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AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM PARQUE 

AQUÁTICO. LESÕES GRAVES NO ROSTO DA APELANTE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DANO MORAL 

(R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) E ESTÉTICO (R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. DEVER DE 

INDENIZAR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO 

BEACH PARK CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA 

CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA.

I - Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por FABIANA 

ANDRADE RIBEIRO e BEACH PARK HOTEIS E TURISMO LTDA 

em face da sentença de fls. 412/432, proferida pelo Juízo da 2ª Vara 

da Comarca de Aquiraz, Ceará, nos autos da AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS, que julgou parcialmente procedente o 

pedido inicial, condenando a empresa promovida ao pagamento do 

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos 
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morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) relativos a danos estéticos. 

Afastou a responsabilidade da denunciada em virtude falta de 

previsão expressa no contrato de seguro. Condenou, ainda, o 

promovido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. 

II - O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, 

estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço 

pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços.

III - A falha na prestação do serviço restou inconteste nos autos, 

visto que a empresa requerida teria o dever de apresentar 

mecanismos de segurança a fim de evitar acidentes, o que não fez e 

nem comprovou nos autos. Provada a falha na prestação do serviço, 

em se tratando de danos morais em decorrência da falha ocorrida, o 

entendimento consolidado é que em se provando a violação do 

direito, presume-se a ocorrência do dano (figura do dano in re ipsa), 

cabendo à parte contrária, se for o caso, desfazer tal presunção, do 

que não se desincumbiu a requerida.

IV - Quanto ao dano moral, é Imperioso ressaltar que, para que o 

mesmo se configure, é necessário que efetivamente tenha existido 

ato ilícito passível de reparação moral e que o mesmo seja 

devidamente comprovado, juntamente com o nexo de causalidade. 

V - No caso sub judice, a promovente fora arremessada de encontro 

com um garoto que estava utilizando o brinquedo maremoto no 

parque aquático Beach Park, causando uma forte colisão, 
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afundando o lado direito de seu rosto. Conforme informações 

médicas e provas acostadas, a autora recebeu o diagnóstico de que 

havia afundado o osso zigomático, equimose periorbitária direita e 

constatada fraturas no complexo zigomático direito em três pontos, 

precisando de intervenção cirúrgica e um cansativo e doloroso 

tratamento. Neste condão, inevitável seria a condenação da 

empresa promovida pelos danos morais suportados pela autora, 

devido a falha na prestação de serviço já configurada, conforme 

amplamente explanado acima. 

VI - Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá 

estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, 

na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do 

responsável. Assim, o valor da indenização não pode ser tão 

elevado a ponto de ensejar enriquecimento da parte lesada, 

tampouco ínfimo às condições econômicas do causador do dano, 

incapaz de sancionar sua conduta ilícita e coibir a reincidência na 

prática de tal ofensa.

VII - O juízo de origem condenou a promovida ao pagamento de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por danos estéticos. 

Entendo que o montante, a título de dano moral, mostra-se razoável 

e proporcional para compensar o dano sofrido e atender o caráter 

pedagógico da medida, considerando, ainda, o poderio econômico 

da demandada. Contudo, com relação aos danos estéticos, em 

virtude de todos os traumas físicos sofridos pela consumidora, 

considero-os insuficientes, majorando os mesmos para R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), a fim de atender a sua finalidade.
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VIII - Recurso do Beach Park conhecido e improvido. Recurso da 

consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença 

reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos a Apelação Cível de nº 0000896-

94.2003.8.06.0001, em que configura como apelante FABIANA ANDRADE RIBEIRO 

e BEACH PARK HOTEIS E TURISMO LTDA, acorda a Terceira Câmara de Direito 

Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, CONHECER 

DAS APELAÇÕES CÍVEIS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA 

EMPRESA BEACH PARK HOTEIS E TURISMO LTDA, E DAR PARCIAL 

PROVIMENTO A APELAÇÃO DE FABIANA ANDRADE RIBEIRO, modificando a 

sentença guerreada apenas na condenação de danos estéticos, majorando-os para 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-a inalterada nos demais termos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por FABIANA ANDRADE 

RIBEIRO e BEACH PARK HOTEIS E TURISMO LTDA em face da sentença de fls. 

412/432, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Aquiraz, Ceará, nos autos 

da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, que julgou parcialmente procedente o 

pedido inicial, condenando a promovida ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

relativos a danos estéticos. Afastou a responsabilidade da denunciada em virtude 

falta de previsão expressa no contrato de seguro. Condenou, ainda, o promovido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

Na inicial (fls. 37/49), a promovente aduziu que no dia 04 de fevereiro de 
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2001, com o intuito de divertimento, foi até o parque aquático Beach Park, por ser 

este nacionalmente conhecido pelo seu tamanho e prestígio. Que por volta das 

16:30 horas, quando encontrava-se na boia no brinquedo "maremoto", foi de 

encontro com um garoto que estava no mesmo brinquedo, causando uma forte 

colisão, afundando o lado direito de seu rosto. 

De imediato, fora atendida pelo Hospital São Mateus, tendo recebido a 

informação de que havia afundado o osso zigomático, equimose periorbitária direita 

e constatada fraturas no complexo zigomático direito em três pontos. De logo, fora 

submetida a intervenção cirúrgica. 

No momento do acidente, a piscina estava muito cheia e as ondas 

estavam mais fortes do que o normal, não existindo qualquer controle por parte dos 

funcionários da quantidade de pessoas que entravam no brinquedo. 

Após informações médicas, a reclamante foi levada para o estado de 

Minas Gerais, onde residia, a fim de que fosse submetida a cirurgia. 

Em recuperação, a reclamante foi submetida a alimentação especial, 

visto que precisava passar 3 (três) meses sem mastigar. Relata que o sofrimento foi 

muito grande e que, ainda nos dias atuais, sofre com dores na cabeça, tendo que ir 

constantemente ao médico. 

À época, segundo a exordial, estava em ascensão profissional e fazia 

parte do quadro de funcionários da CECRISA, estando dentro do programa de 

participação nos resultados. 

Que o promovido efetuou o pagamento de todas as despesas médicas, 

contudo deixou de reparar a autora nos danos materiais, morais, estéticos e 

cessantes. 

Por fim, informa que a negligência e incúria da requerida causaram uma 

dor profunda à postulante devido a todos os transtornos causados após a fatídica 

situação. Juntou farta documentação às fls. 52/89.
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Contestação (fls. 90/106) arguindo, preliminarmente, questão prejudicial, 

com a suspensão do processo até julgamento da exceção de incompetência já 

ajuizada, a denunciação à lide da Companhia de Seguros Aliança Bahia e a inépcia 

da petição inicial. 

Em sede meritória relatou que não pode ser responsabilizada pelas 

lesões sofridas pela autora, pelo simples fato de ter acontecido um acidente no 

interior do parque. Que no dia do acidente não houve qualquer alteração no 

brinquedo e que não havia lotação do mesmo. Que o acidente foi ocasionado por 

motivo de força maior, não tendo pois responsabilidade ou parcela de culpa pelo 

evento. 

Mesmo sem culpa, conforme contestação, direcionou todos os cuidados 

necessários com a autora, seguindo todas as orientações fornecidas pelos médicos 

do Hospital São Mateus. 

Afirma não existir quaisquer dos requisitos para a configuração do dano 

suscitado. Requereu a extinção do feito sem julgamento do mérito e, não 

entendendo assim, a improcedência do pedido por inexistir nexo causal. 

Réplica (fls. 122/132), combatendo todos os fatos alegados em sede de 

preliminares. No mérito, reiterou os fatos alegados na inicial.

Citação da denunciada Seguradora de Seguros Aliança da Bahia 

realizada, conforme AR (fl. 186).

Contestação da denunciada requerendo (fls. 191/213), preliminarmente, a 

prescrição do direito de chamamento à lide, o descabimento da denunciação à lide, 

com exclusão da litisdenunciada e o pedido de exclusão dos danos morais 

pleiteados pela autora. 

No mérito arguiu a má fé do réu denunciante, vez que a apólice de 

seguros apresentada não estava em vigor na data do acidente. Que a apólice 

vigente previa uma reparação de danos materiais no valor de R$ 300.000,00 
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(trezentos mil reais), não sendo devido qualquer reembolso a condenações 

atinentes a dano moral. 

Relata que a presente ação apenas visa reparação à titulo moral, não 

havendo qualquer cláusula contratual para reembolso nessa modalidade. Que o 

limite de cobertura contratual do seguro já excedeu, não podendo a ré denunciante 

passar mais nenhum valor para a seguradora, muito menos da presente demanda, 

que visa exclusivamente reparação de danos morais. 

Requereu a sua exclusão imediata do polo passivo da demanda e, caso 

não seja este o entendimento do Juízo, a limitação do reembolso as despesas 

efetivamente comprovadas exclusivamente a título de dano material.

Em sede de réplica à contestação da denunciada (fls. 290/293), a autora 

aduziu que em todos os fatos alegados, sejam em preliminares ou mérito, a mesma 

se restringiu a situações meramente contratuais com a ré denunciante, nada 

dizendo respeito ao presente pleito autoral. 

No ato, não apresentou obstáculos para o deferimento dos pleitos 

preliminares, visto que todos dizem respeito a relações contratuais da denunciante e 

denunciado. Requereu a exclusão da seguradora, devendo os autos ter seu 

prosseguimento normal.

Tentada conciliação, a mesma restou infrutífera por desinteresse das 

partes, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 317).

Audiência de Instrução e Julgamento realizada (fls. 340/344 e 354/357), 

sendo ouvidas as testemunhas José Elísio de Castro Mota Filho, Mairton Santos 

Sousa, Saulo Almeida de Carvalho e Sérgio Nicolau da Silva.

Repousa memoriais finais da autora (fls. 359/368) e do promovido Beach 

Park (fls. 370/391).

Autos processuais conclusos para julgamento.
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Sentença (fls. 412/432) que julgou parcialmente procedente o pedido 

inicial, condenando a promovida ao pagamento do valor de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais) à título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) relativos à 

danos estéticos. 

Afastou, ainda, a responsabilidade da denunciada em virtude de previsão 

expressa no contrato de seguro, condenando o promovido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação. 

Embargos de declaração impetrados pela Companhia de Seguros Aliança 

da Bahia (fls. 439/441), informando omissão na sentença, visto que o Juízo julgador 

deixou de condenar a parte vencida (denunciante) aos honorários advocatícios da 

denunciada, pronunciando apenas em relação a autora. 

Requereu, portanto, o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim 

de que seja sanada a omissão e condenada a denunciante ao pagamento dos 

honorários advocatícios da embargante.

Recurso de apelação da autora (fls. 443/452) requerendo, em suma, a 

majoração dos danos arbitrados pelo juízo de piso, visto que irrisórios em 

consideração ao dano e ao grande poderio econômico da promovida/apelada. 

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de majorar o dano 

arbitrado pelo sentenciante.

Apelação da empresa promovida (fls. 454/470), insurgindo-se contra a 

condenação imposta e ao quantum indenizatório, visto a ausência do defeito no 

serviço prestado. 

Pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de 

reconhecer a inexistência de danos morais pelo defeito na prestação do serviço e, 

caso não seja este o entendimento, a minoração do dano arbitrado pelo juízo de 

piso.
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Sentença de procedência dos embargos declaratórios interpostos (fls. 

475/476), suprindo a omissão reconhecida, arbitrando honorários de sucumbência 

ao embargante/denunciado contra o denunciante, no percentual de 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, até o limite da quantia segurada.

Em contrarrazões recursais (fls. 512/521), o Beach Park Hoteis e Turismo 

Ltda contestou o pedido de majoração dos danos morais e estéticos já arbitrado no 

1º grau, vez que os mesmos são indevidos por inexistir qualquer dano reparável na 

presente demanda. 

Requereu, desta forma, a negativa de provimento do Recurso de 

Apelação da autora, não sendo, portanto, modificada a decisão nos termos 

pleiteados.

Contrarrazões da autora (fls. 525/538) pleiteando a configuração da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, vez que este responde 

independente de culpa. 

Por fim, requereu que a apelação do promovido seja inacolhida, sendo a 

sentença reformada apenas para majorar o quantum arbitrado à título de danos.

É em síntese o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos que autorizam a admissibilidade dos 

presentes apelos, recebo os recursos e passo a apreciá-los nos termos em que 

estabelece o art. 1.010 e seguintes do NCPC.

Examinando minuciosamente as provas carreadas aos fólios, bem como 

as alegações recursais, observa-se que a sentença vergastada deve ser 

parcialmente reformada, vez que encontra-se em desencontro dos padrões da 

jurisprudência pátria.
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O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, caput, estabelece a 

responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Trata-se de responsabilidade objetiva, pela falha do serviço, fundada na 

teoria do risco do empreendimento, onde todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de 

responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa. 

Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a 

realizar atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do 

empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do 

consumidor. 

Desta feita, os requisitos para a configuração da responsabilidade são: 

falha na prestação do serviço, dano efetivo e nexo causalidade. 

A falha na prestação do serviço restou inconteste nos autos, visto que a 

empresa requerida teria o dever de apresentar mecanismos de segurança a fim de 

evitar acidentes, o que não fez e nem comprovou nos autos. 

Provada a falha na prestação do serviço, em se tratando de danos morais 

em decorrência da falha ocorrida, o entendimento consolidado é que em se 

provando a violação do direito, presume-se a ocorrência do dano (figura do dano in 

re ipsa), cabendo à parte contrária, se for o caso, desfazer tal presunção, do que 

não se desincumbiu a requerida.

Verifica-se que em momento algum a empresa promovida buscou 

comprovar a ausência da falha na prestação de serviço, apenas trazendo aos autos 

fatos não comprovados, conforme sabiamente explanado na sentença do Juízo de 

primeiro grau.

Em sede de depoimento das testemunhas arroladas pelo Beach Park (fls. 

354/357), verifica-se que os inquiridos não informam ter presenciado o fato, ou 

saber a quantidade de pessoas que ocupavam o brinquedo no horário do ocorrido, 



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADORA MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES

mesmo que por estimativa, baseando-se, somente, em estatísticas quanto a 

estação e horário do fato.

Assim, difícil a configuração de caso fortuito, vez que as provas trazidas 

nada colaboram para a não configuração na falha do serviço prestado.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da falha na prestação do 

serviço e configuração do dano in re ipsa, in verbis: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO 

JURÍDICA DE CONSUMO. FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DE 

ESTACIONAMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

APELO DA PARTE AUTORA. FURTO COMPROVADO DENTRO DAS 

DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DANO IN RE IPSA CARACTERIZADO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO 

QUANTO AOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 4.000,00, QUE 

MERECE REFORMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA 

SENTENÇA QUE SE MAJORA PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ 

MIL REAIS), POIS MELHOR ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EM CASOS ANÁLOGOS. 

PRECEDENTES DESTA CORTE. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER 

CONTADOS DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE 

CONTRATUAL. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE DÁ 

PROVIMENTO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Relator: Marcelo 

Almeida. Julgamento: 12 de julho de 2017.

Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. 
Telefonia. Dívida não reconhecida pelo autor. Contratação não 
comprovada pela ré. Dano moral configurado. Falha na prestação de 
serviços. Dano in re ipsa, que dispensa comprovação. Indenização 
devida. Recurso da ré não provido. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
Pretensão de redução do valor arbitrado, pela ré, e de majoração, pelo 
autor. Admissibilidade de majoração. Recurso da ré não provido e recurso 
do autor parcialmente provido. SUCUMBÊNCIA. Ônus que deve ser 
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suportado integralmente pela ré. Fixação de indenização em valor inferior 
ao pretendido não enseja a sucumbência recíproca. Inteligência da 
Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do autor provido. 
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR 
PARCIALMENTE PROVIDO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: 
Fernando Sastre Redondo. Julgamento: 07 de junho de 2017.

O STJ, inclusive, entende que "Quanto ao dano moral, em si mesmo, não 

há falar em prova; o que se deve comprovar é o fato que gerou a dor, o sofrimento. 

Provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se 

o dano in re ipsa" (AgRg no AREsp 259.222/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Terceira Turma, julgado em 19/02/2013, DJE 28/02/2013).

Quanto ao dano moral, é imperioso ressaltar que, para que o mesmo se 

configure, é necessário que efetivamente tenha existido ato ilícito passível de 

reparação moral e que o mesmo seja devidamente comprovado, juntamente com o 

nexo de causalidade. 

Destarte, para que surja o dever de reparar, necessário se faz que 

estejam presentes ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou 

imperícia, o efetivo prejuízo causado a outrem e o nexo de causalidade entre o fato 

e a conduta do agente.

Sobre o ato ilícito, preconiza o Código Civil/2002, em seus artigos 186 e 

927 que "todo aquele que causar dano a outrem, comete ato ilícito e tem o dever de 

repará-lo".

É de notório conhecimento que a lei material civil atribui, de forma 

expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que 

de caráter exclusivamente moral, a outrem. São, pois, pressupostos para o 

surgimento do dever de indenizar, a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o 

nexo de causalidade entre ambos.

Tanto isso é certo que o art. 186, do Código Civil, define o ato ilícito, mas 

a obrigação está disciplinada no art. 927, que exige que o ato ilícito cause dano a 
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outrem para que surja o dever de reparar.

No caso sub judice, a promovente fora arremessada de encontro com um 

garoto que estava utilizando o brinquedo  gmaremoto h no parque aquático Beach 

Park, causando uma forte colisão, afundando o lado direito de seu rosto.

Conforme informações médicas e provas acostadas, recebeu o 

diagnóstico de que havia afundado o osso zigomático, equimose periorbitária direita 

e constatada fraturas no complexo zigomático direito em três pontos, precisando de 

intervenção cirúrgica e um cansativo e doloroso tratamento.

Neste condão, inevitável seria a condenação da empresa promovida 

pelos danos morais suportados pela autora, devido a falha na prestação de serviço 

já configurada, conforme amplamente explanado acima. 

No que tange ao pedido de redução e majoração do quantum arbitrado 

no primeiro grau, necessário se faz tecer alguns comentários.

Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma 

reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado 

e na capacidade econômica do responsável.

Além disso, deve-se atentar à dúplice finalidade da indenização: à 

compensatória, visando proporcionar lenitivo ao prejuízo causado à autora e à 

pedagógica, objetivando desestimular a repetição de condutas semelhantes da ré. 

Assim, o valor da indenização não pode ser tão elevado a ponto de 

ensejar enriquecimento da parte lesada, tampouco ínfimo às condições econômicas 

do causador do dano, incapaz de sancionar sua conduta ilícita e coibir a 

reincidência na prática de tal ofensa. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à vista 

da conhecida ausência de critério legal orientador para a fixação do quantum 

indenizatório, assentou a necessidade de observância dos princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

O juízo de piso condenou a promovida ao pagamento de R$ 25.000,00 
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(vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais e R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), por danos estéticos. Entendo que o montante, a título de dano 

moral, mostra-se razoável e proporcional para compensar o dano sofrido e atender o 

caráter pedagógico da medida, considerando, ainda, o poderio econômico da 

demandada.

Contudo, com relação aos danos estéticos, em virtude de todos os 

traumas físicos sofridos pela consumidora, considero-os insuficientes, majorando os 

mesmos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de atender a sua finalidade. 

Segue jurisprudência nesse sentido:

RESURSO INOMINADO. AÇÃO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ACIDENTE EM PARQUE AQUÁTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. FALTA DE ASSISTENCIA COM A VÍTIMA. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓTIO MANTIDO EM R$ 6.000,00. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Tribunal 

de Justiça do Paraná. Relator: Aldemar Sternadt. Julgamento: 20 de 

março de 2017.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE EM PARQUE DE 

DIVERSÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. 

JUROS MORATÓRIOS. 1) Acidente em parque de diversões queda 

de brinquedo giratório. Falha na prestação de serviços. 

Responsabilidade objetiva; 2) Pacífica a natureza consumerista da 

relação entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do código de 

defesa do Consumidor. A relação jurídica qualificada por ser  gde 

consumo h se caracteriza pela presença de uma parte vulnerável 

de um lado (consumidor) e de outro, um fornecedor. Inversão; 3) 

Dano moral configurado. Valor da indenização arbitrado em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). Não houve pedido de majoração. 
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Termo inicial dos juros moratórios: relação contratual – a partir da 

citação. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tribunal de 

Justiça de São Paulo. Relatora: Desa Maria Lúcia. Julgamento: 04 

de outubro de 2017.

Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, CONHEÇO DAS 

APELAÇÕES CÍVEIS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA 

EMPRESA BEACH PARK HOTEIS E TURISMO LTDA, E DAR PARCIAL 

PROVIMENTO A APELAÇÃO DE FABIANA ANDRADE RIBEIRO, modificando a 

sentença guerreada apenas na condenação de danos estéticos, majorando-os para 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-a inalterada nos demais termos.

É como voto. 

Fortaleza, 22 de novembro de 2017

DESEMBARGADORA MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES

Relatora
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