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APELAÇÃO.  AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO DO  PROMOVENTE.  PARTIDA DE
FUTEBOL.  DANO  À  INTEGRIDADE  FÍSICA DO
TORCEDOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  NEXO
CAUSAL.  DEVER  DE  INDENIZAR.
INEXISTÊNCIA.  DESCUMPRIMENTO  DO  ART.
373,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

- Por força da disposição contida no art. 3º, da Lei nº
10.671/2003 (Estatuto do Torcedor), deve ser aplicada
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a legislação consumerista à espécie, equiparando-se
as  entidades  responsáveis  pela  organização  da
competição  e  pela  prática  desportiva  detentora  do
mando de jogo,  aos fornecedores de serviços,  para
fins de reparação de danos causados ao torcedor. 

-  Incumbe  à  parte  autora,  no  que  se  refere  à
distribuição  do  ônus  da  prova,  demonstrar  a
existência do fato constitutivo do direito vindicado,
nos  moldes  do  art.  373,  inciso  I,  do  Código  de
Processo Civil.

- Não tendo o insurgente comprovado a ocorrência
de  falha  na  prestação  do  serviço,  inviável  o
percebimento da indenização perseguida, haja vista
inexistir o nexo causal entre o infortúnio narrado e a
conduta  dos  promovidos,  devendo,  assim,  ser
mantida a decisão recorrida.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso apelatório.

Sérgio Alves Pinheiro ajuizou  Ação de Reparação
de Danos  Materiais  e  Morais, em face  do  Treze Futebol  Clube  e  da Federação
Paraibana de Futebol, sob o  argumento de existência de danos materiais e morais
indenizáveis,  oriundos de sequelas provocadas pela  queda no fundo do fosso do
estádio “O Amigão”, durante uma partida de futebol, no Campeonato Paraibano, em
decorrência de inexistência de proteção adequada ao torcedor.
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Contestações apresentadas por Treze Futebol Clube
e  Federação  Paraibana  de  Futebol,  fls.  29/35  e  72/79,  respectivamente,  alegando,
preliminarmente,  a  ilegitimidade  passiva.  No  mais,  defendem  a  existência  de
litisconsórcio passivo necessário, denunciação à lide da seguradora e culpa exclusiva
do torcedor.

A  Juíza  de  Direito  a  quo julgou  improcedente  a
pretensão exordial, fls. 119/122, consignando os seguintes termos:

Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I e 490 do
CPC/2015, julgo IMPROCEDENTE a demanda.
Condeno  a  parte  promovente  ao  pagamento  das
custas  processuais  e  honorários  advocatícios  de
sucumbência,  que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil
reais).  As  obrigações  decorrentes  de  sua
sucumbência  ficarão  sob  condição  suspensiva  de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos  5  (cinco)  anos  subsequentes  ao  trânsito  em
julgado  desta  decisão,  o  credor  demonstrar  que
deixou  de  existir  a  situação  de  insuficiência  de
recursos  que  justificou  a  concessão  de  gratuidade,
extinguindo-se,  passado esse prazo,  tais  obrigações
do beneficiário. (art. 98, § 3º, CPC/2015).

Inconformado,  o  autor interpôs  APELAÇÃO,  fls.
136/149,  aduzindo,  em síntese,  a  existência  de falha na prestação de serviço,  por
ausência de zelo com o torcedor, pois, conforme dispõe a Lei nº 10.617/03 (Estatuto
do  Torcedor),  a  parte  promovida  deveria  resguardar  a  integridade  física  do
demandante, durante a partida de futebol. No mais, a matéria jornalística acostada
aos autos não condiz com a realidade, isso porque o torcedor não tentou invadir o
campo,  não havendo provas  da  referida  conduta.  Sustenta,  ainda,  a  aplicação da
responsabilidade objetiva  ao  caso  concreto,  nos  moldes  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, bem como a obrigação de reparação pelos danos materiais e morais,
independente da culpa dos apelados, com arrimo no art. 927 do Código Civil.
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Contrarrazões não ofertadas,  consoante certidão de
fl. 151.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  deve  ser  ressaltado  a  aplicação  dos
princípios e normas pertinentes ao Direito do Consumidor à hipótese vertente, por
força da disposição contida no art. 3º, da Lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor), a
qual  equipara  as  entidades  responsáveis  pela  organização  da  competição  e  pela
prática desportiva detentora do mando de jogo, aos fornecedores de serviços, para
fins  de  reparação  de  danos  causados  ao  torcedor,  o  qual  se  iguala  a  posição  de
consumidor. A propósito, transcrevo o dispositivo legal supracitado:

Art.  3º  Para todos os efeitos  legais,  equiparam-se a
fornecedor,  nos  termos  da  Lei  no  8.078,  de  11  de
setembro  de  1990,  a  entidade  responsável  pela
organização da competição, bem como a entidade de
prática desportiva detentora do mando de jogo.

Nessa seara,  por tratar-se de relação consumerista, a
responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva, fundamentada na teoria do
risco  do  empreendimento,  devendo,  assim,  o  fornecedor  responder  pelos  fatos  e
vícios decorrentes de sua atividade, independente da demonstração de culpa.
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Dessa forma, a responsabilização somente é afastada,
quando inexistir falha na prestação de serviços, que no caso concreto diz respeito ao
fornecimento  de  segurança  ao  torcedor,  e/ou  que  haja  culpa  exclusiva  do
consumidor, ou de terceiro.

Nessa  linha  de  raciocínio,  não  se  comprovando  a
ausência  do  dever  de  segurança,  há  o  rompimento  do  nexo  causal  e,  por
consequência,  inexiste  o  dever  de  indenizar. Tal  ilação  é  oriunda  do  art.  14,  do
Código de Defesa do Consumidor, o qual preleciona:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviço  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.
§1°  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§2º  O  serviço  não  é  considerado  defeituoso  pela
adoção de novas técnicas.
§3°  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro -
- negritei.

De outra banda,  convém, de logo,  esclarecer que o
pleito indenizatório é fundamentado na  possível falha da prestação de serviço dos
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promovidos, motivo pelo qual o torcedor, ora consumidor, deve comprovar o nexo
causal entre o dano ocorrido e a conduta dos fornecedores, para que a estes possa ser
imputado o dever de reparar os danos.

Digo  isso,  pois,  nada  obstante  seja  aplicada  a
legislação consumerista, deve ser registrado que a inversão do ônus da prova, por si
só,  não tem o condão de atribuir veracidade às alegações do promovente,  apenas
facilita a sua defesa, concluindo-se, portanto, que não se trata de medida que implica,
necessária e diretamente, na procedência do pleito inicial, justamente por não isentar
o  demandante  da  obrigação  de  comprovar  os  fatos  constitutivos  do  direito
pretendido,  tal  como  lhe  determina  o  inciso  I,  do  art.  373,  do  atual  Código  de
Processo Civil.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, senão
vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS.
NEXO  CAUSAL  NÃO  COMPROVADO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  373,  I,  DO  CPC.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 
- A distribuição do ônus da prova é de relevância na
busca  da verdade real  cumprindo ao autor  provar
fato constitutivo de seu direito e ao réu, a seu tempo,
a  prova  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
-  Inexistindo  prova  nos  autos  de  que  os  danos
ocorridos  no  imóvel  tiveram  como  causa
determinante  eventual  má  execução  dos  serviços
prestados pelo promovido ao condomínio, impõe-se
a improcedência do pedido indenizatório. (TJPB, AC
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nº  0017038-91.2013.815.2001,  Rel.  Desª.  Maria  das
Graças Morais Guedes, J. 23/08/2017).

Ao analisar o arcabouço probatório, percebe-se das
provas carreadas aos autos, a existência do fato, mas não que tenha sido ocasionado
pela falha dos serviços prestados, no tocante à segurança, o que exclui o nexo de
causalidade, pois não restou demonstrado o ato ilícito praticado pelos apelados, nos
moldes  do  art.  927  do  Código  Civil,  isso  porque  há  comprovação  do  pronto
atendimento ao autor, com relação à prestação de socorro, bem como a existência de
policiais no local, ou seja, os procedimentos de segurança exigidos para o momento
foram realizados.

Registre-se,  por  oportuno,  a  ocorrência  de
contradições entre as narrativas do demandante e as provas encartadas ao processo,
pois, em sua exordial, fl. 04, o promovente afirma que “durante todo o episódio, os
réus não prestaram qualquer tipo de assistência ao torcedor ou à sua família, o único
auxílio  que  o  jovem  torcedor  recebeu  foi  uma  sexta  básica  por  parte  de  alguns
torcedores do Clube que se solidarizaram com o caso. Entrou-se em contato com o
presidente do Treze e o caso foi explanado, no entanto, este disse que o clube não
tinha nenhuma responsabilidade com o fato e  que o torcedor deveria  ir  atrás do
seguro,  se eximindo assim de qualquer responsabilidade”.  Todavia,  por meio das
matérias jornalísticas colacionadas, observa-se a existência de fotografias e menção
acerca dos primeiros socorros prestados pelos bombeiros e o encaminhamento do
torcedor ao hospital, fl. 18, além da comprovação do encontro ocorrido entre o autor,
em sua residência, com o presidente do Treze Futebol Clube, fl. 81.

Outrossim, o promovente noticia, na petição inicial,
que não existiam policiais próximos ao local específico em que estava situado, tendo
sido empurrado pela massa de torcedores e despencado em queda livre. Por outro
lado, na matéria jornalística, fls. 81/82, há informação de que o autor tentou invadir o
campo  e  que  foi  empurrado  por  policiais,  ocasionando  sua  queda  no  fosso  do
estádio.
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Aliado  às  contradições  expostas,  acima  citadas,
impende destacar a intimação do autor para requerer o que direito, fl. 116, porém o
mesmo permaneceu inerte, consoante se observa da certidão de fl.  118, porquanto
não postulou pela oitiva de testemunhas ou pela produção de provas técnicas, a fim
de robustecer sua tese, como a falha estrutural no estádio e o comportamento dos
policiais.

Dessa forma, no meu sentir, os fatos trazidos à baila
pelo autor não se mostram satisfatórios e suficientes a configurar ofensa indenizável,
haja  vista  inexistir  o  nexo  causal  entre  o  infortúnio  ocorrido  e  a  conduta  dos
apelados.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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