
 
PODER JUDICIÁRIO

 
 
 

Processo n. 5160228.48
 
Natureza: Indenização
 
Requerente: Victor Silva Martins
 
Requerido: Clube Campestre de Rio Verde
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentença
 

 
 

 
 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Vitor Silva
Martins, menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, Nathália Barbosa Silva,
em face de Clube Campestre de Rio Verde, ambos qualificados.
 

 
 

Relatou a parte autora que em 19/01/2019 o autor, sob supervisão de uma amiga da
família, estava brincando nas piscinas e demais áreas de lazer oferecidas pelo clube requerido,
quando, por volta das 18h30min, pulou em uma das piscinas e sofreu um grave corte em seu
joelho esquerdo, ocasionado por um pedaço de piso da piscina, que estava irregularmente solto.
 

 
 

Informou que após o sinistro, o corpo de bombeiros foi acionado, registrando a
ocorrência do acidente e encaminhando o autor ao hospital mais próximo, momento em que o
requerente foi submetido a um procedimento para estancamento da hemorragia e posteriormente
sutura do ferimento, sendo necessário 13 pontos.
 

 
 

Sustentou que após o sinistro, o próprio clube reconheceu sua culpa, oferecendo ao
autor 30 dias de acesso ao clube, o que foi prontamente negado e, inclusive, o clube fechou as
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piscinas para reforma, o que demonstra a situação de descuido em que se encontrava, eis que foi
preciso acontecer um sinistro para que o requerido se preocupasse em realizar a manutenção de
suas instalações.
 

 
 

Ao final, requereu a procedência da ação, com a condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos materiais ao autor, equivalentes aos remédios e demais
gastos médicos, na proporção de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), danos morais, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 

 
 

Instruiu a inicial com procuração e documentos (mov. 1).
 

 
 

Citado, o requerido contestou a ação e juntou documentos (mov. 16 e 18). No mérito,
sustentou que a responsabilidade pelo evento deve ser imputada aos pais da vítima, conforme
disposto no inciso II, do art. 1.634 do Código Civil, pois faltaram com o dever de vigilância do filho
de tenra idade, quando cientes de que a entrada da piscina necessitava de cuidados, mormente
em pé e não em saltos repetidos de joelhos, numa piscina com apenas 35 centímetros de altura
de água, própria para crianças menores que o requerente.
 

 
 

Ao final, rebateu na totalidade as teses iniciais e pugnou a improcedência dos pedidos.
 

 
 

Réplica (mov. 19).
 

 
 

Instadas as partes sobre o interesse na produção de provas, o requerente pugnou o
julgamento antecipado da lide, enquanto o requerido pleiteou o depoimento pessoal da parte
autora (mov. 24 e 25).
 

 
 

Foi proferido despacho que indeferiu o pedido de depoimento pessoal (mov. 27).
 

 
 

Nestes termos vieram os autos conclusos.
 

 
 

É o relatório. Decido.
 

 
 

De acordo com o artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil, "sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". Assim, a sentença é o ato
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do juiz que extingue o processo com ou sem resolução de mérito, ou que rejeita ou acolhe os
pedidos do autor.
 

 
 

A relação jurídica existente entre as partes rege-se pelas normas previstas no diploma
de proteção ao consumidor, e a hipótese em comento é de responsabilidade pelo fato do serviço,
que é objetiva, nos termos do artigo 14 do aludido Código: “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 fruição e riscos”.
 

 
 

Ao tratar da responsabilidade pelo fato do serviço, Zelmo Denari assevera:
 

 
 

“A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço decorre da
exteriorização de um vício de qualidade, vale dizer, de um defeito
capaz de frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à sua
utilização ou fruição.
 
(…)
 
Entende-se por defeito ou vício de qualidade a qualificação de desvalor
atribuída a um serviço por não corresponder à legítima expectativa do
consumidor, quanto à sua utilização ou fruição (falta de adequação),
bem como por adicionar riscos à integridade física (periculosidade) ou
patrimonial (insegurança) do consumidor ou de terceiros.” (In Ada
Pellegrini Grinover, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor
comentado pelos autores do anteprojeto, 9ª ed., Rio de Janeiro, 2007,
p. 183)
 

 
 

A responsabilidade objetiva independe da existência de culpa para a sua configuração,
bastando a comprovação do dano e da existência de nexo de causalidade entre o defeito do
produto ou do serviço e o prejuízo sofrido.
 

 
 

No caso dos autos, é incontroverso que o requerente sofreu grave corte em seu joelho
esquerdo, causado por piso solto no interior da piscina do clube requerido, o que foi devidamente
comprovado por meio das fotografias juntadas em mov. 1 – doc. 7. Tal fato, inclusive, não foi
negado pelo requerido.
 

 
 

Entendo que, no caso, restou caracterizada a prática de ato ilícito e, por conseguinte, o
dever de indenizar os danos aventados pela parte autora na exordial, nos moldes do que
disciplinam os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, cujo teor impõe o dever de reparar os
danos causados a outrem por conduta voluntária culposa ou dolosa contrária ao direito:
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“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.”
 

 
 

Exige-se, pois, a presença de quatro elementos estruturais da responsabilidade civil: a)
conduta humana; b) culpa ou dolo; c) nexo de causalidade; d) dano.
 

 
 

Com efeito, o conceito de nexo de causalidade, como adverte o renomado jurisconsulto
Sérgio Cavalieri Filho, “não é exclusivamente jurídico; decorre primeiramente das leis naturais. É
o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (in Programa de
Responsabilidade Civil. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 47, g.)
 

 
 

No mesmo sentido é o magistério do professor Rui Stoco, que assim explica o nexo de
causalidade que deve haver para a configuração da responsabilidade civil:
 

 
 

“Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos,
ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma
preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade
entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra jus,
isto é, não se define responsabilidade pelo fato de cometer um erro de
conduta. Não basta, ainda, que a vítima sofra um dano, que é o
elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um
prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação de indenizar. É
necessário, além da ocorrência dos dois elementos precedentes, que
se estabeleça uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da
ação e o mal causado, ou, na feliz expressão de René Demogue, é
preciso que esteja certo que, sem esse fato, o dano não teria
acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a
certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não
ocorreria.” (in op. cit. p. 176).
 

 
 

Na esteira da doutrina, tenho que o conjunto probatório colacionado aos autos não
deixa dúvida quanto à conduta ilícita (imprudência e negligência do clube recreativo ao não
realizar a manutenção de suas piscinas, haja vista que uma delas estava com o piso no fundo
solto) e à responsabilidade do requerido, o dano (corte profundo no joelho do requerente, que
resultou em 13 pontos) e o nexo de causalidade (liame entre a ação/resultado) entre o primeiro e
o segundo elemento.
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Lado outro, a alegação de caso fortuito não merece prosperar, haja vista que, conforme
frisado, o acidente aconteceu pelo piso solto na piscina, pela falta de manutenção do clube.
Sequer há que se falar em responsabilidade dos pais da vítima, por não estarem com a criança,
haja vista que estava sob os cuidados de uma amiga da família, mediante autorização da mãe.
 

 
 

Sendo assim, deverá o requerido ser responsabilizado pelos danos causados ao autor,
em decorrência de sua conduta ilícita.
 

 
 

Com relação ao quantum da reparação dos danos morais, é cediço que à míngua de
uma legislação tarifada, a quantificação do dano extrapatrimonial permanece a cargo da doutrina
e da jurisprudência, predominando no Direito Brasileiro o critério do arbitramento judicial (art. 944,
CC), tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a
vítima e punitivo para o ofensor.
 

 
 

Neste sentido, vejamos os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira:
 

 
 

“A – de um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender
em vão a esfera jurídica alheia...; B – de outro lado proporcionar a
vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor
nas mãos uma soma que não é pretium dolores, porém uma ensancha
de reparação da afronta (...)” (in Instituições de Direito Civil, V, II, Ed.
Forense, 16ª ed., 1.998, pág. 242)
 

 
 

Desta forma, a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja
enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor seja irrisório.
 

 
 

Em vista disso, atenta ao princípio da prudência e as peculiaridades do caso sub judice
, já apontado, ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos morais e
levando-se em conta, principalmente, que a indenização não pode constituir em uma fonte de
enriquecimento ilícito, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por dano
moral.
 

 
 

Por outro lado, quanto ao dano estético, considera-se nos dias atuais um fator
primordial à aceitação social o aspecto físico das pessoas, uma necessidade para satisfação
própria e convivência na coletividade, e quando o indivíduo é atingido em sua beleza se sente
discriminado, perdendo sua própria identidade e se desvalorizando perante a sociedade.
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Ao se aferir o prejuízo estético, deve-se levar em consideração a modificação sofrida
pelo indivíduo em relação ao seu estado atual e ao que era antes do acidente, devendo ser
analisados os constrangimentos pelos quais passou a sofrer em decorrência da deformidade que,
após a lesão, carrega consigo.
 

 
 

Saliento que, na esteira do posicionamento pacífico do Tribunal da Cidadania,
consubstanciado na Súmula nº 397, é lícita a cumulação das indenizações de danos estético e
moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que um e outro possam ser reconhecidos
autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado.
 

 
 

Ocorre que, na hipótese em exame, entendo não configurado o dano estético, extensão
do dano corporal, na medida em que o requerente não acostou aos autos provas no sentido de
que teria ficado com sequela estética funcional, a exemplo de graves cicatrizes e deformidade
permanente no membro lesionado, motivo pelo qual não se desincumbiu do encargo de
demonstrar o fato constitutivo do seu direito.
 

 
 

Com efeito, as fotografias jungidas no feito só comprovam a existência da lesão sofrida,
mas não demonstram que o autor ficou com grave cicatriz ou deformidade, até porque somente
juntou fotografias da época do acidente e não de seu atual estado, após cicatrização.
 

 
 

A propósito, confira-se a jurisprudência:
 

 
 

“(...) 2. No arbitramento da indenização por danos morais, mister
observar, dentre outros parâmetros, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Atendidos estes, não há falar em modificação da
quantia arbitrada pelo Julgador Singular, conquanto incapaz de
acarretar enriquecimento injustificado ou se mostrar irrisória. 3.
Inequivocamente comprovados os danos materiais decorrentes do
acidente por meio de notas fiscais e recibos, a quantia determinada na
sentença deve mantida. 4. A condenação ao pagamento de
indenização por danos estéticos requer a comprovação de que a vítima
da conduta praticada pela parte adversária tenha sofrido deformação
permanente. 5. Demonstrado que em razão do acidente sofrido a
vítima ficou afastada de suas atividades profissionais e demonstrado
também que esta percebia rendimentos (pro-labore), a condenação ao
pagamento dos lucros cessantes é medida que se impõe. 6. Se a parte
autora tem a maior parte de seus pedidos iniciais acolhidos, mostra-se
aplicável a regra do parágrafo único do art. 21 do Código de Processo
Civil. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA
E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJGO,
Apelação Cível 503485-88.2008.8.09.0051, Rel. Dr. Maurício Porfírio
Rosa, 5ª Câmara Cível, Julgado em 28/06/2012, DJe 1112 de
30/07/2012)
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIA IS  E  MORAIS .  ATROPELAMENTO DE GARI .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. TEORIA DO
RISCO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 37 DA CF/88. DANOS MORAIS
DEVIDOS. DANOS MATERIAIS E DANOS ESTÉTICOS NÃO
COMPROVADOS. PENSIONAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. 1.  A
responsabilidade da pessoa jurídica de direito público é objetiva, tanto
em relação ao dano material, quanto no que se refere ao dano moral,
embasada na teoria do risco administrativo, bastando, portanto, para
aferir-se a obrigação de indenizar, a demonstração da ação comissiva
ou omissiva, do nexo de causalidade e do dano sofrido. 2. O acidente
de trabalho no qual o Autor/Apelante experimentou o dano moral de
ser prensado por outro veículo enquanto descartava os resíduos no
caminhão de apoio de limpeza pública, leva à obrigação de indenizar
diante da ofensa à integridade física e psicológica da vítima. 3. Não há
se falar em pensionamento quando não demonstrada a incapacidade
funcional da vítima que a invalidade total ou parcialmente para os
ofícios habituais empreendidos anteriormente ao evento danoso. 4. A
reparação cumulativa por dano estético (súmula 387 do STJ) exige a
corroboração de lesões gravíssimas como deformidade, aleijão ou
lesão capaz de propiciar desfiguração corporal substancial, importando
em prejuízo à aparência da vítima, o que não foi constatado no caso
dos autos. 5. Em sede de reparação por dano material (lucros
cessantes), a condenação deverá ser sempre certa, determinada e
proporcional ao prejuízo efetivamente provado, o que não ocorreu nos
autos. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJGO, APELACAO 0169303-61.2014.8.09.0174, Rel. JAIRO
FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2019, DJe  de
22/10/2019)
 
 
 

Sendo assim, entendo que os documentos colacionados pelo requerente não são
suficientes para caracterizar o dever do requerido em indenizá-lo por danos estéticos.
 

 
 

Por fim, verifico que o autor pleiteou o ressarcimento pelas despesas médicas e
remédios, em decorrência do acidente noticiado. No entanto, não carreou aos autos nenhum
documento apto a comprovar as mencionadas despesas, cujo ônus lhe cabia (art. 373, I, do
CPC).
 

 
 

Sem delongas, a parcial procedência do feito é medida que se impõe.
 

 
 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, Julgo Parcialmente Procedentes os
pedidos iniciais e condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, 
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no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do
evento danoso (súmula 54 do STJ) e corrigido monetariamente a partir do arbitramento (súmula
362 do STJ).
 

 
 

Em decorrência da sucumbência, condeno ambas as partes ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando 50%
a cargo do autor (cuja exigência deverá ficar sobrestada por ser beneficiário da gratuidade da
justiça) e 50% a cargo do réu.
 

 
 

Caso não haja o recolhimento das custas finais, proceda a escrivania nos termos do
provimento nº 05/23-01/2017 da CGJ.
 

 
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
 

 
 

Arquivem-se.
 

 
 

Rio Verde, data da assinatura digital.
 

 
 

 
 

Lidia de Assis e Souza Branco
 

Juíza de Direito
 

(assinado eletronicamente)
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