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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA XXº VARA DA COMARCA 

DE UBERLÂNDIA-MG 

 

 

 

 

FRANKLIN ALEX DE AGUIAR brasileiro, solteiro, técnico de 

telecomunicações portador da Cédula de Identidade nº 16.537.469 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 

103.934.316-30, residente e domiciliado na Rua Marmore nº 173 Bairro: Dona Zulmira Uberlândia-

MG, CEP 38414-020, por sua advogada infra-assinado, conforme instrumento de procuração anexo 

(doc. anexo), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor: 

 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS DECORRENTES 

DE OMISSÃO PERANTE A PARTE RÉ. 

 

em face de LEONARDO AMZALAK PEREIRA, portador do RG 11.612.095 

SSP/MG, residente e domiciliado na Rua João Severiano Rodrigues Da Cunha nº 460 , Bairro: Jardim 

Karaiba, CEP: 38411-178, Uberlândia-MG, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:  

 

I – PRELIMINARMENTE 

 

I. I – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

 

De forma preliminar, nota-se que o autor não possui condições financeiras para 

arcar com os custos processuais e honorários advocatícios sem que ocorra prejuízo em sua condição de 

sustento a familiares, haja vista que se trata de pessoa hipossuficiente. Dessa forma, requer a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal c/os 

Arts. 98, § 3º e Art. 99, ambos do Código de Processo Civil. 
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I.II- QUANTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

 

Opta-se pela realização da audiência conciliatória (CPC, art. 319, inc. VII). 

Posto isso, requer a citação da Requerida, através de carta (CPC, art. 247, caput), para comparecer à 

audiência designada para essa finalidade (CPC, art. 334, caput c/c § 5º). 

 

II- DOS FATOS 

 

Na data de 24/02/2021, JOSÉ IDALMO DE AGUIAR (Pai do autor) estava na 

fazenda de LEONARDO AMZALAK PEREIRA efetuando prestação de serviço elétrico cujo 

haviam lhe solicitado. Ocorre que, cerca de 09:17 da manhã JOSÉ IDALMO DE AGUIAR sofreu uma 

eletrocussão, e tendo em vista que estava em uma escada de serviço, foi arremessado a  cerca de 4 

metros de altura de onde se encontrava ficando inconsciente e com amnésia sobre os fatos ocorridos. 

 

No que tange ao acontecimento, foi feita ligação para o corpo de bombeiro 

aonde chegou ao local por volta de 09:32 e iniciou atendimento a vítima. 

 

No que se refere ao atendimento é importante ressaltar as condições em que a 

vítima foi encontrada, vide Boletim de Ocorrência anexado nos autos. 

 

“ACIONADOS PELO COBOM, DESLOCAMOS DA SEDE DO 5° BBM, PARA 

ATENDIMENTO DE VÍTIMA DE ELETROCUSSÃO. NO LOCAL, NOS 

DEPARAMOS COM O SR. JOSÉ, AO SOLO, CONSCIENTE E CONFUSO, 

QUEIXANDO DE DORES NOS BRAÇOS. O SR. JOSÉ FOI AVALIADO, 

APRESENTAVA SINAIS VITAIS FORA DA NORMALIDADE, COM O QUADRO 

DE HIPOTENSÃO, FOI IMOBILIZADO EM PRANCHA LONGA E COLAR 

CERVICAL, E SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO REGULADOR FOI CONDUZIDO 

ATÉ O PS UFU, ONDE CHEGOU SEM ALTERAÇÕES DE SEU QUADRO 

CLÍNICO, FICANDO AOS CUIDADOS DA EQUIPE MÉDICA DA REFERIDA 

UNIDADE. O SR. JOSÉ SE ENCONTRAVA CONFUSO E QUANDO INDAGADO 

SOBRE O OCORRIDO, ESTE NOS RELATOU NÃO SE LEMBRAR. 

SOLICITANTE NOS RELATOU QUE O SR. JOSÉ ESTAVA EM UMA ESCADA, A 

APROXIMADAMENTE 4 METROS DE ALTURA, E APÓS TOMAR UMA  
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DESCARGA ELÉTRICA DA REDE DE ENERGIA, FORA LANÇADO DA 

ESCADA, CAINDO EM SEGUIDA NO CHÃO.”  

 

Após atendimento e todo transtorno passado, José Idalmo permaneceu mais de 

30 dias internado, tendo diversos problemas de saúde, e inclusive o mesmo se recuperava de COVID-

19 na época dos fatos, dessa forma só fez com o que o trauma causasse mais problemas em sua saúde. 

(Vide relatório médico anexado). 

 

Ao decorrer de sua internação os filhos de José Idalmo foram acionados para que 

pudessem efetuar compra de um colchão pneumático (mediante relatório médico) e também de um 

colar cervical Philadelphia para que fosse utilizado em seu pai. A compra foi efetuada e após alguns 

dias repassada para Leonardo para que pudesse ajudar a custear tais valores, a parte ré conseguiu 

adquirir apenas o colar cervical ficando o outro objeto por conta dos filhos de José Idalmo. Ressalta-se 

que o colchão solicitado custa média de R$ 300,00 reais. 

 

No decorrer dos dias José Idalmo teve uma piora significativa onde acabou 

ocasionando em seu óbito no dia 30/04/2021. Informações essas cujo constam nos relatórios médicos 

advindos do hospital cujo José estava internado. 

 

Mediante tal fato inconsolável a família de José foi atrás de todo o custo de 

velório, cerimônia e sepultamento, onde foi passado um orçamento de custo alto (Vide documentos em 

anexo). Nota-se que o gasto total após o óbito de José foi cerca de R$ 5.083,32, e média de R$ 300,00 

gastos no Colchão solicitado pelo hospital, valor este que a família solicitou por diversas vezes auxílio 

de Leonardo, porém não obtiveram retorno. Ocorre que, a família encontra-se em estado de devastação 

pela grande perda que tiveram, porém, o transtorno sentido é maior ainda tendo em vista que a família 

está completamente desamparada tendo em vista que além de perder seu pai mediante um acidente 

terrível ainda não obteve retorno algum de Leonardo onde sempre afirmou ter muita preocupação e 

zelo por José Idalmo, porém mediante fato inconsolável não demonstrou preocupação alguma nos 

valores gastos pela família onde tem natureza simples e não havia condição alguma de arcar com todos 

os custos e o fez mesmo assim. 
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Insta salientar que José Idalmo na época dos fatos tinha 70 anos, e mediante o 

estatuto do idoso se enquadrava na condição dada como pessoa IDOSA. 

 

Por fim, mesmo com todos os transtornos sofridos, o Autor buscou de todas as 

formas possíveis uma solução pacífica para o presente caso, inclusive esgotando as vias 

administrativas, mas sem lograr, contudo, qualquer sucesso.   

 

 Assim, diante da inércia da requerida em reparar os danos causados, socorre-se 

a autora do manto do Poder Judiciário, com vistas a obter a necessária tutela jurisdicional. 

                             

As tentativas de composição amigável restaram-se infrutíferas. Eis a razão para 

se intentar a presente ação de ressarcimentos. 

 

III- DO DIREITO 

                                    

Consoante preceito intrínseco no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, 

ipsis litteris: 

 

 
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua 

violação.” 

 

Mediante ao Artigo 5º denota-se que todos têm o direito á vida, e indenização 

por dano material ou moral. Dessa forma é importante salientar que mediante os fatos expostos houve 

violação dos dois direitos discorridos. 

 

No que tange aos danos materiais nota-se que a família do Senhor José Idalmo, 

(Pai da parte autora) não mantinha condições alguma de arcar com custos tão altas advindos de fato 

completamente inesperado (Vide declaração de hipossuficiência anexa). 

 

Excelência, Senhor José Idalmo na época dos fatos encontrava-se com 70 anos, 

idade cujo já está completamente amparado pelo estatuto do idoso, onde discorre: 
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Art. 1
o
 É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

 

Sendo assim, nota-se que o pai do autor encontrava-se em situação de 

vulnerabilidade mediante sua idade, e não permanecia em condições de prestar serviço de alta 

periculosidade onde poderia ocasionar risco alto a sua saúde e principalmente a sua vida. José efetuava 

prestação de serviço tendo em vista a insistência de Leonardo e pela enorme consideração que 

mantinha pela parte ré. Insta salientar que a legislação trabalhista discorre a cerca do serviço prestado 

mediante fator de periculosidade em seu Artigo 193. 

 

“Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da 

regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua 

natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição 

permanente do trabalhador a: (Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012) 

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012) 

 

Tendo em vista os fatos ocorridos insta salientar o artigo 99º do estatuto do 

idoso, onde discorre a respeito de expor a perigo a integridade e a saúde física do idoso e também 

mencionando trabalho excessivo ou inadequado, fato onde resta cristalino que ocorreu mediante 

solicitação de serviço em poste elétrico para um idoso, conhecendo e assumindo plenamente os riscos 

ao solicitar prestação de serviço. 

 

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, 

submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e 

cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho 

excessivo ou inadequado: Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. § 1.º 

Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão de 1 (um) a 4 

(quatro) anos. § 2.º Se resulta a morte: Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 
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Excelência,insta salientar novamente a enorme consideração que a vítima e a 

parte ré mantinham durante anos de amizade, dessa forma surge novamente o questionamento de que 

mediante vínculo afetivo tão grande questiona-se o porque devido tantas insistências da família ao 

ajudar no custeamento do velório, cerimonia e sepultamento de José Idalmo a parte ré não demonstrou 

em momento algum o pleno interesse em auxiliar nos valores exorbitantes pagos pela família que 

novamente salienta-se que não continha condições de arcar com todos os custos obtidos. 

 

Acerca dos fatos esclarecidos discorre que o pai do autor aceitava fazer 

prestações de serviço para que pudesse sobreviver e arcar com os custos de sua vida, haja vista que 

morava sozinho e recebia apenas sua aposentadoria no valor de um salário mínimo.  

 

Acerca do acidente decorrente da prestação de serviço feito por José Idalmo 

(Autônomo), discorre jurisprudência. 

 

EMENTA- TRABALHADOR AUTÔNOMO. ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Aquele que contrata trabalhador 

autônomo para realização de pequena empreitada também tem o dever de 

fiscalizar e exigir a observância das normas estabelecidas na legislação de 

medicina e segurança do trabalho. Caso assim não processa, atrai para si o ônus 

de sua conduta omissiva, obrigando-se a indenizar por danos morais pelo 

acidente do trabalho, decorrente da culpa por ato ilícito, com previsão expressa 

nos artigos 186 e 927 caput, do Código Civil. (Tribunal Regional do trabalho da 1ª 

Região TRT-1 RECURSO ORDINÁRIO: RO 00112998320155010522 RJ) 

 

Institui legislação em seu artigo 186 e artigo 927 do Código Civil. 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito. 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 
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Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 

do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

 

Portanto, nota-se que mediante a prestação de serviços de José Idalmo mesmo 

que seja feita de forma autônoma deveria estar à luz de fiscalização perante a parte contratante, assim 

como, a parte ré sabia de forma cristalina o risco em que corria o pai do autor, haja vista que solicitou 

manutenção em um poste de energia elétrica em sua fazenda, serviço já esclarecido como de alta 

periculosidade.  

Insta salientar que Leonardo fez a solicitação de prestação de serviço onde de 

acordo com a Energisa somente profissionais autorizados a fazer qualquer alteração ou reparo podem 

efetuar, dessa forma José Idalmo não tinha nem ao menos autorização de fazer serviço solicitado haja 

vista que trabalhava de forma autônoma e tratava-se de particular, dessa forma Leonardo além de saber 

de todos os riscos possíveis ao solicitar o serviço ainda autorizou a realização de prestação de serviço 

(onde deveria ser de cunho específico e profissional), por um idoso de 70 anos cujo fazia serviços 

simples de eletricista para ele com o fim de obter lucro para sua existência e pela enorme consideração 

que tinha pela parte ré. 

Sendo assim, não restam dúvidas quanto ao fato de que o Autor e seu pai 

tiveram sua honra lesada, restando, destarte, incontroverso o nexo causal havido entre a omissão de 

fiscalização pela parte ré, e o dano moral por ele experimentado. 

 

Destarte, a conduta do requerido, principalmente pelo fato de tentar pressionar o 

autor para que arque com todos os prejuízos sozinho, sem qualquer fundamento plausível, impôs o 

Autor um aborrecimento e uma perda de tempo muito superior ao que se poderia tolerar como 

consequência natural do acidente com resultado morte, situação que caracteriza e reforça a ofensa ao 

direito de luto da família. 

 

Portanto, requer-se, desde já, que o quantum indenizatório referente aos danos 

morais experimentados pelo Autor possa ser arbitrado, por este douto Juízo, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), tendo em vista as particularidades do presente caso e o desrespeito do Réu com o luto 

da família de José Idalmo, onde poderiam ter chegado a senso comum no que tange aos custos de 
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velório e etc. Assim como, poderia ter sido evitado transtorno maior mediante momento de enorme 

sensibilidade perante a família. 

 

Com efeito, demonstra-se a enorme importância que se dá ao fato da parte ré ter 

solicitado prestação de serviço de alta periculosidade para pessoa idosa, não a deixando alternativa que 

não fosse aceitar tendo em vista o vínculo de amizade de ambas, fazendo com que houvesse certa 

coação na prestação de serviço que foi realizada. 

 

IV- DO PEDIDO 

Mediante exposto, requer: 

 

a) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos solicitados pela autora. 

 

b) Seja concedida a Autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que esta não 

possui meios de arcar com todas ás custas processuais e demais despesas sem prejuízo de seu próprio 

sustento ou mesmo de sua família, tendo em vista as atuais condições em que se encontra. 

 

c) Seja procedida a designação de dia e hora para realização da audiência de conciliação; 

 

d) Seja condenada a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. 

 

e) Seja condenada a parte ré ao custeamento de todos os ocorridos no valor de R$ 5.383,32 (Valores 

anexados nos autos), haja vista que não houve consentimento em partilhar os custos. 

 

f) Seja condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, 

a serem fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme preceitua 

o artigo 82 e seguintes do CPC; 

 

 

V- DO VALOR DA CAUSA 

 Dá-se à causa o valor de R$ 15.383,32 (Quinze mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e dois 

centavos) 
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         Termos em que, 

 Pede deferimento. 

 

                      Uberlândia-MG, 24 de Junho de 2022. 

 

                               

 

_____________________________________ 

Dra. Vanessa Labira Martins 

Advogada-OAB/MG 152.364 


