
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CÍVEL Nº  0071619-90.2012.815.2001  —  15ª  Vara  Cível  de  João
Pessoa.
Relator :  João Batista  Barbosa – juiz  convocado para substituir  o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Ana Karina Servulo de Alencar.
Advogado : Roberto Dimas Campos Junior (OAB/PB 17.594).
Apelado : Union Romantic Spa Motel Ltda.
Advogado : Robrto Kennedy Aguiar (OAB/PB 18.900).

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INCIDENTE  OCORRIDO  EM  ESTABELECIMENTO.
PREJUÍZO CAUSADO PELO CLIENTE. AUSÊNCIA DE
RESISTÊNCIA AO RESSARCIMENTO. DISCORDÂNCIA
DO  VALOR.  COBRANÇA  SEM  QUALQUER
JUSTIFICATIVA. RETENÇÃO DA CLIENTE POR MAIS
DE  QUATRO  HORAS.  INTERVENÇÃO  POLICIAL
REQUISITADA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.

—  Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao
exercê-lo,  excede manifestamente  os  limites  impostos  pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar  provimento  ao  recurso
apelatório, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Karina Servulo
de Alencar contra a sentença de fls. 97/99, proferida nos autos da Ação de Indenização
por danos morais, ajuizada em face de Union Romantic Spa Motel Ltda.

Na sentença, a magistrada a quo reconheceu que a promovente
teria sofrido constrangimento ao ficar impossibilitada de deixar o estabelecimento, que
somente  foi  possível  com  a  chegada  da  polícia,  no  entanto,  este  seria  um  mero
aborrecimento  sem maiores  repercussões  pessoais,  de  modo  que  este  ato  não  seria
passível de indenização por danos morais.



 
Irresignada, a apelante alega que ao manobrar o veículo na saída

do estabelecimento, colidiu com uma placa de vidro e, ciente do prejuízo, ofereceu a
quantia disponível de R$ 200,00 (duzentos reais). Porém, o proprietário só aceitava R$
500,00  (quinhentos  reais)  pelos  danos,  razão  pela  qual  a  apelante  foi  retida  no
estabelecimento por cerca de quatro horas, até que ligou para a polícia, oportunidade em
que conseguiu deixar o local e foi levada à Delegacia. Afirma que a sua manutenção foi
indevida e que este ato é passível de indenização por danos morais (fls. 103/111).

Sem contrarrazões conforme certidão de fl. 115.

A Procuradoria  de  Justiça  não  opinou  no  mérito  porquanto
ausente interesse público que justifique a intervenção (fls.121/122).

É o relatório. 

VOTO.

Conforme se  extrai  dos  autos,  a  promovente  juntamente  com
algumas amigas, decidiram ir à empresa promovida para comemorar o aniversário de
um amigo no dia 09/11/2011 por volta das 18 horas. Mantiveram-se no local até 21:30 e
pagaram uma conta de cerca de R$ 900,00 (novecentos reais). 

Quando  tentava  sair  do  estabelecimento  com  seu  carro,  ao
manobrá-lo no estacionamento, colidiu com um vidro em razão da pouca iluminação do
local. Neste momento, foi chamada a gerência do estabelecimento e a promovente se
dispôs  a  pagar  R$  200,00  (duzentos  reais)  pelo  vidro,  a  funcionária  ligou  para  o
proprietário que somente aceitou receber R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Não  concordando  com  o  valor  pedido  pelo  proprietário,  a
promovente não efetuou o pagamento e, por consequência, foi vetada a sua saída do
estabelecimento. 

Não havendo acordo, e permanecendo no estabelecimento das
22 horas até 2 horas da manhã, a promovente ligou para a polícia, que compareceu ao
local e conduziu-a com a supervisora do estabelecimento para prestarem depoimentos
na 7ª Delegacia Distrital de Cabedelo (fls. 11/13).

Desta  feita,  a  autora  pleiteia  indenização  por  danos  morais,
considerando que já havia pago a conta e se disponibilizado a pagar o prejuízo que
causou  com  a  quebra  do  vidro  ao  manobrar  o  carro,  mas,  mesmo  assim,  ficou
impossibilitada de deixar o estabelecimento.

Pois bem.

Forçoso reconhecer que o caso narrado não se encontra na seara
de  mero  aborrecimento,  considerando  que  foi  efetuado  o  pagamento  da  conta  da
promovente e esta se colocou à disposição para reparar o prejuízo com a quebra da
placa, no entanto, foi mantida no estabelecimento promovido sob o argumento de que só
sairia  com  o  pagamento  da  quantia  de  R$  500,00  (quinhentos  rais),  imposta  pelo



proprietário sem nenhuma justificativa para o valor apresentado.

Inclusive,  dos  depoimentos  presentes  nos  autos  (fls.  79/81)
percebe-se  que  a  promovente  não  se  furtou  à  reparação  do  prejuízo,  oferecendo  a
quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), disponível no momento, mas o promovido deu-
lhe apenas as alternativas de deixar o aparelho de telefone celular ou o próprio veículo a
título de penhora, já que não aceitaria menos de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Ora,  poderia  o  estabelecimento  ter  recebido  o  valor  ofertado
pela  promovente,  anotado  seus  dados  pessoais  para  realizar  a  cobrança  do  valor
remanescente, se apurado; ou ainda, poderia o próprio estabelecimento ter acionado a
polícia se a cliente estivesse se furtando ao pagamento do prejuízo, mas, em nenhuma
hipótese, deixá-la presa por mais de quatro horas (fl.79), partindo dela a iniciativa de
chamar a polícia para poder deixar o local. 

Veja-se que não há a negativa da autora a respeito do prejuízo
que  causou  ao  estabelecimento,  tampouco  intenção  de  não  repará-lo,  apenas  o
procedimento utilizado pelo promovido foi completamente arbitrário, ultrapassando os
limites do exercício do seu direito, tolhendo a promovente no seu direito de ir e vir de
forma desproporcional, quando poderia apenas colher os dados pessoais e promover a
ação cabível para seu ressarcimento, minimizando o incidente ocorrido.

Desta feita, o ato ilícito do promovido encontra-se devidamente
caracterizado, conforme dispõe o Código Civil:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art.  187.  Também  comete  ato  ilícito  o  titular  de  um direito  que,  ao
exercê-lo,  excede  manifestamente  os  limites impostos  pelo  seu  fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Com efeito, não há dúvidas de que a promovente faz jus a uma
reparação  de  ordem  moral  haja  vista  os  constrangimentos  decorrentes  de  conduta
desarrazoada  por  parte  do  promovido,  a  exposição  no  estabelecimento  que  deveria
promover a discrição em relação aos clientes e o total descaso com o qual a promovente
foi tratada.

No tocante ao valor da indenização, a doutrina e a jurisprudência
vêm reiterando entendimento de que a indenização decorrente de dano moral não pode
constituir para o causador do dano um desfalque em seu patrimônio, tampouco para o
lesado, um enriquecimento sem causa. Nos casos em que fica a seu critério a fixação do
quantum, o juiz deve se pautar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como  considerar  os  diversos  fatores  que  envolveram  o  ato  lesivo  e  o  dano  dele
resultante, em especial, a duração, intensidade, gravidade e repercussão da ofensa, as
causas  que  deram  origem  à  lesão,  a  intenção  do  agente  e  a  sua  condição
sócioeconômica.

A partir  de  tais  premissas,  observa-se  que  a  indenização  por
danos morais em favor da autora deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
considerando as circunstâncias do caso concreto. Ademais:



O dano moral decorre  de  uma  violação  de  um  dos  direitos  da
personalidade,  atingindo,  em  última  análise,  o  sentimento  de
dignidade da vítima,  independentemente de repercussão patrimonial
direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude
do cotidiano.  A sua ocorrência torna exigível a imposição de uma
indenização,  cujo valor é  fixado judicialmente,  com a finalidade
de  compensar  a  vítima,  punir  o  infrator  e  prevenir  fatos
semelhantes. O quantum a  ser  fixado deverá  observar  as  seguintes
finalidades: Preventiva, punitiva e compensatória, além do grau de
culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais
das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do
direito  violado,  obedecidos  os  critérios  da equidade,
proporcionalidade  e  razoabilidade. Apelação  desprovida. (TJDF;
APC  2015.01.1.008068-6;  Ac.  978.297;  Quinta  Turma  Cível;  Rel.
Des.  Hector  Valverde  Santana;  Julg.  26/10/2016;  DJDFTE
24/01/2017)

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para
julgar procedente o pedido exordial e fixar indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), monetariamente corrigidos a partir da data deste julgamento.

Condeno o promovido ao pagamento de custas e honorários que
fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  a  Exma.  Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes (Presidente). Presentes no julgamento, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (juiz convocado com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides)  (Relator)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

   João Batista Barbosa 
Juiz convocado/RELATOR
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APELAÇÃO  CÍVEL Nº  0071619-90.2012.815.2001  —  15ª  Vara  Cível  de  João
Pessoa.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Karina Servulo
de Alencar contra a sentença de fls. 97/99, proferida nos autos da Ação de Indenização
por danos morais, ajuizada em face de Union Romantic Spa Motel Ltda.

Na sentença, a magistrada a quo reconheceu que a promovente
teria sofrido constrangimento ao ficar impossibilitada de deixar o estabelecimento, que
somente  foi  possível  com  a  chegada  da  polícia,  no  entanto,  este  seria  um  mero
aborrecimento  sem maiores  repercussões  pessoais,  de  modo  que  este  ato  não  seria
passível de indenização por danos morais.

 
Irresignada, a apelante alega que ao manobrar o veículo na saída

do estabelecimento, colidiu com uma placa de vidro e, ciente do prejuízo, ofereceu a
quantia disponível de R$ 200,00 (duzentos reais). Porém, o proprietário só aceitava R$
500,00  (quinhentos  reais)  pelos  danos,  razão  pela  qual  a  apelante  foi  retida  no
estabelecimento por cerca de quatro horas, até que ligou para a polícia, oportunidade em
que conseguiu deixar o local e foi levada à Delegacia. Afirma que a sua manutenção foi
indevida e que este ato é passível de indenização por danos morais (fls. 103/111).

Sem contrarrazões conforme certidão de fl. 115.

A Procuradoria  de  Justiça  não  opinou  no  mérito  porquanto
ausente interesse público que justifique a intervenção (fls.121/122).

É o relatório.



Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 02 de maio de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                        Relator
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