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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000124-31.2010.815.0101.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Origem : Vara Única da Comarca de Brejo do Cruz.
Apelante : Maria Gorete Pereira.
Advogado : Clodoaldo P. Vicene de Souza (OAB/PB 10.503).
Apelado : Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A. 
Advogado : George Ottavio Brasilino Olegário (OAB/PB 15.013).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
DESCARGA  ELÉTRICA.  LIGAÇÃO
CLANDESTINA.  EMPRESA  FORNECEDORA
DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA
DE  SERVIÇO  PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  ART.  37,
§6º,  DA  CF.  TEORIA  DO  RISCO
ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE  NEXO
CAUSAL.  DEVER  DE  INDENIZAR
AFASTADO.  IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.
APELO DESPROVIDO. 

– Aplicável às concessionárias de serviço público
a  regra  disposta  no  art.  37,  §6º,  da  Constituição
Federal, que disciplina a responsabilidade objetiva do
Estado, independente de culpa e assentada no risco
administrativo,  sendo  suficiente  para  o
reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de
um dano, a autoria e o nexo causal.

– No  caso  em  epígrafe,  o  conjunto  probatório
coligido aos autos não demonstra o nexo causal  entre
eventual  conduta  irregular,  ao  menos  culposa,  da
concessionária  de  energia  e  a  morte  da  vítima,
restando  afastada  a responsabilidade  pelos  danos
ocasionados.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Apelação Cível nº  0000124-31.2010.815.0101 1



Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  Gorete
Pereira, hostilizando a decisão emanada do Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Brejo do Cruz que, nos autos da Ação de Indenização por Danos
Morais e Materiais, ajuizada pelos apelantes em face da  Energisa Paraíba
S/A, julgou improcedente o pleito autoral. 

Retroagindo ao petitório inicial, verifica-se que a autora relatou
que,  no  dia  08  de  março  de  2007,  seu  companheiro  veio  a  óbito  em
decorrência de uma descarga elétrica após ter pisado em um fio de energia
proveniente de um poste localizado no Fazenda Belém Velho.

Destacou que era dependente financeira do falecido, bem como
ressaltou  a  responsabilidade  civil  objetiva  da  parte  promovida.  Ao  final,
pugnou pela condenação da demandada em indenização por danos morais e
materiais. 

Juntaram documentos (fls. 09/19).

Em contestação encartada às fls. 24/42, a Energisa S/A aduziu,
preliminarmente ao mérito, a necessidade de suspensão processual, tendo em
vista que o julgamento da presente demanda dependeria do resultado da ação
penal n° 010.2008.000.218-0. Arguiu, também, a prejudicial de prescrição. 

No  mérito,  alegou  que  “o  fio  que  supostamente  teria
acarretado a descarga elétrica que vitimou o marido da autora não pertencia
a empresa promovida, ao contrário, tratava-se de um fio utilizado para fazer
uma  ligação  elétrica  clandestina,  visando  alimentar  um  poço  artesiano
localizado aos arredores do local do acidente”.

Asseverou que o acidente que vitimou o companheiro da autora
ocorreu devido à precariedade das instalações elétricas clandestinas realizadas
no  referido  imóvel,  de  forma  que  o  acidente  teria  sido  causado  por
responsabilidade exclusiva de terceiro,  qual  seja, o proprietário da fazenda.
Sustentou, ainda, ausência de prova de danos materiais e lucros cessantes e
inexistência de qualquer obrigação de reparar o dano.

Impugnação à contestação (fls. 47/50).

Audiência de conciliação inexitosa (fls.64).

Intimadas  para que especificassem as provas  que pretendiam
produzir, as partes apresentaram manifestação às fls. 67/69 e às fls. 77.

Termo de audiência  às fls.  86/87,  oportunidade  em que fora
colhido o depoimento da parte autora e inquirida uma de suas testemunhas. 

Cópia do inquérito juntada às fls. 88/105.

Alegações  finais  da  parte  promovente  às  fls.  136/138  e  da
promovida às fls. 140/150.
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Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos autorais (fls.
151/154),  fundamentada  na  inexistência  de nexo causal  entre  a  atuação da
parte promovida e a morte do companheiro da autora.

Contra  tal  decisão,  a  parte  demandante  interpôs  recurso
apelatório  (fls.  158/172),  propugnando  pela  reforma  da  sentença,  sob  a
alegação de que a morte da vítima se deu por omissão da empresa de fiscalizar
as instalações elétricas que possui.

Assevera  que  “o  fato  de  alguém  ter  feito  uma  ligação
clandestina  e  esta  ter ocasionado  a morte  do esposo da promovente  não
exime a empresa promovida de responsabilidade, ao contrário, evidencia-se
a negligência e a falta de cuidado da empresa promovida para com suas
instalações elétricas”. Ressalta que, após o sinistro, os funcionários da parte
promovida  procederam  ao  desligamento  da  ligação  clandestina,  o  que
demonstra a responsabilidade da Energisa. 

Requer,  ao fim,  a  reforma da  sentença,  a  fim de que  seja  a
demanda  julgada  procedente,  fixando-se  indenização  por  danos  morais  e
materiais.

A Energisa S/A apresentou contrarrazões às fls. 137/208.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
prosseguimento do feito sem intervenção meritória (fls. 228).

É o relatório. 

VOTO.

Conheço  do  recurso,  posto  que  obedece  aos  pressupostos
processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse  recursal  e
inexistência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  poder  de
recorrer).

Consoante relatado, pretende a recorrente a reforma do decisum
de  primeiro  grau  que  julgou  improcedente  a  demanda  indenizatória,  por
considerar ausente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa ré com o
acidente elétrico que vitimou o seu companheiro.

Da narrativa inicial depreende-se que o companheiro da parte
autora  sofreu  um  choque  elétrico  quando  estava  trabalhando  em  uma
propriedade rural privada e pisou em um fio que havia se soltado de um poste
existente no local.

 
Assevera que, embora o sinistro tenha sido causado por uma

ligação  clandestina,  tal  fato  não  afasta  a  responsabilidade  da  Energisa,
porquanto apenas demonstra a sua omissão em fiscalizar o fornecimento de
energia.
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Defende-se  a  concessionária  de  energia  alegando  culpa  de
terceiro, ou seja, do dono da propriedade rural que perpetrou ou permitiu a
ligação  de  energia  clandestina  em  suas  terras.  Afirma,  pois,  que  tendo  o
acidente  ocorrido  em  área  particular  (interior  da  fazenda),  compete  ao
proprietário  responder  por  qualquer  ausência  de  adequação  técnica  das
instalações de energia.

Pois bem.

Como é sabido, trata-se de concessionária de serviço público,
devendo-se nas ações indenizatórias contra si propostas observância à regra
disposta  no  art.  37,  §  6º,  da  Constituição  Federal,  que  disciplina  a
responsabilidade objetiva do Estado, independente de culpa e assentada no
risco administrativo. Vejamos:

“Art. 37
(omissis)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito  privado  prestadoras  de  serviços  públicos
responderão  pelos  danos  que  seus  agentes,  nessa
qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o
direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.” (grifo nosso)

O dispositivo é claro e objetivo. Ele afasta a necessidade de se
provar a culpa quando se tratar de atos praticados por agentes do Estado ou
mesmo  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  “prestadoras  de  serviços
públicos”, que causem danos a terceiros. Bastará, então, que se demonstrem o
fato, o dano e o nexo causal entre ambos existentes, não sendo necessária a
prova de culpa do funcionário causador do dano. Diz, ainda, o artigo que nos
casos de dolo ou culpa do agente, tem a pessoa jurídica direito de regresso
contra o servidor, o que fulmina com a exigência de prova da culpa. 

Acerca  da  temática,  discorre  Hely Lopes Meirelles  (Direito
Administrativo Brasileiro, RT, 17ª ed):

“Todo  o  ato  ou  omissão  de  agente
administrativo, desde que lesivo e injusto, é
reparável  pela  Fazenda  Pública,  sem  se
indagar se provém do jus imperii ou do jus
gestionis,  uma vez que ambos são formas
de atuação administrativa

Atendo-me  ao  caso  em  análise,  verifico  que  o  dano restou
devidamente comprovado por meio da certidão de óbito do depoimento das
testemunhas,  que  atestam  que  o  companheiro  da  vítima  veio  a  óbito  em
virtude de descarga elétrica sofrida no interior da Fazenda Belém Velho.

Contudo, observo,  in casu,  que o nexo causal entre o evento
infortunístico  e  a  atuação ou a  suposta  falta  de  cuidado da  concessionária
apelada não restaram devidamente comprovados.
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Isto porque a apelante instruiu seu pleito indenizatório apenas
com certidão de óbito e fotografias do local do acidente, esquecendo-se, no
entanto, de fazer prova da atuação da recorrida no evento danoso. Ora, numa
ocorrência  de  tamanha  gravidade  fazia-se  imprescindível  a  elaboração  de
laudo técnico das instalações elétricas presentes no local  do fato, a fim de
averiguar as respectivas responsabilidades, seja do proprietário do imóvel, de
terceiros ou da própria empresa concessionária.

Entretanto,  não contém nos autos qualquer  laudo pericial  ou
requerimento neste sentido, tampouco há laudo do Corpo de Bombeiros que
discrimine com precisão as supostas irregularidades das instalações elétricas. 

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas, colhidos nos
autos do inquérito que apurou os acontecimentos do sinistro, deixam claro que
toda a ligação de energia da Fazenda Belém Velho era clandestina, incluindo,
assim, o fio que causou a descarga elétrica na vítima. 

Tal  situação  foi  confirmada  tanto  pelo  funcionário  da  parte
promovida que se dirigiu ao local do acidente (fls. 94), como também pelos
próprios  moradores  da  Fazenda  Belém  Velho,  a  exemplo  do  vaqueiro
Francimar Fernandes Silva, o qual asseverou:

“Que  mora  na  Fazenda  Belém  Velho  há
aproximadamente cinco anos; (…); Que toda energia
utilizada  pela  fazenda  Belém Velho  é  clandestina;
Que  lá  ninguém  paga  energia,  não  tendo  sequer
contador (...)”. 

No mesmo sentido, o morador João Clementino do Rêgo aduziu
“Que na referida fazenda não há contador; Que toda energia utilizada na
fazenda é de natureza clandestina”.

Por sua vez,  o morador Damião Diniz de Oliveira  asseverou
que “tem conhecimento de que quem fez a ligação na fazenda foi IVANDIR, o
qual é dono de uma empresa no ramo da eletricidade; que o serviço foi pago
pelo dono da fazenda Sr. Roberto Maia”.

Neste trilhar de ideias, entendo que o conjunto probatório dos
autos demonstra que o sinistro não decorreu de ato ou omissão da promovida,
mas  de  ato  praticado  diretamente  por  terceiro,  motivo  pelo  qual  não  de
verificou o nexo causal entre  a conduta da empresa promovida e o evento
danoso.

No mesmo sentido, vejamos julgados desta Corte de Justiça:

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  CONSTITUCIONAL  E
CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  MORTE  POR  ELETROPLESSÃO.
APLICAÇÃO  DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL
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OBJETIVA  DA  CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇO
PÚBLICO.  ART.  37,  §  6º,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  AUSÊNCIA  DO  NEXO  DE
CAUSALIDADE.  FATO  PROVOCADO  POR  ATO
DE  TERCEIRO.  COMPROVAÇÃO  NOS  AUTOS.
AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.
SENTENÇA  REFORMADA.  PEDIDO  INICIAL
JULGADO  IMPROCEDENTE.  DESPROVIMENTO
DO  PRIMEIRO  APELO.  PROVIMENTO  DA
SEGUNDA  APELAÇÃO.  1.  STJ:  "A
responsabilidade  da  concessionária  de  energia
elétrica é interpretada de forma objetiva,  cabendo-
lhe  o  ônus  de  adotar  medidas  de  segurança  e
vigilância para evitar acidentes. No entanto, o dever
de indenizar pode ser elidido quando caracterizado o
caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da
vítima  (...)."  (AgRg  no  REsp  1200823/RJ,  Rel.
Ministro  MARCO  BUZZI,  QUARTA  TURMA,
julgado  em  15/10/2015,  DJe  22/10/2015).  2.  Não
obstante  a  aplicação da responsabilidade  objetiva,
nos  moldes  previstos  pelo  art.  37,  §  6º,  da
Constituição  Federal,  uma  vez  comprovado  que  o
fato causador do dano foi provocado por terceiro, e
não  por  eventual  conduta  ou  omissão  da
concessionária de serviço público, não existe o nexo
causal,  e,  consequentemente,  não  há  o  dever  de
indenizar.  3.  In  casu,  restou  demonstrado  que  a
morte por eletroplessão foi causada por terceiro, e a
autoria  do  fato  foi  atestada  nclusive  na  Justiça
Criminal,  o  que,  por  si  só,  já  afasta  o  dever  de
indenizar”.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00001702220098151211,  2ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DESA  MARIA  DAS
NEVES  DO  EGITO  D  FERREIRA  ,  j.  em  18-02-
2016). 

. 
Destaca-se,  por  oportuno,  que,  diante  das  peculiaridades  do

coso concreto,  não há  que  se  falar  em omissão  da  Energisa  do  seu  dever
específico de fiscalização e manutenção dos postes de energia elétrica. Ora,
conforme  narrado,  não  se  tratava  de  um  poste  ou  de  instalação  elétrica
perpetrada  pela  promovida,  mas  sim  de  ligação  efetuada  inteiramente  por
terceiros  e  com  recursos  e  materiais  próprios  dentro  de  uma  propriedade
privada,  a  respeito  da qual  não há nenhum prova de  que  a  Energisa  tinha
prévio conhecimento. 

Desta forma, sem maiores considerações, tenho que não restou
configurado o nexo de causalidade entre eventual conduta irregular, ao menos
culposa,  da  apelante  e  o  falecimento  do  companheiro  da  autora/apelante,
restando afastada a responsabilidade pelos danos ocasionados.

Sobre a matéria, julgado desta Corte de Justiça:
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“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MORTE EM
CERCA ELETRIFICADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE  ENTRE  OS  PREJUÍZOS
SUPORTADOS  PELA  AUTORA  E  OS  ATOS
PRATICADOS PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇO  NÃO  COMPROVADA.  DEVER  DE
INDENIZAR  AFASTADO.  RECURSO
DESPROVIDO.  -  Pelo  relato  das  testemunhas,  e
conforme  documentos  juntados  aos  autos,  não  há
qualquer  elemento  de  prova  que  possa  imputar
qualquer conduta ilícita à promovida, não podendo
esta  ser  responsabilizada  pela  instalação  dos
denominados  ofendículos  .  -  Ressalto  que,  em
qualquer  caso  de  responsabilidade  civil,  seja  por
conduta  omissão  ou  comissiva,  independentemente
da teoria que se adote objetiva ou subjetiva, haverá
sempre  os  seguintes  elementos  a  serem
comprovados,  nos  termos  do art.  333,  I,  do  CPC,
pelo autor, quais sejam o dano, a conduta e o nexo
de  causalidade.  Por  conseguinte,  deixando  de
comprovar qualquer desses elementos, não há que se
falar em responsabilidade da apelada/demandada. -
No  caso  dos  autos,  o  dano  é  evidente  morte.  No
entanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de
provar a conduta da Energisa e o respectivo nexo
causal.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
02120090010402001,  1  CAMARA  CIVEL,  Relator
Leandro dos Santos , j. em 30-04-2013) 

Transcreve-se, ainda, no que interessa, os seguintes arestos:

“Apelação  cível.  Responsabilidade  civil.  Ação
indenizatória. Descarga elétrica no pai dos autores.
Responsabilidade  da  companhia  elétrica.  Ausência
de nexo causal entre a conduta da ré e o choque do
pai  dos  autores.  Inexistência  dos  pressupostos  da
responsabilidade  civil  e  conseqüente  dever  de
indenizar,  no  tocante  a  morte  do  Sr.  Francisco.
Contudo, acerca da demora no desligamento da rede
elétrica  para  resgate  do  corpo,  existiu  falha  na
prestação do serviço. Descarga elétrica continua por
mais  de  trinta  minutos.  Degradação  do  corpo
presenciada  pelos  autores.  Dor  que  deve  ser
indenizada.  Readequação  do  valor  da  indenização
por  dano  moral.  Verba  indenizatória  majorada.
Apelo dos autores parcialmente providos; apelo da
ré não provido.”
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(TJ-RS  -  AC:  70046982328  RS  ,  Relator:  Ney
Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 12/04/2012,
Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 17/04/2012)

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  MORTE  POR
ELETROPLESSÃO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.
AUSENTE  DEVER  DE  INDENIZAR.  I  -  A
responsabilidade  na  presente  hipótese  é  objetiva,
independentemente de prova de culpa, nos termos do
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo
14  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  sendo
suficiente  para  o  reconhecimento  do  dever  de
indenizar  a ocorrência de um dano, a autoria e  o
nexo causal. II - A prova pericial atestou que o óbito
ocorreu  por  responsabilidade  da  própria  vítima,
devido a três fatores principais: condição insegura
de  trabalho  (pendurado  na  janela),  falta  de
equipamento  básico  de  segurança  (cinto  trava
quedas  e  capacete)  e  uso  de  equipamento
inapropriado  de  pintura  (rolo com haste  metálica,
em trabalho próximo a rede de energia elétrica. III -
A  culpa  exclusiva  da  vítima  é  excludente  da
responsabilidade civil, mesmo na sua forma objetiva,
pois afasta o nexo de causalidade entre a conduta da
requerida e o dano, já que este teria sido causado
pelo  próprio  prejudicado.  APELAÇÃO
DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70051080141,
Décima Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS,
Relator:  Túlio  de  Oliveira  Martins,  Julgado  em
29/11/2012)”
(TJ-RS   , Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data
de Julgamento: 29/11/2012, Décima Câmara Cível)

Com  estas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO AO
APELO, mantendo in totum a sentença vergastada.

É COMO VOTO.  

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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