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Av. Otto Niemeyer, 2000 - Bairro: Tristeza - CEP: 91910001 - Fone: (51) 3259-3460 - Email:
frpoaregtr1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000732-85.2014.8.21.6001/RS

AUTOR: JULIO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS
AUTOR: JUSSARA REGINA FOSCH

RÉU: JOSE ANTONIO JACOVAS

RÉU: SIMONE CRISTINA SCHMITZ
RÉU: COND HORIZONTAL JARDIM DO SOL

SENTENÇA

Vistos.

I – Relatório:

Trata-se de ação de responsabilidade civil c/c danos morais e materiais
ajuizada por JUSSARA REGINA FOSCH e JULIO CÉSAR RODRIGUES DOS
SANTOS em face de JOSÉ ANTÔNIO JACOVAS, SIMONE CRISTINA
SCHMITZ e CONDOMÍNIO HORIZONTAL JARDIM DO SOL. Na petição inicial
os autores narraram, em síntese, que na noite do dia 27.04.2013, um grupo de
amigos e colegas de escola organizou uma festa na casa de um deles no Condomínio
Jardim do Sol. Disseram que os organizadores contrataram um DJ, três seguranças,
determinando o valor de ingresso de R$ 30,00 masculino, e R$ 10,00 feminino.
Aduziram que esse valor foi para pagar os seguranças e também comprar bebidas
alcoólicas, cujo consumo era liberado na festa. Salientaram que haviam de 100 a 150
convidados, que tinham seus nomes em uma lista deixada na portaria do condomínio
e, caso o convidado não estivesse com o nome da lista, alguém da organização
liberava ou não a entrada no local. Asseveraram que o menor Eduardo Vinícius,
acompanhando o seu amigo Lorenzo, chegou ao local da festa e como seu nome não
estava na lista de convidados, a sua entrada foi autorizada por um dos organizadores.
Referiram que naquela noite houve um considerável consumo de bebidas alcoólicas
pelos presentes, e a festa se estendeu pela madrugada. Informaram que na manhã
seguinte, por volta das 11h, Eduardo foi encontrado no pátio da casa lindeira
onde ocorreu a festa, pela vizinha Jussara, estendido no chão, desacordado e com
grave lesão no crânio e outras de menor porte no abdômen. Destacaram que a Sra.
Jussara chamou o Serviço de Atendimento Móvel – SAMU e, posteriormente, o
jovem foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro, vindo a falecer em 06 de
maio de 2013. Sustentaram que, a partir daí, foi iniciado o Inquérito Policial n°
929/2013/750310/A, na 1° Delegacia para Criança e o Adolescente Vítimas de
Delitos (DECA) para apurar as circunstâncias da morte de Eduardo. Informaram que
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a casa em que ocorreu o evento pertence ao réu José Antônio Jacovas, pai de um dos
organizadores e que no momento dos fatos ele não estava na residência, apesar de
ter conhecimento de que naquele dia haveria uma festa. Asseveraram que a mãe do
anfitrião também tinha conhecimento de que no local ocorreria um evento, pois
entregou pessoalmente a lista de convidados na portaria do condomínio. Salientaram
que o Eduardo era o único convidado negro da festa. Teceram considerações sobre o
consumo de bebida alcoólica pelos adolescentes e sobre os requisitos legais acerca
da responsabilidade civil. Defenderam fazer jus ao pensionamento nos termos da
Súmula 491 do STF. Falaram sobre o prejuízo material sofrido. Postularam a
procedência da ação a fim de condenar os réus ao pagamento de indenização por
danos morais sofridos por Eduardo Vinícius Fosch do Santos e sua família, em razão
do fato ocorrido nas dependências da residência durante a realização da festa, bem
como que fossem os réus condenados ao pagamento pelos danos materiais,
consistentes em pensão mensal arbitrada pelo Juízo, bem como os gastos
hospitalares e fúnebres que totalizaram o valor de R$ 8.032,22. Juntaram
documentos.

Devidamente citado, o Condomínio apresentou contestação (Evento 12
Petição 4 fl. 1). Em preliminar, postulou que fosse reconhecida a inépcia da petição
inicial, sob o fundamento de que os autores não apontaram a responsabilidade do
condomínio pelos fatos, ocorridos em áreas exclusivamente privativas das unidades
residenciais. No mérito, pediu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Em sede de contestação, a ré Simone (contestação digitalizada
posteriormente - fl. 89/113 autos físicos), preliminarmente, impugnou o valor da
causa; pediu a suspensão do feito em face do julgamento da esfera criminal;
defendeu a carência da ação, por ilegitimidade passiva, uma vez que não praticou
qualquer ato que tenha contribuído para a ocorrência do evento danoso. Falou sobre
a nulidade das provas e sobre o cerceamento de defesa por não ter tido acesso ao
Inquérito Policial. Arguiu a inépcia da petição inicial. No mérito, aduziu que não
teve qualquer participação na organização do evento. Negou que estivesse na
residência no momento em que foram entregues as bebidas. Discorreu sobre o dever
da família e sobre os requisitos legais acerca da responsabilidade civil. Impugnou o
pedido de danos morais, pensionamento e dano materiais. Pediu a improcedência da
ação. Juntou documentos.

Igualmente citado, o réu José Antônio Jacovas apresentou contestação
(Evento 12 contestação 5 fl. 01). Em preliminar, defendeu a sua ilegitimidade
passiva, aduzindo que, para que os pais possam responder pelos atos dos seus filhos
menores de idade, é necessário que tenha ocorrido a prática de algum ato lesivo por
parte dos genitores, o que no caso, afirma não ter ocorrido. Asseverou que houve
cerceamento de defesa, uma vez que não teve acesso ao inquérito policial. Defendeu
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a necessidade de sobrestamento do feito, ressaltando que o deslinde do presente feito
depende da existência do alegado fato delituoso a ser apurado na esfera criminal. No
mérito, asseverou que a festa foi organizada por aproximadamente 40 amigos, e que
a escolha do local ocorreu em razão do amplo espaço da residência e em atenção ao
fato de que o condomínio possui segurança e câmeras de segurança. Disse que além
de tudo isso, foram contratados seguranças particulares que orientavam os
frequentadores da casa e profissionais encarregados da música. Informou que a mãe
do amigo Lorenzo, que levou o filho dos autores para a festa, retornou para
buscar por volta das 5 horas da manhã, e que o amigo falou que o Eduardo ficaria na
festa e “qualquer coisa” pegaria um táxi para voltar para casa. Salientou que, no
local da queda, havia um segurança proibindo a passagem e que todos os seguranças
permaneceram no local até as 5 da manhã. Mencionou que o filho dos autores entrou
no local cuja passagem estava proibida e que não se retirou do local quando a festa
acabou, o que caracterizaria a culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento
danoso. Referiu que todos os pais permitiram que os filhos participassem da festa.
Questionou o fato de os autores não terem estranhado o desaparecimento do filho até
as 11 horas da manhã, quando ele foi localizado. Pediu a inclusão, no polo passivo
da lide, da Sra. Vera Lúcia, mãe do amigo Lorenzo, responsável por levar o menino
até a festa e trazê-lo de volta. Impugnou o pedido de danos morais e materiais. Pediu
a improcedência da ação. Juntou documentos.

Foi apresentada réplica (Evento 12 Termo 7 fl. 27 e fl. 59).

A impugnação ao valor da causa, apresentada pela ré Simone, foi
julgada procedente, a fim de fixar no patamar de R$ 8.032,22(Evento 12 Petição 8
fl. 24).

A ré Simone postulou a gratuidade judiciária e o pedido foi indeferido
em decisão juntada no Evento 12 Petição 8 fl. 27. Na mesma decisão, as partes
foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse na produção de outras
provas.

O condomínio juntou aos autos a Convenção  que rege o mesmo
(Evento 12 Petição 8 fl. 33).

O Réu José Antônio Jacovas pugnou pela realização de prova
testemunhal (Evento 12 Outros 12 fl. 19).

A ré Simone manifestou-se postulando a suspensão do feito e a oitiva
das testemunhas arroladas (Evento 12 Outros 12 fl. 29).
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A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado
pela ré Simone foi reformada em sede de agravo de instrumento (Evento 12 Outros
13 fl. 11).

Em despacho saneador (Evento 12 despacho 15 fl. 01), proferido em
24.07.2017, foram rechaçadas as preliminares de ilegitimidade passiva da ré Simone
e do réu José Antônio Jacovas; indeferido o pedido de suspensão do feito; rejeitada a
alegação de cerceamento de defesa, e indeferido o pedido de inclusão da Sra. Vera
Lúcia no feito, formulado pelo réu José Antônio; foi determinada a intimação do
condomínio para regularizar a representação processual; Finalmente, foi designada
audiência da instrução para depoimento pessoal dos autores e oitiva das testemunhas
arroladas para o dia 25.09.2017.

A autora requereu que fosse designada nova data para a realização da
audiência, em razão de estar com viagem agendada para o dia (Evento 12 despacho
15 fl. 19).

O condomínio manifestou-se, postulando que fosse delimitado, em
sede de despacho saneador, as questões de fato sobre as quais deverá recair a
atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos (Evento 12
Despacho 15 fl. 36).

O pedido de adiamento da audiência de instrução, formulado pela
autora, foi deferido e a solenidade cancelada (Evento 12 Despacho 15 fl. 47).

A ré Simone informou nos autos a interposição de agravo de
instrumento sobre a decisão que indeferiu as liminares arguidas em sede de
contestação (Evento 12 Petição 16 fl. 23). O recurso não foi conhecido (Evento 12
Petição 16 fl. 57).

Em novo despacho saneador (Evento 12 Petição 16 fl. 67), proferido
em 01.06.2018, foram fixados os pontos controvertidos.

O Condomínio postulou a realização de prova pericial, a fim de que
fosse realizado o levantamento topográfico com o objetivo de que fosse identificado
o local do acidente, e apresentou rol de testemunha (Evento 12 Termo 17 fl. 3).

A ré Simone novamente postulou a suspensão do feito e apresentou o
rol de testemunhas (Evento 12 Termo 17 fl. 05).

Os autores manifestaram-se no Evento 12 Termo 17 fl. 11
apresentando o rol de testemunhas e outros documentos.

5000732-85.2014.8.21.6001 10020761563 .V65

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Vara Cível do Foro Regional da Tristeza da Comarca de Porto Alegre



12/07/22, 09:54 :: 10020761563 - eproc - ::

https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8af5babf2765b672a665194… 5/23

O réu José Antônio Jacovas apresentou rol de testemunha (Evento 12
petição 19 fl. 11).

O pedido de prova pericial formulado pelo condomínio foi deferido em
28.06.2018 (Evento 12 Petição 19 fl. 15).

As partes formularam quesitos (Evento 12 Pedição 19 e Petição 20).

O perito designado aceitou o encargo (Evento 12 E-mail 21 fl. 07) e
juntou aos autos o laudo (Evento 12 e-mail 21 fl. 43, Outros 22, 23 e 24).

As partes foram intimadas acerca do Laudo Pericial e foi designada
nova audiência de instrução para o dia 20 de maio de 2019 (Evento 12, Despacho 29
fl. 01).

O condomínio manifestou-se acerca do laudo pericial (Evento 12,
Despacho 29 fl. 17).

Em sede de audiência de instrução, as partes foram intimadas para se
manifestarem sobre a denúncia criminal imputando a um dos funcionários do
condomínio a morte dolosa do filho dos autores (Evento 12, Despacho 29 fl. 29).

A parte autora apresentou emenda à petição inicial em 03.06.2019
(Evento 12, Termo 30 fl. 03) aduzindo que o Condomínio corréu deveria ser
responsabilizado não só por negligência no socorro da vítima, mas também pela
responsabilidade do homicídio que teria sido praticado por um dos seus
funcionários, bem como por fraude processual do supervisor da segurança. A
emenda foi recebida e determinada a intimação da parte ré, que ratificou as
contestações já apresentadas (Despacho do Evento 12 - TERMO 30 - fls. 35 a 45).

Exatamente um mês após este Juiz assumir a jurisdição neste 2º
Juizado da Vara Cível do Foro Regional da Tristeza, em 16.01.2020, dois meses
antes do início da pandemia no Brasil, foi proferida decisão indeferindo, novamente,
o pedido de sobrestamento do feito até a decisão final do processo criminal, e foi
determinada a intimação para as partes se manifestarem acerca do interesse na
produção de provas (Evento 12 Petição 31 fl. 18).

As partes postularam a realização de prova testemunhal e, assim que
retomadas as audiências presenciais neste Juízo (agosto de 2021), em decorrência da
pandemia, foi designada audiência de instrução para o dia 18.10.2021 (Evento 12
Despacho 32 fl. 01).

Os autos foram digitalizados.
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No Eventos 20 e 21 foram juntados aos autos material fotográfico.

Foi determinada a expedição de alvará em favor do perito (Evento 32).

Realizadas audiências de instrução (Evento 61 e vídeos do Evento 69 e
Evento 145 e vídeos do Evento 144).

Apresentados memoriais (Eventos 156 a 159).

Estando o feito no localizador "aguardando transcurso de prazo"
juntamente a milhares de processos que estão em fase final de digitalização, os autos
voltaram conclusos para julgamento em 10.05.2022. 

É o relatório, não tão sucinto, exatamente para ordenar e facilitar a
localização dos respectivos atos, e expressar a complexidade do presente feito no
passar dos anos, desde o seu ajuizamento, ocorrido em 12.08.2014. 

II – Fundamentação:

Em respeito às partes e seus doutos procuradores, com base no
princípio da transparência, registro que a Vara Cível do Foro Regional da Tristeza,
composta por dois Juizados de Direito, é uma das unidades judiciárias que
apresenta, além do maior número de processos em andamento na comarca de Porto
Alegre, também o maior número de novos processos ajuizados todos os meses. 
Mensalmente, cerca de 300 novas ações são ajuizadas nos 1º e 2º Juizados desta
unidade, resultado do aumento populacional e da expansão econômica e imobiliária
que vêm ocorrendo na Zona Sul desta Capital, potencializado pelos efeitos da
pandemia nos últimos anos.  Atualmente, em decorrência das digitalizações dos
processos físicos para eletrônicos, conta-se saldo ínfimo de processos físicos, que se
somam, atualmente aos mais de 17.000 processos eletrônicos.  Todos os processos
novos e os cumprimentos de sentença já estão sendo distribuídos em forma
eletrônica desde meados de 2019, via Sistema Eproc. Visando à prestação
jurisdicional em prazos razoáveis, e norteados pela contínuo aperfeiçoamento dos
serviços, estão sendo adotados despachos dinamizadores procurando antever etapas
processuais de maneira a agilizar os respectivos cumprimentos pelo Cartório.  Em
consequência dessa agilização, também resulta em número crescente, e invencível,
de processos prontos para julgamento. Quanto mais rápido anda o processo, mais
rápido ele fica pronto para sentença. Mesmo que cada Magistrado despache e
impulsione cerca de 2000 processos por mês, presida dezenas de audiências e
profira, no mesmo período, em média, cerca de 70 sentenças de mérito (sem contar
as homologações de acordo, decisões interlocutórias, etc.) o acervo de processos
conclusos para sentença sempre tende a crescer, o que vem sendo amenizado,
recentemente, por Regimes de Exceção instituídos pela E. Corregedoria-Geral da
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Justiça, que encaminha a julgamento para outros Juízes(as) os feitos que ultrapassam
os 60 dias de conclusão. Não obstante toda essa engenharia desenvolvida, impende
que se reserve a Justiça Comum para os casos mais complexos, que não possam
tramitar nos Juizados Especiais Cíveis, unidades judiciárias de tramitação informal,
célere, e igualmente voltada à realização da Justiça. Feita essa longa mas necessária
justificativa, e sempre disponível para esclarecimentos e resolução de eventuais
problemas pontuais que se façam necessários (telefone Gabinete 2º Juizado: 51
3259-3514 Cartório: 51 3259-3508 e 51 3259-3509, WhatsApp 51 98059-1367),
passo à fundamentação propriamente dita.

As preliminares arguidas pelas partes já foram devidamente analisadas
e rechaçadas em sede de despacho saneador proferido no Evento 12 despacho 15 fl.
01.

Conforme já relatado, os autores ajuizaram a presente ação
indenizatória postulando a condenação dos réus ao pagamento de danos morais e
materiais após seu filho, Eduardo, menor de idade, ter participado de uma festa
organizada por vários adolescentes, entre eles Leonardo, o filho dos demandados 
José Antônio e Simone, sendo o genitor o morador e pretenso proprietário da casa
onde foi realizado o evento.  Dita festa ocorreu no Condomínio réu, sem a guarda de
responsáveis, e veio a resultar na morte do adolescente Eduardo, filho dos autores,
após uma queda ocorrida na residência lindeira, em decorrência de elevado desnível
na divisa entre os terrenos.

Como é sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de indenizar
estabelecida pelo ordenamento jurídico àquele que causar, por ação ou omissão,
dolosa ou culposa, dano injusto a outrem, seja patrimonial, extrapatrimonial ou
ambos.

Incumbe ao julgador, diante do relato da parte e dos elementos
reunidos no processo, verificar a existência dos pressupostos da responsabilidade
civil ensejadora da obrigação de reparação do dano.

O dano moral é um instituto consagrado na Constituição Federal,
segundo Sérgio Cavalieri Filho, é “lesão de bem integrante da personalidade, tal
como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor,
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima. Nessa categoria incluem-se
também os chamados novos direitos de personalidade: intimidade, imagem, bom
nome, privacidade, a integridade da esfera íntima. Tutela-se, aí, o interesse da
pessoa humana de guardar só para si, ou para estrito círculo de pessoas, os
variadíssimos aspectos de sua vida privada (...)”.(Programa de Responsabilidade
Civil, 8ª edição, pág. 80 e 81.).
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E na análise da caracterização desse direito de indenização por
danos morais em decorrência do sofrimento dos autores pela morte do filho,
impende registrar que em nenhum momento este Juízo notou interesse
meramente patrimonial dos autores, não obstante os pedidos indenizatórios
formais costumeiramente adotados em casos similares.  Muito pelo contrário. 
Nos contatos realizados nas audiências de instrução, foi observada a presença
de pais sofridos com a perda do filho, ambos querendo justiça,
sobretudo buscando entender o que de fato aconteceu naquela madrugada,
enfim, o que levou o filho a cair daquele local, vindo a falecer dias depois. De
outro lado, os pais de outro adolescente, que vive, um dos organizadores da
festa, que acreditavam que tudo transcorreria bem, e que não imaginaram que
uma tragédia poderia acontecer.

E nessa difícil missão de realizar Justiça, no caso aqui analisado,
entre várias nuances que devem ser trazidas a lume, será apurada a
responsabilidade dos pais do adolescente Leonardo - como dito, um dos
organizadores e anfitrião da festa -, no dever de guarda e vigilância do local e
do filho menor.  O filho, associado a outros adolescentes, organizou um evento
na residência do genitor, divulgada pela internet, para mais de uma centena
de pessoas, e regada por bebidas alcoólicas.  Nesse ambiente, em um canto
elevado e mais isolado do pátio da piscina, em área perigosa, houve a queda e a
consequente morte de Eduardo, o filho dos autores, um dos participantes do
evento.  Também deverá ser apurada eventual responsabilidade do Condomínio
para  a ocorrência do evento danoso.

Como é sabido, a Constituição Federal, em seu artigo 229, confere aos
pais, o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.

No mesmo sentido anda o Estatuto da Criança e do Adolescente, que
em seu artigo 22, estabelece o dever dos pais, com os filhos menores, nos seguintes
termos:

 Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos
menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer
cumprir as determinações judiciais.

Por sua vez, o Código Civil Brasileiro, em seu art. 1.511,
ao estabelecer que a base do casamento é a igualdade de direitos e deveres dos
cônjuges, inclui, dentre os deveres de ambos, o sustento, guarda e educação dos
filhos. No mesmo sentido, está a noma prevista no artigo 1.566, IV, do referido
diploma legal, ao estabelecer a obrigação de ambos os cônjuges, o dever de sustento,
guarda e educação dos filhos.
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Há de se ressaltar que, no caso aqui analisado, os réus eram separados
judicialmente, sendo tal fato totalmente irrelevante, pois o divórcio não os tornam
desiguais ou diminuídos em relação aos deveres com o filho menor. Isso porque, ao
tratar do poder familiar, o art. 1.634, I, do Código Civil, estabelece competir aos
pais, quanto aos filhos menores, a criação e educação, o dever de ter os filhos em
sua companhia e guarda.

Por certo, a interpretação legal é no sentido de que o dever primário
dos pais é a direção da criação e educação, independentemente de estarem casados
ou separados, vindo, em seguida, o dever de ter o infante em sua companhia e
guarda.

Em outras palavras, pode-se afirmar que o fato de estarem separados
ou divorciados os pais, e estando o filho menor na companhia de um deles, em razão
da guarda atribuída judicialmente ou por ambos consentida, não afasta do genitor
que não tinha o menor em sua companhia o dever de guarda atribuído legalmente a
ambos.

Ora, inexiste qualquer dúvida de que ainda que os pais estejam
separados, ambos ainda detém o poder de família, de modo que ambos devem cuidar
da educação e da boa formação do filho, exercendo seu dever de vigilância e
educação sobre o filho. Aliás, a ausência de coabitação decorrente da separação dos
pais, não impede a ambos, que se encontrem no exercício do pátrio poder, de
exercerem a fiscalização e vigilância sobre seu filho menor.

Por tudo isso, têm-se que a responsabilidade dos pais não pode ser
afastada, porque o menor não tem capacidade completa de discernimento. E mais,
dentre todas as responsabilidades, a que se deve ter mais rigor é a de vigilância, em
especial na adolescência, como no caso, quando os filhos não possuem ainda total
responsabilidade pelos seus atos.

No caso concreto, da análise da vasta prova documental, pericial e
testemunhal produzida durante a longa instrução do feito, é possível concluir que os
pais, réus nesta ação, falharam com o dever de vigilância do local e do filho menor,
contribuindo diretamente para a realização de uma festa grande e regada a bebidas
alcoólicas, que veio a resultar, lamentavelmente, na ocorrência do dano
experimentado pelos autores - a queda violenta e a consequente morte do filho
adolescente.

Em sede de depoimento pessoal, o réu José Antônio Jacovas
confirmou que morava na residência onde ocorreu a festa, e que os filhos ficavam
com ele alguns dias da semana e finais de semanas alternados. Disse que sabia da
festa e que o evento foi organizado por um grupo de mais ou menos 8 garotos.
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Salientou que fez algumas exigências para a realização da festa e que não estava no
local no dia do evento. Afirmou que exigiu um segurança na entrada, outro da
escada interna e outro no lado de fora, que controlava a piscina. Destacou ter
recomendado seu filho para que não fumassem, e disse que não autorizou o
consumo de bebidas alcoólicas. Que a festa era para 60 pessoas. Esclareceu que o
valor cobrado dos participantes foi destinado para pagar os seguranças e DJ. Aduziu
que teve acesso a uma lista e que o nome do Eduardo não constava. Referiu que a
entrada no local onde ocorreu a queda do Eduardo estava vedada, salientando que no
local não tinha iluminação e que havia uma horta. Asseverou que, para ir no local da
queda, tinha que passar pelo segurança que ali deveria estar ou entrar por fora do
terreno da residência. Informou que o acesso se dava através de uma escada e que
teve informações que havia obstáculos impedindo a passagem. Narrou que foi
avisado do ocorrido por volta das 11 horas da manhã, pela segurança do
condomínio. Que um grupo de amigos dormiu na residência depois da festa. Deixou
bem claro que na casa dele jamais permitira qualquer tipo de preconceito. Negou
que teve acesso ao blog ou ao facebook onde estava sendo divulgada a festa.
Confirmou que, no final de semana da festa, era o final de semana que o menor
estaria com a mãe. Ao ser questionado, disse não ter acompanhado a contratação dos
seguranças. Negou ter comprado bebidas alcoólicas que foram servidas na festa, e
que não teve conhecimento que a festa acabou às 6 horas da manhã. Falou que não
tem contato com a Simone e que a separação foi litigiosa. Salientou que ia todo final
de semana para o sítio.

A testemunha Vera Lúcia, que levou o filho dos autores e outros
meninos na festa, contou que marcou um horário para o filho dela voltar para casa.
Que não ficou de buscar o Eduardo. Disse que o seu filho tinha 16 anos na época.
Informou que o Eduardo estava na casa dela antes do evento. Esclareceu que o
Eduardo e o filho dela estavam no litoral em um evento de surf e que buscou os
meninos na praia para levar para a festa. Ao ser questionada, confirmou que o
Eduardo frequentava a casa dela. Salientou que não buscou o filho na festa e que ele
voltou de táxi. Também disse que não tinha informação que o Eduardo dormiria na
casa dela. Destacou que ficou sabendo dos fatos quando uns amigos ligaram para a
casa dela e a comunicaram. Concluiu referindo que, depois do ocorrido, recebeu
ligações por parte da organização da festa fazendo ameaças.

A testemunha Matheus Dornelles, amigo de Leonardo, filho dos réus,
confirmou que a festa foi organizada pelo grupo de amigos e que conhecia o
Eduardo de vista. Disse que não notou o momento que ele desapareceu. Referiu que
foram contratados seguranças, um DJ, e que estavam servindo bebidas alcoólicas.
Contou que aproximadamente 150 pessoas participaram do evento, e que a festa
ocorreu na parte de fora do terreno e no primeiro andar da residência. Que na parte
íntima da casa, o pessoal não tinha acesso. Tinha cerveja e destilado. Disse que não
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ficou sabendo de briga ou desentendimento, e que quando acabou a festa ficaram
cerca de 15 a 20 pessoas que dormiram na casa para ajudar na organização do local
no dia seguinte. Referiu ter participado da organização do evento. Destacou que a
Sra. Simone não estava na festa. Confirmou ter sido o responsável pela contratação
dos seguranças que trabalharam no local. Esclareceu que tinha um grupo de amigos
denominados “a zona sul chegou”. Asseverou que não fazia parte do grupo do
Facebook onde foi divulgada a festa. Confirmou que foi cobrado “ingresso” dos
participantes e que o dinheiro foi para pagar os gastos com o evento. Salientou que
não foi auferido lucro pelos organizadores, e que havia bebida liberada para os
participantes. Indicou que a bebida ficava na rua, perto da piscina, e que não havia
nenhum adulto responsável na festa. Apontou que um dos seguranças contratados
permaneceu na escada da parte íntima. Que o outro segurança ficou na porta da casa
recebendo os convidados e que o outro ficou circulando. Ao ser questionado, contou
que não havia nenhuma área na rua interditada ou fechada. Salientou ter acordado
por volta das 10h/11h da manhã. Disse que atendeu o interfone quando a segurança
do condomínio ligou informando que um amigo da festa tinha se machucado. Disse
que quando chegaram no local da queda, o SAMU já havia chegado. Contou que do
lado da piscina tinha uma “escadinha” que dava acesso à horta e que colocaram
umas cadeiras de praia para tentar impedir o acesso. Salientou que o terreno da horta
era pequeno. Finalizou falando que o segurança contratado não ficou parado na
entrada da horta para impedir o acesso.

A testemunha Bruno, amigo de Leonardo, filho dos réus, contou que
não participou da organização do evento mas que participou da festa. Disse que
lembra do Eduardo na festa e que o conhecia de vista. Ao ser questionado, negou ter
visto qualquer incidente envolvendo o Eduardo ou outras pessoas, e que não
houve nenhuma briga no local. Salientou que a festa oferecia bebida e música. Que
estavam sendo servidos vodca, energético, cerveja e água. Confirmou que tinha DJ.
Destacou que o Eduardo estava, às 5 da manhã, na sala conversando com o pessoal e
que não se lembra se ele estava bebendo. Disse que, quando foi embora, o Eduardo
ainda estava ali, na área da piscina. Confirmou que fazia parte do grupo do
Facebook “zona sul chegou”. Negou saber quem foi o responsável pela compra das
bebidas. Referiu que foi cobrado R$ 30,00 para homem e R$ 10,00 para mulher.
Contou que a festa tinha bebida liberada e que não tinha adulto responsável além
dos 3 seguranças. Destacou ter ido embora entre 6h e 7h, e que neste horário a festa
não tinha acabado. Finalizou dizendo que não lembra de ter visto os seguranças no
final da festa.

Em depoimento pessoal, a autora Jussara contou que não sabia que o
Eduardo iria na festa e que naquele final de semana o menino estava com o pai.
Disse que já era separada e que o Eduardo ia para a casa do pai em finais de
semanas alternados. Esclareceu que o Eduardo estava trabalhando em uma empresa
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de restauração de móveis antigos. Que acreditava que o Eduardo bebia pouco
quando estava nas festas e que ele não era de briga. Esclareceu que, no sábado, ele
estava na praia, com um grupo de amigos em um evento de surf e que retornou a
Porto Alegre ao final do dia, quando foi para casa do Lorenzo, e posteriormente para
a festa. Asseverou que o Eduardo nunca tinha participado em evento dentro do
Condomínio Jardim do Sol. Sustentou que não tinha conhecimento que o Eduardo
fazia uso de maconha.

O autor Júlio César, em seu depoimento pessoal, narrou que estava
separado há 13 anos, que o Eduardo ficava com ele  em finais de semanas alternados
e nas quartas-feiras. Disse que  ele tinha bom relacionamento com a mãe. Informou
que no final de semana da festa estava viajando para o Rio de Janeiro e que voltou
de viagem na sexta-feira, véspera da festa. Noticiou ter sido informado pela mãe,
sua ex-mulher, que o Eduardo iria no evento do campeonato de surf. Contou que
falou por telefone com o Eduardo quando ele retornou da praia e disse ter sido
informado pelo filho que a mãe do Lorenzo  os levaria e os buscaria na festa.
Salientou que o Eduardo disse que depois da festa dormiria no Lorenzo, e que
combinou com o filho de buscá-lo no domingo na casa do amigo. Que não falou
com o Lorenzo para saber porque o Eduardo não voltou da festa com ele. Referiu ter
ido na casa da mãe do Lorenzo buscar a mochila do filho que havia ficado no local.
Contou que acreditou que a morte do menino tinha sido uma fatalidade. Confirmou
que ele trabalhava fazendo artesanato com a mãe de uma colega. Disse que a amiga
Júlia informou que a festa estava se encaminhando para o final e que eles estavam
na volta da piscina, e que o Eduardo saiu falando que iria urinar e não voltou mais.
Destacou que essa foi a informação mais próxima que teve, e que a amiga Júlia disse
que seu filho não estava alcoolizado, mas que tinha bebido. Negou saber quem foi o
responsável pela organização da festa. Esclareceu que alguns finais de semana ele
dormia fora de casa.

Por sua vez, a ré, Sra. Simone, disse que foi deixar o filho na festa, na
casa do pai, por volta das 19h. Confirmou que deixou a lista na portaria.  Disse que
não tinha conhecimento que o pai não estaria em casa. Contou que sabia da
organização da festa e que ajudou a contratar o DJ, mas negou ter ajudado a comprar
as bebidas.

A subsíndica do Condomínio, Sra. Maria Enriqueta, contou que na
época do ocorrido já residia no Condomínio, mas não fazia parte da administração.
Confirmou que a portaria controla a entrada e saída de pessoas. Disse que quando
acontece algum evento em residências do condomínio o controle da portaria é
efetivado através da lista de convidados entregue pelo morador. Não soube de
nenhum acontecimento extraordinário no dia dos fatos.

5000732-85.2014.8.21.6001 10020761563 .V65

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Vara Cível do Foro Regional da Tristeza da Comarca de Porto Alegre



12/07/22, 09:54 :: 10020761563 - eproc - ::

https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e8af5babf2765b672a66519… 13/23

A testemunha Natália do Santos confirmou ter ido na festa. Que tinha
16 anos na época. Salientou que era comum a organização de eventos em casas do
grupo de amigos quando os pais não estavam presentes. Disse que foi cobrada
entrada no evento e que foi oferecido bebida alcoólica. Confirmou que
havia seguranças. Lembrou do Eduardo e que o conheceu no cursinho de inglês.
Mencionou que se recorda do Eduardo no final da festa e que ele não estava
alterado. Contou que não viu qualquer desentendimento durante a festa. Asseverou
que tinham mais de 100 pessoas, que chegou no local próximo da meia-noite e que
foi embora perto das 5h da manhã.

A testemunha Theodora contou que participou da festa e que
contava 15 anos de idade. Confirmou que foram cobrados ingressos e acredita que
havia mais de 100 pessoas. Disse que tinha bebida liberada e que não havia adultos
na festa, apenas os seguranças. Não soube informar quem comprou as bebidas. Disse
ter visto o Eduardo na festa, que ele não estava visivelmente alcoolizado ou fora de
si. Falou que o convite relativo ao evento da festa ainda existe no Facebook.

O informante Rony, funcionário do Condomínio. Disse que no dia que
aconteceu o fato estava trabalhando. Que seu turno iniciou às 15h e terminou às 23h.
Que nenhum problema aconteceu durante a realização do evento. Que quando
ocorre festa no Condomínio os proprietários mandam a lista de convidados e a
portaria confere. Se a pessoa não está na lista, eles entram em contato com o
morador que autoriza ou não a entrada. Confirmou que a Sra. Simone entrou na
portaria, entregou a lista de convidados e se responsabilizou pela festa informando o
número do seu celular. Que não foram deslocados seguranças do condomínio para
cuidar da festa.

Enfim, a prova oral deixa claro que os réus José Antônio Jacovas 
e Simone Cristina Schmitz tinham conhecimento da realização  da festa
organizada pelo filho adolescente, Leonardo, e outros amigos também
adolescentes, na casa localizada no Condomínio demandado. Não remanesce
dúvida que o evento reuniu mais de uma centena de jovens - a maioria
adolescentes - e que os genitores de Leonardo não se encontravam no local.
Também restou devidamente comprovado que a festa foi regada de bebidas
alcoólicas e que havia três seguranças no local, pelo menos até por volta das 05
horas, contratados pelos jovens organizadores do evento. O contexto probatório
oral, ainda, informa que não houve qualquer conflito entre os jovens ou
qualquer intercalação que tivesse exigido a intervenção dos seguranças. A
prova oral, ainda, demonstra que Eduardo participou normalmente da festa,
pois fazia parte do grupo de amigos de escola, não se tendo qualquer
testemunho de que tenha sido vítima de discriminação por ser negro, ou
violência de quem quer que seja. O desaparecimento dele deu-se já no final da
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festa, quando os jovens se encontravam conversando próximos da piscina.  Ele
afastou-se para urinar e depois disso não foi mais visto, sendo encontrado caído
no terreno vizinho por volta das 11h.  Não obstante o empenho e o esforço de
todos, também intrigados com a causa da queda, a audiência realizada neste
Juízo terminou como começou, ou seja, com a dúvida quanto às circunstâncias
exatas da queda de Eduardo, tudo indicando que ele foi urinar próximo da
divisa entre os terrenos e caiu, talvez um mal-estar, ou efeito de bebida ou sono,
enfim, houve um desequilíbrio, uma fatalidade que lhe causou graves lesões e
lhe custou a vida dias após.  Além disso, na audiência de instrução e
julgamento, com a oitiva de todas as pessoas trazidas a Juízo, como dito
anteriormente, não resultou demonstrado qualquer ato de discrinação a
Eduardo, nem violência causada pelos seguranças ou por outras pessoas, como
aventado em momentos do processo, e segundo uma denúncia criminal que
desencadeou processo criminal em andamento. A prova colhida neste processo
cível não acena para nenhuma prática criminosa durante a festa.

O dono da residência, em seu depoimento, em vários momentos
confirmou que se tivesse conhecimento jamais autorizaria que adolescentes
ingerissem bebidas alcoólicas em sua casa. Disse que não permitia que
fumassem na sua presença, ressaltando toda a educação dada ao filho. Diante
desses princípios responsáveis, próprios do dever de zelo de genitores, muito
provavelmente, se o pai de Leonardo estivesse em casa naquela noite, poderia
ter intervindo e evitado o consumo de bebidas alcóolicas por adolescentes. 
Poderia ter prevenido, orientando e fiscalizando os participantes da festa - para
mais de cem pessoas -, inclusive reduzindo a possibilidade, sobretudo, de
circulação indevida por áreas de perigo do imóvel, exatamente aquela em que
Eduardo veio a cair, embora a escada de acesso à horta estivesse proibido, com
cadeiras de praia como informou a testemunha Matheus.

Não se pode olvidar a responsabilidade de cada um dos genitores
dos adolescentes que participaram da festa.  Ao permitirem a participação de
filhos menores em festas como a mencionada nos autos, assumem o risco de que
seus filhos irão consumir bebidas alcoólicas, ficarão expostos ao consumo de
drogas, e poderão se envolver em algum incidente que possa resultar em danos
das mais diversas naturezas.  Quem é pai ou mãe de adolescentes sabe bem a
dimensão dessa preocupação, pois a adolescência é uma das fases mais difíceis
de se exercer a paternidade.  Procura-se confiar na educação dada no passar
dos anos, soltando gradativamente os filhos para que eles alcem os primeiros
voos da vida adulta. Geralmente, é quando os pais, como se diz, "branqueiam
os cabelos", tamanha a preocupação originada nessas situações.  Então, não se
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pode creditar toda e absoluta responsabilidade aos genitores de um dos
organizadores da festa, mesmo sendo os pais do jovem "dono da casa" que
cedeu o espaço para a diversão de todos.  

Os próprios autores também possuem uma parcela de
responsabilidade por deixarem o filho participar de uma festa dessa natureza,
com ida e volta meio incerta, e sabedores que alguma bebida alcoólica ele
consumiria, e sofreria os efeitos desse consumo. A própria mãe afirma em seu
depoimento que Eduardo tinha uma certa autonomia. Claro, jamais
imaginaram que o filho, já com 17 anos de idade, possivelmente meio
alcoolizado, iria urinar em local impróprio, ignorando que estava à beira de um
quase precipício. Uma fatalidade irreparável, que só os autores sabem o que
significa desde então.

De qualquer sorte, os pais e responsáveis dos adolescentes que
participaram da festa acreditavam que seus filhos estavam em ambiente
relativamente seguro, sob a vigilância de algum responsável. Afinal, o evento
aconteceu em uma residência privada localizada em um condomínio de casas de
elevado padrão e com segurança. Como dito acima, não se ignora as dificuldades de
lidar com filhos na adolescência, que procuram diversões e se expõem a situações de
risco.  E nesse sentido, também os pais assumem alguns riscos, acreditando que
possam ser minimizados quando uma festa dessa natureza ocorre em local de alto
nível e com segurança.

Todavia, o que ocorreu foi o oposto, pois os genitores do organizador
principal do evento deixaram o local sem qualquer responsável efetivo - e o
proprietário da casa seria o mais legitimado deles. A confiança creditada somente ao
filho adolescente, sem uma supervisão próxima quanto ao consumo de bebidas
alcóolicas e a circulação pelas áreas de risco, terminaram por contribuir para a
ocorrência da queda de Eduardo, um dos adolescentes participantes da festa. 

Nesse sentido, a própria Sra. Simone, em seu depoimento, foi
categórica ao afirmar que, se a festa tivesse ocorrido em sua residência, teria
acompanhado o evento. O mais coerente seria se ela tivesse se preocupado se o pai
do menino, que era o responsável por ele naquela noite, estaria do local. Não se
pode exigir outra conduta da mãe, que sabendo dos planos do seu filho e tendo
partipado de certa forma da organização (esteve na portaria e entregou a relação de
convidados), não conversou com o pai, seu ex-marido, para certificar que haveria
alguém responsável no local.

Ora, o argumento de que a ré não conversava com o Sr. José Antônio
Jacovas, em razão da separação litigiosa do casal, ou que não frequentava a
residência onde ocorreu a festa, não pode de maneira alguma afastar a sua
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responsabilidade para a ocorrência do evento danoso, já que com os avanços da
tecnologia, a fiscalização e a direção da conduta dos responsáveis podem e devem
ser exercidas mesmo que vivam pais e filhos em casas separadas.

Ademais, saliento que, ainda que não se tenha notícias a quem foi
estabelecida a guarda dos filhos quando da separação litigiosa do casal, o fato é
que os genitores são responsáveis, de forma conjunta, pelo dever de guarda dos
infantes.  Não se pode admitir que a mãe queira se eximir de sua responsabilidade
argumentando que o evento foi organizado na residência paterna, sob a guarda e
cuidado do pai.

Por tudo que foi exposto, resta evidente o nexo de causalidade entre a
conduta dos réus, Sr. José Antônio Jacovas e Sra. Simone Cristina Schmitz, que
contribuíram diretamente para a ocorrência do evento danoso sofrido por Eduardo e 
experimentado pelos autores. A festa naquelas circunstâncias - organizada e com a
participação de adolescentes, com um número elevadíssimo de participantes para
uma residência familiar, regado a bebidas alcoólicas, e com local de perigo de
acidente grave -,  não poderia ter sido autorizada.  Os pais do adolescente anfitrião e
dono da casa tinham o dever de impedir, intervir ou vigiar diretamente. Assim não
agindo, assumiram os riscos da indenização pelos danos ocorridos, mitigada em
parte a responsabilidade, diante das nuances supramencionadas. 

O juízo, pois é de procedência em relação aos genitores de
Leonardo.

Por outro lado, não verifico responsabilidade do Condomínio pelos
fatos narrados pela parte autora.

Não ficou demonstrado nos autos se o Condomínio tinha ou não o
dever de fazer rondas noturnas, ônus que incumbia aos autores nos termos do artigo
373, I, do Código de Processo Civil. E mesmo que se considere natural esse dever
de ronda, que se acredita que ocorra de modo geral, principalmente em grandes
condomínios, a ronda é restrita às áreas comuns, não alcançando as áreas privativas,
sejam internas ou externas, em especial naquelas que não são vistas naturalmente
por quem passa em ronda.

O fato é que, a queda e a permanência, por horas, do adolescente
Eduardo, ocorreu no pátio da residência lindeira onde foi realizada a festa, ou seja,
em uma propriedade privada.

Há de se ressaltar que o Condomínio é amplo, com grandes áreas
verdes e pouco visíveis.
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Por obvio, não pode ser exigido que os seguranças do condomínio
verificassem o entorno do local onde ocorreu a festa, ainda mais considerando que
as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que durante o evento não ocorreu
qualquer intercorrência.

Releva observar que o local onde ocorreu a queda não é visível da área
comum, em razão do desnível do terreno em aproximadamente 6 metros.

A prova pericial concluiu que (Evento 12 e-mail 21 fl. 43, Outros 22,
23 e 24):

“Após o atento exame das reclamações contidas na Inicial, em cotejo com a
situação examinada "in loco", relatos, e estudo topográfico, entende-se que a vítima
foi encontrada em local dentro da propriedade particular da Unidade Residencial
nº 46, sendo que só seria possível avistá-la de dois pontos externos. O primeiro a
20m do acesso 06 em direção à casa 46 seguindo pelo pavimento de tijolos
vermelhos. O segundo ponto seria pelo jardim superior ou pomar, onde o
Observador teria que estar bem próximo da cerca viva e se debruçar sobre a mesma
para enxergar a vítima. É importante frisar que durante a noite é provável que as
distâncias de visualização reduziriam devido à redução da luminosidade,
prejudicando a percepção do observador.

Outro ponto constatado é que para se acessar normalmente o imóvel 46 através do
imóvel 47, somente é possível passando por área comum, no caso, a Praça 09, que
se encontra defronte às duas residências, inclusive benfeitorias das mesmas, como
acesso de veículos e pedestres, estão localizados sobre a área destinada a praça.”

Também não pode ser reconhecida responsabilidade do Condomínio
demandado com base nos motivos destacados na emenda à petição inicial, apenas
com base na denúncia criminal, segundo constou no Evento 12 - TERMO 30 - fl. 5.  

Como dito anteriormente, estes autos de ação cível não trazem nenhum
elemento de prova que indique a prática de crimes pelos seguranças ou outras
pessoas vinculadas ao Condomínio. Apresenta-se até surpreendente o oferecimento
de tal denúncia. De qualquer sorte, compete ao Juízo Criminal processar e julgar a
questão, com base nas provas que serão produzidas naqueles autos. E na remota
hipótese de ser reconhecida alguma culpabilidade dos réus, eles devem responder
pessoalmente pelos danos causados, pois o Condomínio, composto pelo conjunto de
moradores, não contribuiu para a prática criminosa.

Assim, merece ser julgado improcedente o pedido em relação ao
condomínio demandado.
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Potencializada a falta de prevenção e vigilância e o consequente dever
de indenizar dos réus José Antônio Jacovas e Simone Schmitz, e sopesadas também
as responsabilidades dos pais do adolescente Eduardo que participou do evento,
como supramencionado, somado ao agir da vítima Eduardo, que segundo
depoimentos testemunhais, optou por urinar em local impróprio, perto da divisa,
além da horta, mas na divisa perigosa que desconhecia (o que ameniza, em parte, a
culpa dos réus), lógico, sem saber que ali havia um desnível de seis metros com o
terreno vizinho (área de perigo, que potencializa a responsabilidade dos
demandados), em relação ao quantum indenizatório, o juízo deve ser prudente e
severo, de modo a trazer uma justa compensação para a vítima, neste caso os
autores, em relação à perda do filho. Porém, o arbitramento não deve conter
exageros, para que a indenização não se configure uma fonte de enriquecimento. O
prejuízo é irreparável, não havendo preço para a vida, sobretudo de um jovem
com um belo futuro por viver. Eduardo estaria completando 22 anos de vida
terrena em 07.07.2022, há dois dias, quando iniciada a fase final desta sentença,
coincidentemente. Ele nasceu em 07.07.1995...   Os critérios balizadores dessa
fixação são, conforme reiterada jurisprudência, as circunstâncias do caso e as posses
do ofensor e vítima. Não se tem nos autos maiores referências quanto às posses da
parte autora, que exercem e/ou exerceram a profissão de bancários.  Por outro lado,
o demandado é profissional liberal, arquiteto, sendo do conhecimento deste Juízo
que, em decorrência de ações em fase de cumprimento de sentença que tramitam
nesta Vara Cível, tem a maioria de seus bens imóveis penhorados, já em fase de
adjudicação, em decorrência de ação de rescisão contratual por inadimplemento
parcial, exatamente da casa mencionada nestes autos, onde foi realizada a festa, e
que já retornou à posse e propriedade dos antigos promissários vendedores.
Portanto, referido imóvel não mais lhe pertence.

Considerando essas premissas, a quantia de R$ 200.000,00 é justa e
adequada a compensar os prejuízos sofridos pelos autores, valor este que deverá ser
dividido igualmente e corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar do
arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso,
ao teor da Súmula 54 do STJ, pois se trata de responsabilidade extracontratual.

No mesmo sentido, procede o pedido de danos materiais. Os
documentos que instruíram a petição inicial comprovam os gastos hospitalares e
funerários que os autores tiveram em decorrência da morte do filho, que totalizaram
a quantia de R$ 8.032,22 (oito mil e trinta e dois reais e vinte e dois centavos).

O referido valor deverá ser atualizado pelo IPCA desde a data do
desembolso e acrecidos de juros moratórios de 1% ao mês incidentes desde a
citação.
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De outro lado, quanto ao pedido de pensionamento, não assiste razão
aos autores, senão vejamos:

Como é sabido, a Súmula nº 491 do Supremo Tribunal Federal,
reconhece ser indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que
não exerça trabalho remunerado.

Contudo, de acordo com o entendimento jurisprudencial, para que seja
deferido o pedido de pensionamento aos pais, é necessário efetiva comprovação da
condição de baixa renda dos autores, apta a presumir que seu filho viria a contribuir
para o sustento da família.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE
REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão,
afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação
recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento
inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se
tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência
econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o
pensionamento mensal aos genitores da vítima.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.880.254/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. MORTE DE VÍTIMA POR ELETROPLESSÃO. 2. CONCESSIONÁRIA
DE ENERGIA ELÉTRICA. 2.1. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. 3. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. 4. AUXÍLIO-FUNERAL. 5.
PENSIONAMENTO AOS PAIS, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E
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JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 5.1. PAGAMENTO DE DÉCIMO
TERCEIRO. 6. FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS. 7. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU INCLUSÃO DOS
BENEFICIÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA. 8. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do
falecimento da filha e irmã dos autores, respectivamente, vítima de acidente
causado por descarga elétrica quando se encontrava no terraço da residência.

2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito
privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco
administrativo, está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo
incontroverso nos autos que a empresa ré, concessionária de serviço público, atua
no setor de transmissão de energia elétrica, atividade que, não obstante sua
essencialidade, apresenta alta periculosidade e, em consequência, oferece riscos à
população.

2.1. Dispõe ainda o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que "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".

3. No caso, o acidente decorreu da concorrência de causas, uma vez que,
concomitantemente à ausência da indispensável atuação fiscalizatória por parte da
concessionária de energia elétrica, deve ser considerado o fato de que a residência
da família foi construída de forma irregular, sem respeitar a distância mínima da
rede de energia preexistente, o que possibilitou que, ao manusear uma barra de
ferro próxima à fiação, a vítima viesse a sofrer o acidente fatal. Tal fato, em
observância ao art. 945 do diploma civil, acarreta a redução proporcional dos
valores indenizatórios.

4. As despesas com funeral devem ser ressarcidas, independentemente de
comprovação, em consonância com as regras previstas na legislação
previdenciária. Precedentes.

5. A jurisprudência desta Corte orienta que, em se tratando de famílias de baixa
renda, há presunção relativa de colaboração financeira entre os seus membros,
sendo pois devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos
genitores do falecido, a despeito de prova da dependência econômica, admitido o
direito de acrescer.

5.1. Há de ser admitido o recebimento de décimo terceiro salário apenas na
hipótese de ser comprovado que a vítima mantinha vínculo empregatício na data do
óbito.

6. Considerando os elementos fáticos da causa, o valor da indenização por danos
morais deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos
genitores e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o irmão, já considerada a
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concorrência de causas. Esses valores deverão ser corrigidos a partir desta data
(Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), de
acordo com a taxa SELIC.

7. A possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos
beneficiários em folha de pagamento da empresa deverá ser avaliada pelo Juízo da
causa no procedimento de liquidação.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.693.414/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020.)

No caso dos autos, em que pese a prova testemunhal tenha confirmado
a alegação de que o Eduardo estava exercendo trabalho informal a época do
acidente, a condição de baixa renda familiar em momento algum foi demonstrada
pela parte autora, sendo este requisito essencial para a concessão de indenização a
esse título.

Ao revés disso os demandantes sequer formularam pedido de
gratuidade judiciária, realizando o pagamento das custas processuais quando da
interposição do presente feito.

Assim, ausentes os requisitos legais, improcede a ação no ponto.

 

III – Dispositivo:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo
Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos autos da ação de
responsabilidade civil c/c danos morais e materiais ajuizada por JUSSARA
REGINA FOSCH e JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DOS SANTOS em face do
CONDOMÍNIO JARDIM DO SOL, nos termos da fundamentação supra;

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor
dos procuradores do Condomínio Jardim do Sol, que fixo em 15% sobre o valor
atribuído à causa. Fixo tal percentual, considerando os critérios constantes do art.
85, § 2º, do CPC.

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em
face de JOSÉ ANTÔNIO JACOVAS e SIMONE CRISTINA SCHMITZ, a fim de:
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a) condenar os réus José Antônio Jacovas e Simone Cristina Schimitz,
de forma solidária, ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), a serem divididos igualmente entre os autores, acrescidos de
consectários legais, nos termos da fundamentação supra e;

b) condenar os réus José Antônio Jacovas e Simone Cristina Schmitz,
de forma solidária, ao pagamento dos danos materiais atinentes aos gastos
hospitalares e funerários que os autores suportaram em decorrência da morte do
filho, que totalizaram a quantia de R$ 8.032,22 (oito mil e trinta e dois reais e vinte
e dois centavos), a serem divididos entre os autores, se for o caso, conforme os
respectivos pagamentos, acrescido de consectários legais, nos termos da
fundamentação supra.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno os autores ao
pagamento de 20% das custas processuais cabendo aos réus José Antônio e Simone
o restante 80%.  Condeno os demandados José Antônio e Simone ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação em favor
dos procuradores da parte autora, e a parte autora o valor equivalente a 15% sobre o
valor atribuído à causa em favor dos procuradores dos demandados antes
nominados.  Suspendo a exigibilidade do pagamento das despesas processuais pela
demandada Simone, considerando que lhe foi deferido o pedido de gratuidade
judiciária.

Caso sobrevenham Embargos de Declaração, intime-se a parte adversa
para contrarrazões.  Depois, voltem para julgamento.

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para
apresentar as contrarrazões.  Depois, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Transitando em julgado, e caso depositado o valor da condenação,
expeça-se alvará à parte autora. Desde já, fica a parte ré ciente que o não
pagamento do débito em até 15 dias da intimação do despacho que vier a
receber o pedido de cumprimento de sentença, além dos encargos
supramencionados, ensejará a aplicação de multa de 10% sobre o valor do
débito total, mais novo percentual de  honorários advocatícios, no percentual de
10% também sobre o valor total do débito, tudo com base no § 1º do art. 523 do
CPC. 

Por fim, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se com
baixa.

Publique-se.
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Registre-se.

Intimem-se.

 

Documento assinado eletronicamente por VANDERLEI DEOLINDO, Juiz de Direito, em 9/7/2022, às
2:3:7, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
informando o código verificador 10020761563v65 e o código CRC 6831f2e4. 
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