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- O Juiz deve ser alçado à condição de principal árbitro na questão de
produção de provas, mesmo porque é, por óbvio, o verdadeiro destinatário
delas, podendo indeferir as que reputem inócuas ou protelatórias,
especialmente quando houver punição do agente omisso, no exato teor do
art. 359 do CPC/73 e art. 400 do CPC/15.

- Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio
do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se a recusa for havida
por ilegítima.

- Não há como responsabilizar o clube recreativo, quando o sócio/nadador
exímio ingressa em suas dependências, à noite, após o horário de
funcionamento da piscina e se torna vítima de afogamento.

- No caso dos autos, configurada está à culpa exclusiva da vítima, hipótese
excludente de responsabilidade já que, por óbvio, não pode o apelado
responder por um evento ao qual não teria dado causa, desaparecendo o
nexo de causalidade.

.
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A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NO
MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA

RELATOR.

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA (RELATOR)

V O T O

      Adoto o relatório do juízo "a quo", às fl. 243/245-verso, por representar
fidedignamente os fatos ocorridos em primeira instância, nos seguintes
termos:

     Ana Maria Recepute Coury Xavier e João Pereira Xavier ajuizaram as
presentes ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
ato ilícito em face do Clube do Remo (0153 11 000997-1) e do Município de
Cataguases (0153 11 001145-6), tratando-se de demandas conexas. Narram
as iniciais, em síntese, que, em 05 de janeiro de 2010, por volta de
19h30min, Hugo Coury Xavier, nascido em 10 de janeiro de 1989, filho dos
autores, que são sócios proprietários do clube, deixou a quadra de peteca
existente nas dependências do Clube Remo, ora primeiro requerido, dirigindo
-se até a piscina. Consta, ainda, que o local se encontrava desguarnecido de
salva-vidas e também se encontrava com os holofotes apagados,
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estando a piscina às escuras. Informa que outras pessoas nadavam no
momento, inclusive menores de doze anos desacompanhados dos pais, o
que fere o regimento interno do clube. Aduzem os autores que o filho era
nadador experiente, tendo vencido diversas provas de natação e conquistado
várias medalhas. Informam que ele também era soldado da reserva a havia
deixado o Exército em Juiz de Fora, local onde serviu, um ano antes dos
fatos, sendo que lá era submetido a exercícios físicos forçados, inclusive a
travessia de rios e lagos a nado. Sustentam que o filho dos autores, na
condição de nadador experimentado, tinha o costume de fazer exercícios de
apneia (retenção de respiração), para aumentar sua capacidade respiratória.
Mencionam que "Hugo não era principiante ou um nadador qualquer, era
pessoa experiente e sabia o que estava fazendo". Alegam que, por ocasião
dos fatos, Hugo e seus colegas iniciaram uma sessão de exercícios de
apneia, fato comum para ele, pois, de acordo com a inicial, era exímio
nadador e praticava tal conduta de forma costumeira, sem interpelação por
qualquer funcionário do clube. Informam que o Sr. Rubens Martins, único
funcionário do clube que se encontrava próximo à piscina, trabalha na
manutenção do clube e mesmo percebendo que Hugo praticava apneia, não
o impediu. Aduzem que, pelas conclusões extraídas do boletim de
ocorrência, Hugo faleceu em decorrência de que o requerido Clube do Remo
não cumpriu as determinações da Lei Municipal 3.375/2005, pois não tinha
no local pessoa treinada para prestar socorro à vítima, o que foi realizado por
outros usuários do clube, que não contavam com preparo técnico e que
podem ter contribuído para a morte de Hugo, sob a ótica dos autores.
Asseveram que a responsabilidade do requerido Município de Cataguases é
derivada de omissão na fiscalização do cumprimento da mencionada
legislação, em especial no que concerne ao fato de ter permitido que Clube
do Remo funcionasse sem salva-vidas ou pessoa habilitada, nos termos da
Lei municipal, a prestar os primeiros socorros. Narram que Hugo faleceu no
local de entrada da piscina, onde a água chega na altura do umbigo de uma
pessoa adulta, não havendo nenhum aviso sobre a proibição da prática de
apneia, não havia salva-vidas e a enfermaria teve de ser arrombada a
pontapés, pois a chave não foi encontrada na urgência da situação.
Informam que, depois dos fatos, o requerido Clube o
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Remo se limitou a colocar perto da piscina uma placa proibindo a prática de
apneia. Após os procedimentos de massagens cardíacas e respiração boca a
boca feita por usuários do clube, Hugo foi levado para o Hospital, ocasião em
que se constatou que ele já havia falecido. Consta no atestado de óbito que a
causa da morte se deu por asfixia mecânica em meio líquido. Nos autos de n
0153 11 0000997-1, sustentam os autores que a relação mantida com o
Clube do Remo é de consumo, razão pela qual são aplicáveis as disposições
do Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, nos autos de nº 0153 11
001145-6, sustenta que a responsabilidade civil do Estado, mesmo em se
tratando de omissão, é objetiva. Por fim, após declinarem os fundamentos
jurídicos que entenderem pertinentes, pleitearam a condenação de cada um
dos requeridos ao pagamento de 400 (quatrocentos) salários-mínimos a título
de danos morais, por terem dado causa ao falecimento de Hugo.
Requereram, outrossim, a reparação por dano material, consistente em
pensão vitalícia, nos moldes declinados nas respectivas petições iniciais. As
exordiais vieram instruídas de documentos, cabendo destacar o comprovante
de transferência do título de propriedade de quotas sociais do Clube do
Remo para o autor João Pereira Xavier, fotografias de diversas medalhas
que teriam sido recebidas por Hugo, certificado de reservista, matéria
jornalística e boletim de ocorrência versando sobre os fatos, além de cópia
da Lei Municipal nº 3.375/2005 que, em seu artigo 1º, "determina a
obrigatoriedade de vigilância das piscinas de uso público ou privado no
município de Cataguases, destinadas à recreação e lazer, que deverão,
quando em funcionamento, dispor de salva-vidas habilitados ou de quem,
comprovadamente, possua conhecimentos sobre aplicação de primeiros
socorros". Consta, também, a certidão de óbito, em que há a afirmação de
que a causa da morte é "asfixia mecânica em meio líquido" e o exame de
necropsia constando a mesma causa da morte. Nos autos de nº 0153 11
000997-1, o Clube do Remo formulou pedido de denunciação de Seguradora
à lide, ff. 52-54. Além disso, o Clube do Remo formulou contestação às ff. 58-
70. Sustentou a inaplicabilidade do CDC, por se tratar de associação
recreativa sem fins lucrativos, da qual os autores são associados. Assevera a
inexistência de culpa pelo dano, uma vez que no local dos fatos havia um
salva-vidas habilitado para a função,
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que, prontamente, socorreu a vítima, tendo sido imediatamente removida
para o Hospital, local de seu falecimento. Alega que a morte da vítima não
ocorreu por ação ou omissão do Clube, pois os primeiros socorros foram
devidamente prestados, a tempo e modo. Afirma que, se o socorro ocorreu,
não se pode afirmar que algum evento relativo ao salvamento tenha sido o
fator determinante da morte. Menciona que a apneia realizada pela vítima,
em si, constituiu causa eficiente e adequado do dano, não havendo provas
de concausas. Registra que a ocorrência do infortúnio não era previsível pois
a vítima era nadadora experiente e, no juízo de todos, não se afogaria em
uma piscina de um metro e meio de profundidade. Aduz que a culpa pelo
evento é exclusiva da vítima. Afasta a ocorrência de dano material e
argumenta que o valor pleiteado a título de danos morais é excessivo, bem
como que se afigura desnecessária a constituição de capital. A contestação
veio acompanhada de documentos, cabendo destacar o Certificado de f.
72,"conferido a Rubens Martins, por ter frequentado o Curso de Formação e
Reciclagem de Primeiros Socorristas". A mencionada contestação foi
impugnada pelos autores às ff. 74-81, ratificando o posicionamento
externado na exordial, questionando a veracidade do certificado juntado pelo
réu. As partes foram indagadas acerca das provas que pretendiam produzir,
f. 82. A parte autora pleiteou a produção de prova testemunhal e documental,
nos termos constantes às ff. 85-86. O Clube do Remo também pleiteou a
produção de prova oral, f. 87. A denunciação à lide foi deferida à f. 88, tendo
a Seguradora Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A apresentado contestação às
ff. 90-112, pleiteando, em suma, a improcedência do pleito por ser a culpa do
dano exclusiva da vítima. Impugnação à contestação às ff. 125-132. A
produção de prova documental foi parcialmente deferida, nos moldes
explicitados na decisão de f. 145. À f. 148v foi deferida a produção de prova
oral. A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada, conforme termo de
ff. 173-178, com a oitiva de testemunhas. Na ocasião, diante da ausência de
outras diligências solicitadas pelas partes, a instrução processual foi
encerrada. A parte autora apresentou memoriais, sustentando que Rubens
não era salva-vidas, mas auxiliar de serviços gerais. Após comentar a prova
produzida, pleiteia a procedência dos pedidos. A Mafre Seguros Gerais S/A e
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Clube do Remo apresentaram alegações finais, requerendo a improcedência
do pleito, ff. 234-238 e 241-242. Nos autos de nº 0153 11 001145-6 o
Município de Cataguases apresentou contestação às ff .  56-65.
Preliminarmente, sustentou a existência de conexão com a ação proposta em
face do Clube do Remo. Arguiu, também, a ilegitimidade passiva, uma vez
que os fatos ocorreram em estabelecimento particular. No mérito, sustentou
a culpa exclusiva da vítima sobre a ocorrência do evento danoso. Informa
que a fiscalização do Município sobre o Clube do Remo foi devidamente
exercida, nos moldes exigidos pela legislação. Todavia, assevera a
impossibilidade de se fiscalizar tem tempo integral, por 24 horas por dia e
365 dias por ano, estabelecimento privado, regularmente licenciado. Alega
não serem devidos danos materiais e que os danos morais pleiteados são
excessivos. A parte autora impugnou a contestação apresentada pela
municipalidade, ff. 69-83, sustentando ser a apneia prática comum e legal,
existindo, inclusive, associações para tal finalidade. As partes foram
indagadas acerca das provas que pretendiam produzir, f. 101. À f. 105 foi
reconhecida a conexão entre os dois feitos. À f. 111v, as partes foram
indagadas se concordavam com a utilização da prova emprestada nos autos
de nº 0153 11 000997-1, tendo ambas manifestado concordância, ff. 112 e
113. Cópia do termo de audiência de ff. 117-112v. A parte autora apresentou
memoriais às ff. 124-132, pugnando pela procedência do pedido. O Município
de Cataguases, por seu turno, apresentou memoriais finais às ff. 133- 141,
insistindo na improcedência do pleito. É o relatório de ambos os feitos. II -
Fundamentação. (sic)

      Trata-se de apelação cível interposta por ANA MARIA RECEPUTE
COURY XAVIER E OUTRO(A)(S) (fl. 251/266) nos autos da Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de ato ilícito,
pretendendo a reforma da r. sentença proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara
Cível da Comarca de Cataguases, que julgou improcedente o pedido (fl.
250), nos seguintes termos:

      Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO
IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, e resolvo o mérito das duas
demandas, com fulcro no artigo 487, I, CPC. Condeno os autores ao
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pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de
sucumbência, que fixo em dez por cento do valor da respectiva causa, em
benefício de cada um dos réus. Suspendo, todavia, a exigibilidade da verba
sucumbencial, por serem os autores beneficiários da assistência judiciária
gratuita. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os
autos ao arquivo, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Cumpra-se. (sic)

      Complementada pela decisão dos embargos de declaração de fl. 282/282
-verso, proferida nos seguintes termos:

      Mapfre Seguros Gerais S.A. opôs embargos de declaração contra a
sentença que julgou improcedente o pedido inicial, alegando que há omissão
no julgado. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são
tempestivos, deles conheço nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do
CPC. Compulsando os autos, constato que assiste razão a parte
embargante. De análise da sentença proferida, constato que a demanda
secundária, consistente na denunciação à lide realizada pela parte ré, não foi
apreciada pelo Magistrado titular à época. Logo, diante da clara omissão
constatada, ACOLHO os embargos de declaração aviados e passo a
apreciar a denunciação à lide ocorrida nos autos. A parte ré dos autos nº
0153.11.000997-1, Clube do Remo, denunciou à lide à Mapfre Seguros
Gerais S.A., alegando que firmou contrato de seguro com a empresa
denunciada, sendo sua eventual responsabilidade pelo ressarcimento do
valor da condenação. No entanto, diante do resultado do julgamento da lide
principal, oportunidade em que os pedidos da parte autora foram julgados
improcedentes, na forma da fundamentação lançada na sentença de ff.
243/250, a perda do objeto da lide secundária é inconteste. Destarte, caso é
de extinção da lide secundária, sem resolução do mérito, em razão da
ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Código
de Processo Civil, condenando-se o litisdenunciante, que deu causa à
intervenção de terceiro, no pagamento dos honorários do patrono da
litisdenunciada. Posto isso, no tocante à lide secundária, julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência superveniente do
interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil.
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Condeno a parte ré litisdenunciante ao pagamento dos honorários do patrono
da litisdenunciada, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, na
forma do artigo 85, §3º, I e §4º, III, do CPC. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. As demais disposições da sentença permanecem inalteradas.
Prossiga o feito com o processamento dos recursos aviados. Intimem-se.
Cumpra-se. Cataguases, 30 de outubro de 2018. Danielle Rodrigues da Silva
Juíza de Direito (sic)

      Em suas razões recursais a apelante ANA MARIA RECEPUTE COURY
XAVIER E OUTRO(A)(S) (fl. 251/266) sustenta, em síntese: razões para
recurso contra o município (processo desmembrado em relação a esse - fl.
253/256); razões do recurso contra o clube remo (fl. 256/258); que há prova
inequívoca da omissão do clube remo; que senhor Rubens era limpador da
piscina e não salva-vidas; que todas as provas requeridas pela apelante
foram negadas; que mesmo reconhecendo que Rubens não era o salva-
vidas do clube a sentença foi improcedente; que a sentença foi prolatada em
completa dissonância dos autos; que o senhor Rubens mentiu em
depoimento; que a testemunha Ângela testemunhou e entrou em
contradição, a todo o momento, sobre os fatos narrados no dia do evento;
que inexistia salva-vidas no dia do evento narrado nos autos. Por derradeiro,
requereu fosse dado provimento ao apelo para reformar a sentença primeva
pelos fundamentos expostos (fl. 266), afirmando que a mesma foi proferida
divorciada da prova dos autos, bem como na valoração da mesma.

      Contraminuta recursal colacionada à fl. 275/277, impugnando, por óbvio,
as teses do apelante.

      Embargos de declaração acolhidos às fl. fl. 282/282-verso, fixando
honorários na litisdenunciação.

      Decisão de fl. 287 declinando da competência para a Câmara de Direito
Privado, desapensando o feito que discutia a responsabilidade do Município.
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      Intimadas, as partes quedaram inertes.

      É o sintético e necessário relatório.

      DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE
DEFESA

      Alega, o apelante, nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao
argumento de que pretendia produzir provas documentais e que estas foram
indeferidas ou não analisadas pelo juízo a quo. Que tais provas são
imprescindíveis à exata compreensão da controvérsia, notadamente para o
esclarecimento acerca da contração do Sr. Rubens pelo Clube do Remo
como salva-vidas.

      Como cediço, as partes têm o direito à produção das provas necessárias
à verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a sua defesa, e o
magistrado, como destinatário da prova, tem o pode-dever de dispensar a
feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide.

      Para que reste caracterizada ofensa ao princípio constitucional
assecuratório da ampla defesa, indispensável que seja demonstrado que a
prova foi a tempo e modo requerida e seria necessária ao deslinde do
processo.

      Assim, o magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a
parte requerer, mas apenas as que forem pertinentes, devendo indeferir às
que repute protelatórias ou inócuas à apuração dos fatos.

      Sobre o tema, colaciono as normas dos artigos 369 e 370 do CPC/15,
verbis:

      "Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e
influir eficazmente na convicção do juiz."
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      "Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

      "Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias."

      Entretanto, para a caracterização do cerceamento de defesa, há de se
apontar o efetivo prejuízo enfrentado pela parte que teve indeferida
determinada pretensão probatória. O prejuízo capaz de macular o processo,
por cerceamento de defesa, há de ser concreto e não apenas potencial.

      Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 135),
a parte autora pleiteou a intimação do requerido para que apresentasse a
carteira de trabalho do Sr. Rubens (suposto salva vidas do clube), cópia do
recibo de pagamento pelo suposto curso de salva vidas e prova da
capacitação noticiada nos autos.

      Às fl. 145, a magistrada a quo deferiu o pedido de exibição do documento
que comprovasse que o Sr. Rubens exercia a função de salva vidas e
indeferiu os demais.

      Busca e apreensão deferida às fl. 148-verso.

      Decisão de fl. 153 reputando como verdadeiros os fatos narrados pela
parte autora tendo em vista a omissão do requerido em apresentar os
documentos solicitados (fl. 153). Portanto, a ausência de exibição dos
documentos requeridos ensejou a aplicação do artigo 359, do CPC/1973 e
art. 400 do CPC/15; assim, não há que se falar em nulidade da sentença,
mas sim às consequências de tal ato, se for o caso.

      Dessa forma, rejeito a preliminar.

      MERITO
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      Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão
do falecimento do filho dos autores ocorrido nas dependências do clube
requerido. Em sua inicial, afirmaram os requerentes que seu filho, por volta
de 19h30min, deixou a quadra de peteca onde jogava e se dirigiu a piscina.
Que o local estava desguarnecido de salva vidas e estava com os holofotes
apagados, estando à piscina as escuras. Que outras pessoas nadavam no
momento. Que o filho dos autores era nadador experiente e tinha costume de
fazer exercícios de apneia como forma de aumentar a sua capacidade
respiratória. Que tais exercícios eram uma rotina para o filho dos autores.

      Portanto, o objeto da demanda e, por consequência, do apelo, diz
respeito ao pleito indenizatório por dano moral e material em decorrência do
falecimento do filho dos autores nas dependências do réu, ocasionado por
afogamento na piscina do clube, restando apurar se há a consolidação dos
elementos que configuram o dever reparatório e, em caso afirmativo, sua
representação pecuniária.

      Pois bem.

      Preliminarmente, é de se reconhecer que a responsabilidade civil é
subjetiva, tornando-se indispensável à prova da culpa para a caracterização
do ato ilícito indenizável.

      A propósito do tema, dispõem os art. 186 e 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 (art. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo. 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.
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      Da leitura dos dispositivos supracitados é de se concluir que a
responsabilidade civil, em regra, demanda a existência do elemento culpa,
em sentido amplo, da qual pode decorrer o dolo, caracterizado pela plena
consciência da lesão e a vontade de praticá-la, ou a culpa em sentido estrito,
consubstanciada pela negligência, imperícia ou imprudência diante da
imposição de um dever de cuidado.

      No caso em tela, a meu sentir e ver, inequívoca a culpa exclusiva da
vítima.

      Conforme se infere da própria inicial, o filho das autoras (Hugo) adentrou
na piscina após 19 horas, com os holofotes já apagados (item 1.2 de fl. 03).
A vítima era exímio nadador (item 1.3, fl. 03), tinha o hábito de praticar
exercícios de apneia e sempre brincava assim com os amigos (item 1.4, fl.
03). Que tais exercícios eram corriqueiros para Hugo (1.6, fl. 04).

      Assim, a meu sentir e ver não há como responsabilizar o clube recreativo
quando o sócio ingressa, em nas suas dependências, à noite, com holofotes
já apagados e em notório horário diverso de seu funcionamento e, violando
tal proibição, se torna vítima de afogamento.

      O filho dos autores, maior de idade, praticante de natação e em total
desrespeito as regras do clube, correu o risco ao praticar a apneia. Noto e
anoto que os próprios apelantes juntam às fl. 33 lei que determina a
existência de salva vidas em horário de funcionamento da piscina, o que não
é o caso em tela. E mais, os próprios apelantes juntam às fl. 35/37 foto da
placa de aviso expresso proibindo a apneia. Ou seja, a priore o clube
cumpriu todo seu dever de cuidado. Não é crível exigir do clube que tenha
vigilância, à noite, fora do horário de funcionamento da piscina, com
holofotes já apagados, de pessoa maior de 18 anos que, experiente na
natação (fl. 23/27) e ciente de seus atos passa a brincar com colegas na
piscina, como narrado na inicial.

      De fato é obrigação do requerido, zelar pela integridade física dos

12



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

seus sócios quando estiver utilizando suas dependências, cabendo a ele
responder civilmente pelos danos que eventualmente venha a causar. Ocorre
que, no caso dos autos, as provas colhidas apontam no sentido da existência
de culpa exclusiva da vítima, o que exclui a responsabilidade civil do
apelado. O fato de existir ou não salva-vidas no clube, no horário de
funcionamento da piscina, em nada influência na lide, uma vez que o filho
dos autores, por conta e risco, resolveu, a noite, com refletores apagados,
praticar seu esporte (fato afirmado na inicial).

      Portanto, presente a culpa exclusiva da vítima e ausente o nexo de
causalidade, que ligue o clube (sua responsabilidade é subjetiva) ao fato
narrado, a demanda deve ser improcedente. Confirmo, assim, a sentença
recorrida.

      DISPOSITIVO

      Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e
mantenho, in totum, a sentença recorrida.

      Fixo honorários recursais em 2% sobre o valor da causa, majorando de
10% para 12% os honorários de sucumbência total (fl. 250). Custas,
despesas e honorários pelos apelantes, suspensa a exigibilidade por litigar
sob o pálio da justiça gratuita.

JD.  CONVOCADO ROBERTO APOLINÁRIO DE CASTRO (JD
CONVOCADO) -  De acordo com o(a)  Relator (a) .

DES. CLARET DE MORAES - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "RECURSO NÃO PROVIDO"
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