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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

GERAIS 

<CABBCABCCBBACADCDAABACBBCBCACBABCBCAA

DDADAAAD> 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO 

MINEIRÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

AUSÊNCIA DE ESTRUTURA BÁSICA E SEGURANÇA. 

DESCUMPRIMENTO ESTATUTO DO TORCEDOR E CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR.  
 

Em tendo havido a prestação do serviço contratado, ainda que em 

desconformidade com a forma esperada, não há que se falar em dano 

material.  
 

Comprovada a ausência de fornecimento de itens básicos como água, 

alimentação, sanitários próprios e segurança aos torcedores, em 

flagrante descumprimento ao Estatuto do Torcedor e Código de Defesa 

do Consumidor, é devida a compensação por danos morais. 
 

Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em 

consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o 

caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu 

montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já 

que tem o nítido caráter compensatório. 
 

Recurso parcialmente provido. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.220914-9/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE  - APELANTE(S): ALEXANDRE 

FERREIRA AMORA E OUTRO(A)(S), BRUNA FERREIRA AMORA, LAURO MAFRA AMORA - APELADO(A)(S): 

CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, MINAS ARENA - GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E OUTRO(A)(S), 

FEDERAÇÃO MINEIRA FUTEBOL 

 

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 <dar parcial provimento ao recurso>. 

 

DES. VEIGA DE OLIVEIRA  

RELATOR. 
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DES. VEIGA DE OLIVEIRA (RELATOR) 

 

V O T O 

 

LAURO MAFRA AMORA, ALEXANDRE FERREIRA 
AMORA e BRUNA FERREIRA AMORA interpuseram apelação 
pleiteando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 30ª Vara Cível 
da Comarca de Belo Horizonte que, na ação de indenização por danos 
materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na peça 
pórtica. 

Alegam os Apelantes que o Juiz primevo deixou de 
analisar o caso sob a ótica do Estatuto do Torcedor e Código de 
Defesa do Consumidor.  

 Sustentam que a ausência de infra-estrutura básica na 
reinauguração do estádio Mineirão não pode ser tratada como um 
mero aborrecimento, mas como situação deplorável, passível de 
indenização pelos danos materiais e morais suportados.  

Ao final, requerem a reforma da sentença, para que 
sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial. 

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela 
manutenção da sentença objurgada. 

É este, em epítome, o relatório. Decido.  

Conheço do recurso, eis que presentes os 
pressupostos de sua admissibilidade. 

Prima facie, cabe ressaltar que se aplicam ao caso em 
questão os dispositivos pertinentes ao Estatuto do Torcedor e Código 
de Defesa do Consumidor, principalmente no que tange aos artigos 
que disciplinam os direitos do torcedor e a matéria relativa à 
responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço, sendo esta 
independente da existência de culpa. 

Na responsabilidade objetiva, a atitude culposa ou 
dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, 
desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado 
pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha 
este último agido ou não culposamente. 

É o que se denomina de teoria do risco quanto à 
responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, por meio 
de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros, deve ser 
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obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento 
sejam isentos de culpa.  

Examina-se a situação e, se for verificada, 
objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do 
agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem o direito de ser 
indenizada por aquele. 

Analisando a quaestio, verifica-se que a reinauguração 
do estádio, após quase dois anos em reforma, se deu em condições 
precárias, deixando a empresa responsável de fornecer ao Torcedor o 
mínimo de condições de assistir à partida com dignidade.  

A Lei 10.671, de 15 de maio de 2003, elenca inúmeros 
direitos do Torcedor. Vejamos: 

 
“Art. 13. O torcedor tem direito a segurança nos locais 
onde são realizados os eventos esportivos antes, durante 
e após a realização das partidas. (Vigência) 
Parágrafo único. Será assegurado acessibilidade ao 
torcedor portador de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 
(...) 
Art. 22. São direitos do torcedor partícipe: (Vigência) 
I - que todos os ingressos emitidos sejam numerados; e 
II - ocupar o local correspondente ao número constante 
do ingresso. 
(...) 
Art. 28. O torcedor partícipe tem direito à higiene e à 
qualidade das instalações físicas dos estádios e dos 
produtos alimentícios vendidos no local. 
§ 1

o
 O Poder Público, por meio de seus órgãos de 

vigilância sanitária, verificará o cumprimento do disposto 
neste artigo, na forma da legislação em vigor.  
§ 2

o
 É vedado impor preços excessivos ou aumentar sem 

justa causa os preços dos produtos alimentícios 
comercializados no local de realização do evento 
esportivo. 
Art. 29. É direito do torcedor partícipe que os estádios 
possuam sanitários em número compatível com sua 
capacidade de público, em plenas condições de limpeza 
e funcionamento. 
Parágrafo único. Os laudos de que trata o art. 23 deverão 
aferir o número de sanitários em condições de uso e 
emitir parecer sobre a sua compatibilidade com a 
capacidade de público do estádio.” 
 

Compulsando os autos, verifica-se que os direitos do 
torcedor acima elencados, referentes às instalações físicas,  segurança 
e alimentos não foram respeitados.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.671.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.671.htm#art44
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Caberia à Apelada apresentar fatos impeditivos, 
modificativos ou extintivos do direito do Autor, segundo o disposto no 
artigo 333, II, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo a 
empresa a contento do ônus que lhe competia. 

Assim, restou devidamente demonstrada a falha na 
prestação de serviços da Apelada, que agiu de forma negligente ao 
permitir a reabertura do estádio sem que houvesse o mínimo de 
condições de proporcionar aos presentes condições básicas de 
alimentação, instalações sanitárias e segurança. 

Destarte, comprovada a relação de causa e efeito entre 
o comportamento da Apelada e o dano experimentado pelas vítimas, 
devem ser reparados os danos morais causados aos torcedores 
consumidores, mesmo a título moral, conforme autorizado pela nossa 
vigente Constituição da República, de 1988, tema que vem crescendo 
nos foros judiciais, em virtude da constante infração, por parte 
daqueles que deveriam primar pela eficiência de seus serviços, de 
modo que a Apelada deve compensar os transtornos causados aos 
Apelantes, por não ter respeitado os direitos elencados no Estatuto do 
Torcedor. 

Desta forma, deve ser reformada a sentença proferida, 
condenando-se a Apelada a compensar os Apelantes pelos danos 
morais suportados. 

Em relação ao quantum a ser arbitrado a título de 
compensação pelos transtornos causados, o problema deverá ser 
solucionado dentro do princípio de prudência e arbítrio do Julgador, 
sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, 
principalmente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade 
da lesão. 

Servindo dos ensinamentos acima destacados, faz-se 
justo que a compensação do dano moral sofrido pelos Apelantes seja 
fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada litigante, face as 
peculiaridades do caso e que, por certo compensará o gravame por 
eles sofrido, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a 
ponto de se constituir em fonte de renda. Tem o nítido caráter 
compensatório. 

 Ademais, ressalto que o valor arbitrado está em 
consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este 
Tribunal.  

Considerando que os Apelantes de fato assistiram ao 
jogo pretendido, ainda que em desconformidade com a maneira 
esperada, deixo de condenar a Apelada aos danos materiais. 
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Diante disso, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO INTERPOSTO, condenando a Apelada a pagar a cada um 
dos Apelantes compensação por danos morais equivalente a R$ 
1.000,00 (um mil reais), devidamente corrigidos pela tabela divulgada 
pela CGJ/MG e acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento) ao 
mês, a contar a correção da data de publicação deste julgamento e os 
juros de mora da data da citação, por se tratar de evento contratual.  

Finalmente, como corolário lógico, condeno a Apelada 
ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das custas processuais, 
inclusive as recursais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação, já operada a compensação 
(Súmula 306, Superior Tribunal de Justiça). 

Os Apelantes deverão arcar com os 50% (cinqüenta 
por cento) restantes das custas processuais, inclusive recursais.    

 

 
 

 

 

DESA. MARIÂNGELA MEYER (REVISORA) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. VICENTE DE OLIVEIRA SILVA - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

SÚMULA: "<RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO>" 


