORRÊNCIA.
1.  Nos  termos  do  art.  37,  §  6º,  da  Carta  Federal,  é
objetiva,  e  não  subjetiva,  a  responsabilidade  civil  das
empresas concessionárias de energia elétrica. 2. Fatores
naturais,  como  a  queda  de  folhas,  galhos  ou  da
própriaárvore, sobre a rede de energia elétrica, não tem
o condão de afastar, em princípio, em situações que tais,
o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e a conduta omissiva da empresa concessionária
de energia elétrica. 3.  Cabe à empresa concessionária
de energia elétrica promover a poda de galhos, folhas e
árvores às margens de sua rede elétrica, além de dispor
de equipamentos adequados para evitar a oscilação da
respectiva rede. 2.- (...)
(STJ  -  Ag:  1286480   ,  Relator:  Ministro  SIDNEI
BENETI, Data de Publicação: DJe 12/05/2010)

E:
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PÚBLICO
NÃO  ESPECIFICADO.  ENERGIA  ELÉTRICA.
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE POSTES. ÔNUS
DO  CONSUMIDOR.  PRAZOS  E  CRONOGRAMA  DE
OBRAS  QUE  DEVEM  SER  RESPEITADOS.
NECESSIDADE  NA  ADOÇÃO  DE  MEDIDAS  ANTES
DO  INÍCIO  DAS  OBRAS.  PODA  DAS  ÁRVORES
PRÓXIMAS  AOS  FIOS  DE  ALTA  TENSÃO.  DEVER
QUE  INCUMBE  À  CONCESSIONÁRIA.  CABIMENTO
DA  LIMINAR  NO  PONTO.  MULTA  VISANDO  AO
CUMPRIMENTO  DA  DECISÃO  JUDICIAL.
MANUTENÇÃO.  São  serviços  cobráveis,  mediante
prévia solicitação do consumidor, o deslocamento ou a
remoção de rede de tensão de energia elétrica, dentre os
quais  se  compreende  a  manutenção  preventiva  e  a
substituição de postes, situados na propriedade da parte
autora, existindo ainda prazos específicos, cronograma e
necessidade  na  adoção  de  inúmeras  medidas  antes  do
início  das  obras  postulas,  que  devem  ser  respeitados,
diante da complexidade técnica da matéria, com exceção
da poda das árvores que estão em contato com fios de
alta tensão, dever que incumbe à concessionária, sem
custos para o usurário, merecendo ser mantida a tutela
antecipada no ponto. É possível a fixação de multa diária
caso descumprida a decisão judicial, forte no que dispõe
o art. 461, § 5º, do CPC, observada a redação da Lei n.º
10.444/02, que autoriza o Magistrado a estipular multa
nos  casos  de  antecipação  de  tutela.  Pretendendo  a
demandada isentar-se do seu pagamento, basta cumprir
a decisão na parte em que manteve a determinação para
poda das árvores que estão em contato com fios de... alta
tensão. Inteligência do art. 273 do CPC. Aplicação dos
artigos 142 do Decreto nº 41.019/57, 102, XIII e XIV, e
103, da Resolução nº 414/10 da ANEEL. Precedentes do
TJRGS e  do  STJ  .  Agravo de  instrumento  provido  em
parte  liminarmente.  (TJRSAgravo  de  Instrumento  Nº
70062232236,  Vigésima  Segunda  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Carlos  Eduardo
Zietlow Duro, Julgado em 22/10/2014).

Por  todo  o  exposto,  não  restou
caracterizado a culpa exclusiva de terceiro, sendo caso de responsabilidade
objetiva da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A .

A  apelante  aduziu,  ainda,  ser  indevida  a
pensão mensal  estipulada em 2/3 do salário mínimo até a data em que a
vítima completaria  70  anos  de  idade,  ou  até  a  data  em que os  apelados
atingissem  a  maioridade,  uma  vez  que  configuraria  um  “plus”  para  os
apelados, já que passariam a receber duas pensões em virtude do mesmo
fato,  o  que  afronta  os  arts.  402  e  403  do  CC.  Afirmou,  também,  que  é
entendimento jurisprudencial de que o termo final do pagamento da pensão é
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até,  no máximo, a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco
anos) de idade.

De  início,  importante  ressaltar  que  o
Superior  Tribunal  de  Justiça  já  consolidou  entendimento  de  que  “a
indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício que a
vítima receba do ente previdenciário”(REsp  750.667/RJ,   Rel.   Ministro  FERNANDO
GONÇALVES,  QUARTA  TURMA,  DJ  de  3.10.2005).

Confira-se, ainda:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
ATROPELAMENTO.  LESÕES  CORPORAIS.
INCAPACIDADE. DEVER DE INDENIZAR REEXAME
DE  MATÉRIA  DE  FATO.  REVISÃO  DO  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL. PENSÃO
MENSAL.  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  JULGAMENTO
ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL DOS PAIS. EMANCIPAÇÃO.
1.  Não  cabe  recurso  especial  por  alegada  ofensa  a
dispositivos constitucionais.
2. A emancipação voluntária, diversamente da operada
por força de lei, não exclui a responsabilidade civil dos
pais pelos atos praticados por seus filhos menores.
3.  Impossibilidade  de  reexame  de  matéria  de  fato  em
recurso especial (Súmula 7 do STJ).
4.  Admite  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  excepcionalmente,  em  recurso  especial,
reexaminar o valor  fixado a título de indenização por
danos  morais,  quando  ínfimo  ou  exagerado.  Hipótese,
todavia,  em  que  o  valor  foi  estabelecido  na  instância
ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa,
de  forma  condizente  com  os  princípios  da
proporcionalidade e razoabilidade.
5. A percepção de benefício previdenciário não exclui o
pagamento de pensão mensal como ressarcimento por
incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedentes.
6. Indevidos décimo terceiro e férias, não postulados na
inicial,  uma  vez  que  o  autor  não  era  assalariado,
desenvolvendo a atividade de pedreiro como autônomo.
7. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no Ag 1239557/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012,
DJe 17/10/2012)

E:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO
CAUSADO  POR  AGENTE  DO  ESTADO.  MENOR.
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PARAPLEGIA  E  AMPUTAÇÃO  DO  MEMBRO
INFERIOR  DIREITO.  DANOS  MATERIAIS.
PENSIONAMENTO.  TERMO  INICIAL.  DATA  DA
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  TERMO  AD
QUEM.  PENSÃO  VITALÍCIA.  CONSTITUIÇÃO  DE
CAPITAL  GARANTIDOR.  DESNECESSIDADE.
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.  VALOR
IRRISÓRIO  DADA  A  GRAVIDADE  DAS  LESÕES.
MAJORAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 5% SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO.
1. (...)
2.  Diversamente  do  benefício  previdenciário  que  o
recorrente já recebe, a indenização de cunho civil tem
por  objetivo  não  apenas  o  ressarcimento  de  ordem
econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima
pela lesão física causada pelo ato ilícito do agente do
Estado que reduziu sua capacidade laboral em caráter
definitivo,  tornando-lhe  mais  difícil  a  busca  por
melhores  condições  de  remuneração  no  mercado  de
trabalho,  já  que  não  mais  poderá  exercer  a  função
anteriormente desempenhada bem assim a execução de
qualquer  outra  atividade  laboral  demandará  maior
sacrifício em face das sequelas permanentes, o que há
de  ser  compensado  pelo  pagamento  de  uma  pensão
mensal a ser arcada pela recorrida. Precedentes: REsp
712.293/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, DJ 4/12/2006 e
Resp 126.798/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ
de 4/2/2002.
(...)
(REsp  1168831/SP,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
02/09/2010, DJe 13/09/2010)

Dessa  forma,  por  ser  a  pensão  mensal
independente  do  benefício  previdenciário,  não  deve  ser  fixado  com  base
nesse benefício, agindo acertadamente o magistrado “a quo” ao fixar em 2/3
do salário mínimo.

Em relação à fixação da pensão para a Sra.
Gracilene  Camelo  da  Silva  até  a  data  em  que  a  vítima  completaria  70
(setenta) anos de idade, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, já
decidiu que:

ADMINISTRATIVO.  CIVIL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS.  PRESCRIÇÃO.  NÃO
INCIDÊNCIA.  QUANTUM  DOS  DANOS  MORAIS.
SÚMULA 7/STJ.  JUROS MORATÓRIOS. MP 2180/35-
01. PENSÃO. TERMO AD QUEM. DATA EM QUE O
DE CUJUS COMPLETARIA 70 ANOS.

(...)
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7. O critério para determinar o termo final da pensão
devida à viúva é a expectativa de vida do falecido. Ela
não é  indicador  estanque,  pois  é  calculado tendo em
conta, além dos nascimentos e óbitos, o acesso à saúde,
à educação, à cultura e ao lazer, bem como a violência,
a criminalidade, a poluição e a situação econômica do
lugar em questão.

8. Qualquer que seja o critério adotado para a aferição
da expectativa de vida, na hipótese de dúvida o juiz deve
solucioná-la da maneira mais favorável à vítima e seus
sucessores.

9. A idade de 65 anos, como termo final para pagamento
de pensão indenizatória, não é absoluta, sendo cabível o
estabelecimento  de  outro  limite,  conforme  o  caso
concreto. Precedentes do STJ.

10.  É  possível  a  utilização  dos  dados  estatísticos
divulgados  pela  Previdência  Social,  com  base  nas
informações  do  IBGE,  no  tocante  ao  cálculo  de
sobrevida  da  população  média  brasileira.  Em
homenagem  à  alteração  gradativa  e  prospectiva  da
jurisprudência,  bem  como  aos  precedentes  referidos
peloLs  recorrentes,  o  termo  ad  quem  para  o
pensionamento  deve  ser  a  data  em  que  o  de  cujus
completaria 70 anos.

11. Recurso Especial parcialmente provido para afastar a
prescrição,  fixar  o  termo  a  quo  dos  juros  incidentes
sobre a parcela pretendida a partir do evento danoso e
estabelecer como termo ad quem para o pensionamento
a data em que o de cujus completaria 70 anos.

(REsp 1244979/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  10/05/2011,  DJe
20/05/2011)(grifei)

Assim,  entendo  por  manter  a  pensão
mensal fixada em 2/3 do salário mínimo em vigência quando do pagamento,
devidos a Gracilene Camelo da Silva até a data em que a vítima completaria
70 (setenta) anos de idade e aos autores Geovan Venâncio da Silva, Graciele
Camelo  da  Silva,  Genilson  Camelo  da  Silva  e  Gerson  Camelo  da  Silva
completarem  25  (vinte  e  cinco)  anos  de  idade  ou  contraírem  núpcias,
retroativa , mês a mês, desde a data do ato ilícito, com vencimentos futuros a
cada quinto dia útil de cada mês, conforme decidido na r. sentença.

Em  relação  ao  pleito  de  redução  do
quantum indenizatório dos danos morais, sob a alegação de que  a presente
ação tem cinco autores e a r. sentença determinou que cada um percebesse a
quantia  de R$ 62.200,00 (sessenta e dois  mil  e duzentos reais),  seria  um
absurdo a promovida pagar o valor de R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil
reais) em virtude de um único fato, também não merece prosperar.
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O  dano  moral  é  aquele  que  atinge
unicamente a honra e a moral da pessoa, sem causar prejuízos patrimoniais.
Exatamente pela ausência de prejuízo material, difícil se medir sua extensão.
Com efeito, sendo um dano que só atinge a própria pessoa, a repercussão
subjetiva causada pelo ato ilícito pode variar de pessoa para pessoa. Por isso,
o  julgador  deve  agir  com  enorme  prudência  na  análise  da  extensão  e
quantificação do dano moral.

A propósito do “quantum” indenizatório, este
deve ser fixado conforme apregoam os doutrinadores e julgados superiores.

Sobre o tema, o ilustre  JOSÉ RAFFAELLI
SANTINI2 doutrina que:

“Ao contrário do que alegam os  autores  na  inicial,  o
critério de fixação do dano moral não se faz mediante um
simples cálculo aritmético. O parecer a que se referem é
que  sustenta  a  referida  tese.  Na  verdade,  inexistindo
critérios  previstos  por  lei  a  indenização  deve  ser
entregue  ao  livre  arbítrio  do  julgador  que,
evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a
exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma
livre  e  consciente,  à  luz  das  provas  que  forem
produzidas. Verificará as condições das partes, o nível
social,  o grau de escolaridade,  o prejuízo sofrido pela
vítima,  a  intensidade  da  culpa  e  os  demais  fatores
concorrentes  para  a  fixação  do  dano,  haja  vista  que,
costumeiramente, a regra do direito pode se revestir de
flexibilidade para dar a cada um o que é seu.
Nesse  tom,  vale  observar  que  o  valor  arbitrado  na
indenização por dano moral não tem o escopo de gerar
enriquecimento  ilícito  ao  promovente,  mas  sim
proporcionar  uma  compensação  pecuniária  como
contrapartida  pelo  mal  sofrido,  bem  como  punir  o
ofensor  no  intuito  de  castigá-lo  pelo  ato  prejudicial
perpetrado.” 

Nesse sentido, já se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça. Observe-se:

ADMINISTRATIVO –  RESPONSABILIDADE – CIVIL
– DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O
valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano
buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor,
para  que  não  volte  a  reincidir.  2.  Posição
jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,
pela valoração jurídica da prova.  3.  Fixação de valor
que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os

2 Dano Moral, editora De Direito, 1997, pg. 45.
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contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial
parcialmente provido. (RESP 604801/RS, Rel.: Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 07.03.2005 p. 214)
– destaquei.

Pelo que foi  relatado,  deve-se proceder  a
uma verdadeira análise dos elementos objetivos e subjetivos para a correta
fixação do “quantum”.

Assim,  objetivamente,  deve-se  verificar  a
capacidade econômica do ofensor.  A partir  daí, verificar a apuração de um
valor que não constitua causa de enriquecimento ilícito, mas a causar uma
amenização  no  sofrimento  porque  passou  o  ofendido.  Em  seguida,  deve
perquirir as condições econômicas dos litigantes, a repercussão da ofensa e a
intensidade do sofrimento.

No  que  toca  à  repercussão  da  ofensa,
saliente-se  que  a  morte  do  Sr.  Severino  Venâncio  da  Silva   foi  de
conhecimento  de  toda  a  sociedade  de  Guarabira  e  circunvizinhança,  por
ocupar cargo político.

Em relação à intensidade do sofrimento da
apelada, mostra-se ter sido de imensa dor e angústia, em razão da perda do
ente querido dos apelados.

Portanto, o propósito do valor indenizatório
a ser arbitrado terá por fundamento não premiar aquele que sofreu o dano, e
sim,  desestimular  a  prática  desses  atos  ilícitos,  taxando  uma  sanção
pecuniária ao infrator, por ser responsável pelo ato que foi a causa de pedir
nesta ação indenizatória,  e reparar o dano sofrido por aquele que não deu
causa ao evento danoso.

Pelas  afirmações  acima  e  escudado  nas
construções doutrinárias e jurisprudenciais, entendo que o valor relativo aos
danos morais fixados em R$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais)
para cada um dos filhos e a esposa pela perda de um ente querido, atende às
realidades da vida e às peculiaridades do caso vertente, bem como respeita
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, importante mencionar que a fixação
dos honorários advocatícios foram fixados corretamente, não assistindo razão
ao  ora  apelante,  ao  pugnar  pela  condenação  proporcional  dos  honorários
advocatícios e despesas processuais para as partes,  conforme disposto no
art.  21  do  CPC,  posto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  sumulou
entendimento que :
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Súmula 326 - Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca .

O próprio STJ ensina que:

“Na distribuição dos ônus sucumbenciais considera-se o
número de pedidos formulados e o número de pedidos
julgados procedentes ao final  da demanda” (STJ-3ª T.,
REsp 967.769-AgRg,  Min.  Nancy Andrighi,  j.  26.6.08,
DJ 5.87.08).

No caso em questão, os autores pugnaram
por  pensão  mensal  e  por  danos  morais,  os  quais  independentemente  do
valor, foram julgados procedentes ao final da demanda.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  negar
provimento a presente apelação cível.

RECURSO ADESIVO

Os  autores  interpuseram  recurso  adesivo
em apelação, requerendo que seja modificada a sentença de fls. 463/467, com
a majoração da pensão para 2/3 do salário que recebia a vítima quando de
evento morte, ou seja, relativos aos vencimentos de vereador do  Município de
Pilõezinhos,  sendo  pago  com base  no  seu  salário  atual  e  suas  variações
ulteriores  do  Parlamento  Mirim  do  Município  de  Pilõezinhos,  bem como  a
majoração do dano moral no valor ao equivalente a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) para cada um dos requerentes, mantendo-se a sentença nos demais
termos.

                                                   No entanto, conforme demonstrado em sede
de  apelação  cível,  por  ser  a  pensão  mensal  independente  do  benefício
previdenciário,  não  deve  ser  obrigatória  a  sua  fixação  com  base  nesse
benefício.

Ademais, tendo sido dado desprovimento à
apelação  cível  para  majorar  os  danos  morais  fixados  na  r.  sentença,  por
entender  que  estes  atenderam  os  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade,  conclui-se  pela  improcedência  do  pedido  de  majoração
dos mesmos, em sede de recurso adesivo.

DISPOSITIVO

Por  todo  o  exposto,  NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação cível e ao recurso adesivo.
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      É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo.
Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr.
Gustavo Leite Urquiza, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves
do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 02 de dezembro de 2014

Dr. Aluízio Bezerra Filho
Juiz convocado - Relator

18


	APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0002145-65.2009.815.0181
	RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos

