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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  ESTÉTICOS.  SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA DO  PEDIDO. SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVIDA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
ARGUIDA  NAS  RAZÕES  RECURSAIS.  LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO. ACERVO PROBATÓRIO
SATISFATÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AGRESSÕES
FÍSICAS  A  CLIENTE  DENTRO  DO  FESTVERÃO
PARAÍBA. TENTATIVA DE ASSALTO. FERIMENTO
COM  ARMA  BRANCA.  COMPROVAÇÃO.
RELAÇÃO  DE CONSUMO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  DANO  MORAL  E  ESTÉTICO.
EXISTÊNCIA.  MÁ  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  E
DESRESPEITO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR.
CARACTERIZAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
QUANTUM FIXADO.  OBSERVÂNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
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PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
 
-  Não  se  deve  acolher  a  prefacial  de  nulidade  da
sentença  por  cerceamento  de  defesa,  quando  os
elementos  trazidos  pela  parte  impugnante  são
insuficientes para ensejar dúvidas acerca da perícia
realizada.

-  As  partes  envolvidas  na  relação  processual
enquadram-se  nos  conceitos  dos  arts.  2º  e  3º,  do
Código de Defesa do Consumidor.

-  Restando  devidamente  demonstrada  a  falha  na
prestação do serviço ofertado pela parte promovida,
deve  o fornecedor  dos  serviços  responder,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores.

-  O  estabelecimento  que  não  oferee  segurança  aos
seus  clientes  age  com  negligência,  possuindo
responsabilidade civil pelas lesões causadas no seu
interior.

-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  valor
estipulado na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover o
apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 237/258, interposta por
Luan Promoções  e  Eventos Ltda,  no  intuito  de  ver  reformada a  sentença de  fls.
233/234,  proferida pelo  Juiz de Direito da  2ª  Vara da Comarca de Cabedelo, que
julgou procedente o pedido formulado na inicial da Ação de Indenização por Danos
Morais  e  Estéticos  de  que  cuidam os  presentes  autos,  intentada  por  Emmanuel
Freire de Andrade Silva, consoante se verifica do respectivo excerto dispositivo:

(…) Fixo o dano estético em R$ 15.000,00 e o dano
moral em 10.000,00. Isto posto, com fundamento nos
arts. 8º e 14º, do CDC, combinado com a súmula 387,
do  STJ,  julgo  procedente  o  pedido  do  autor  para
condenar a  empresa ao  pagamento de indenização
no  valor  total  de  R$  25.000,00  (vinte  e  cinco  mil
reais), devidamente corrigido pelo INPC e com juros
de  mora  de  1%  ao  mês,  contados  desta  data.
Condeno,  ainda,  a  parte  ré  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios  no  percentual  de  10%  do
valor da condenação. Custas processuais devem ser
suportadas pela parte ré.

Em  suas  razões,  a  recorrente,  inicialmente,  alega
existir  vício  intransponível  que  macula  a  sentença,  qual  seja,  a  ocorrência  de
cerceamento  de  defesa,  “em  face  do  indeferimento  do  pedido  por  resposta  aos
quesitos formulados”, fl. 244 no laudo pericial. Quanto ao mérito assegura inexistir
no “caderno processual qualquer arrimo probatório a pretensão autoral”, fl. 245, uma
vez que não há provas de que as lesões sofridas pelo autor tenham sido, de fato,
decorrentes da tentativa de assalto ocorrida no  FESTVERÃO PARAÍBA.  Por fim,
pugna pelo provimento do apelo, para que seja acolhida a prefacial arguida, ou caso
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assim não entenda este Sodalício, afastado o dano moral e estético, ou ao menos,
minorado. 

Contrarrazões  não  ofertadas  pela  parte  autora,
conforme certidão de fl. 270.

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

Emmanuel  Freire  de  Andrade  Silva ajuizou  a
presente demanda em face da Luan Promoções e Eventos Ltda (FestVerão Paraíba) e
Naja Vigilância e Segurança Ltda,  sustentando fazer jus a indenização por danos
morais, alegando, para justificar seu pleito, que foi surprendido, em 03 de janeiro de
2010, quando se encontrava no evento denomonado  FESTVERÃO PARAÍBA,  por
um meliante que tentava lhe furtar objetos pessoais dentro do camarote, e diante da
recusa  em  entregar  os  pertences,  foi  golpeado  por  instrumento  cortante,  sendo
conduzido, em razão das lesões, para Hospital de Emergência e Trauma. Requereu,
por fim, a condenação dos promovidos na quantia de oitenta salários míninos.

Ao  proferir  julgamento,  o  sentenciante  acolheu  a
pretensão  exordial,  condenando  a  empresa  Luan Promoções  e  Eventos  Ltda em
danos morais e estéticos no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), dando
ensejo ao presente apelo.

Cumpre, de logo, examinar a preliminar de nulidade
da decisão por cerceamento de defesa arguida nas razões do recurso.
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Argumenta a apelante que teve seu direito de defesa
cerceado, uma vez que as respostas da médica, proferidas no laudo pericial médico
de fls. 173/178, são inconclusivas, motivo pelo qual, deve ser anulada a sentença que
julgou procedente o pleito autoral. 

Com efeito, sabe-se que a prova pericial é admissível
quando  for  necessário  demonstrar  no  processo  algum  fato  que  dependa  de
conhecimento  especial,  devendo  o  perito  trazer  nos  autos  opiniões  técnicas  e
científicas a respeito dos fatos de maneira a elucidar as questões a serem apreciadas
no julgamento.

Ademais, o Magistrado poderá requerer a realização
de nova perícia, conforme preconiza o art. 480, do atual Código de Processo Civil,
quando a matéria não estiver totalmente esclarecida, o que não ocorre no presente
feito:

Art.  480.  O  juiz  determinará,  de  ofício  ou  a
requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando  a  matéria  não  estiver  suficientemente
esclarecida.
§1º  A segunda  perícia  tem  por  objeto  os  mesmos
fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a
corrigir  eventual  omissão  ou  inexatidão  dos
resultados a que esta conduziu.
§2º  a  segunda  perícia  rege-se  pelas  disposições
estabelecidas para a primeira.
§3º  A  segunda  perícia  não  substitui  a  primeira,
cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Desta feita, restando devidamente constatado que a
perícia foi realizada por perito oficial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
tendo  como resultado  o  laudo  pericial  médico  de  fls.  173/178,  o  qual  cuidou de
responder com maestria aos quesitos apresentados pelas partes, impossível se torna
acolher a presente prefacial.
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De  mais  a  mais,  não  se  vislumbra  nenhum
fundamento hábil  a desconstituir  o referido laudo técnico,  até porque,  diga-se de
passagem,  inexiste  qualquer  vício  de  consentimento  durante  a  sua  realização  ou
mesmo inabilidade do perito que o realizou.

Nesse  norte,  assim  se  manifestou  o  Julgador
primevo, quando da impugnação interposta pela parte promovida, fl. 197:

No caso dos autos, a pretensão do impugnante não
merece acolhida, pois ao impugnar o referido laudo
pericial,  limitou-se  a  apresentar  suas  próprias
conclusões,  não  sendo  os  elementos  trazidos
suficientes  para  ensejar  dúvidas  acerca  da  perícia
realizada, não havendo que se falar na necessidade
de que nova perícia.

No mesmo sentido, recente decisão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - OFENSA
AO  CONTRADITÓRIO  -  INOCORRÊNCIA  -
PEDIDO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 
Realizada  a  prova  pericial  por  profissional
competente e de forma imparcial, não há razão para
realização de  nova prova técnica,  inocorrendo,  nos
autos, o alegado cerceamento de defesa e a ofensa ao
contraditório,  restando latente  a  mera  discordância
da  autora  em  relação  ao  laudo  elaborado.  (AC  nº
1.0040.12.010332-6/001,  Rel.  Des.  Newton  Teixeira
Carvalho, J. 20/04/2017).

Pelos motivos acima elencados,  rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
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Quanto ao mérito, a controvérsia devolvida à Corte
consiste em aferir  o acerto da decisão apelada,  a qual,  condenou a recorrente em
danos morais e estéticos no importe de  R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em
razão de suposta falha na prestação do serviço por ela ofertado.

Nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código
Civil, para que haja o dever de indenizar é imprescindível a presença simultânea dos
pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, a saber, o ato ilícito, decorrente
da conduta (comissiva ou omissiva) dolosa ou culposa do agente, o dano e o nexo
causal entre a conduta e o dano existente, sendo certo que a ausência de quaisquer
destes elementos afasta o dever de indenizar. Eis os preceptivos legais:

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. 

E,

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo  único.  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.

Sobreleva anotar que, na espécie, a relação jurídico-
negocial havida entre as partes tem nítido caráter consumerista, eis que as partes,
autora e ré, enquadram-se, respectivamente, nos conceitos trazidos pelos arts. 2º e 3º,
do Código de Defesa do Consumidor. Vale dizer, é a parte autora a destinatária final
dos serviços de entretenimento prestados e/ou promovidos pela parte ré. 
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Desse modo, o caso, em exame, também reclama a
incidência  das  normas  e  princípios  decorrentes  do  aludido  diploma  legal,  em
especial às relacionadas à proteção, facilitação da defesa de seus direitos em juízo.

Nesse  panorama,  apesar  de  a  presente  lide  versar
sobre relação de consumo, tal fato, por si só, não exime a parte autora de demonstrar
os fatos constitutivos de seu direito, consoante dispõe o art. 373, inciso I, do atual
Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I  -  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;
(...)."

In casu,  apesar de afirmar a recorrente que inexiste
prova nos autos do alegado dano suportado pelo autor, não é isso que se verifica,
pois restou deveras demonstrado, através dos documentos de fls. 12/16, que o autor
realmente, foi ferido por arma branca, dentro do FestVerão Paraíba.

A propósito, calha transcrever trecho da declaração
acostada aos autos, fl. 12:

(…) que o Sr. Emmanuel Freire de Andrade Silva, RG
2642879 SSP/PB foi removido pela nossa viatura do
Fest Verão Paraíba em Intermares – Cabedelo para o
Hospital  de  Emergência  e  Traumas  Senador
Humberto Lucena pelos funcionários (…), estando os
mesmos prestando serviço nesta empresa no dia 03
de Janeiro de 2010 (...).
 
Ainda,  o  documento  de  fl.  13,  confirma  que  o

promovente foi vítima de ferimento cometido por arma branca, enquanto que o de fl.
14,  comprova  o  seu  atendimento,  no  dia  03  de  janeiro  de  2010,  no  Hospital  de
Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena.
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Por outro quadrante, também está comprovado que
o demandante ficou com cicatriz cirúrgica de aproximadamente 10 cm na região do
antebraço direito, sem alterações motoras, de acordo com o laudo pericial de fl. 175.

Desta feita, restando deveras demonstrado nos autos
que o autor  foi  agredido por indivíduo que portava arma branca,  no interior  do
FESTVERÃO PARAÍBA, imperioso se torna o dever de indenizar, diante da falha na
prestação do serviço oferecido pela empresa promovida.

Calha transcrever trecho da decisão de origem, que
no mesmo sentido, se manifestou, fl. 234:

Deste  modo,  a  prova  dos  autos  é  suficiente  para
inferir  sem  qualquer  dúvida  razoável  que  o  autor
estava no FESTVERÃO quando foi atacado e ferido
com  gravidade,  tendo  sido  atendido  pelo  serviço
médico de emergência contratado pelo FESTVERÃO
e encaminhado para o Hospital de Trauma de João
Pessoa.

Nessa ordem de ideias,  inexistem dúvidas  de que,
consoante  reconhecido  pelo  Juiz  singular,  indiscutíveis  são  os  danos
extrapatrimoniais  suportados  pelo  apelado,  restando  analisar  se  o  quantum foi
arbitrado ou não de forma adequada e proporcional.

Assim, para a determinação da quantia indenizatória
moral,  os  critérios  utilizados  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação
doutrinária e jurisprudencial pertinente à matéria sub examine. Ou seja, atentando-se
ao critério da razoabilidade, incumbe ao magistrado, observando as especificidades
do  caso  concreto  e,  ainda,  considerando  as  condições  financeiras  do  agente  e  a
situação da vítima, arbitrar valor de forma que não se torne fonte de enriquecimento,
nem, tampouco, seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins ao qual se propõe. 

Acerca da matéria, julgado deste Sodalício:
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APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
VEÍCULO  NOVO.  DEFEITO  APRESENTADO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
DANO MORAL.  QUANTUM MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  “Na  fixação da
indenização por danos morais, recomendável que o
arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível
sócioeconômico dos autores,  e,  ainda,  ao  porte  da
empresa  recorrida,  orientando-se  o  juiz  pelos
critérios  sugeridos  pela  doutrina  e  pela
jurisprudência,  com  razoabilidade,  valendo-se  de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da  vida  e  às  peculiaridades  de  cada  caso”.(TJPB;
APL  0001776-21.2010.815.0251;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João Batista  Barbosa;
DJPB 08/03/2017; Pág. 9) – destaquei.

No intuito de se perquirir o valor do dano moral, é
necessário levar em consideração as condições pessoais dos envolvidos, a fim de não
se transpor os limites dos bons princípios que regem as relações de direito atinentes à
matéria, a saber, o da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO.
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 
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Mesmo sem perder  de  vista  a  notória  capacidade
econômico-financeira da causadora do dano moral,
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a
razoabilidade e a proporcionalidade, de modo a não
ensejar enriquecimento sem causa para o ofendido.
(...)  5.  Nesse  contexto,  reduz-se  o  valor  da
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0;
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg.
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - sublinhei.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso
concreto,  especialmente  o  fato  da  parte  autora  ter  sido  agredida  no  interior  do
FESTVERÃO PARAÍBA, sido socorrida para Hospital e ter sofrido lesões estéticas,
entendo que a indenização por danos morais deve ser mantida no montante de  R$
10.000,00 (dez mil reais),  assim como o dano estético ratificado no importe de  R$
15.000,00 (quinze mil  reais),  pois  as  referidas quantias,  além de se encontrar  em
sintonia com o critério da razoabilidade e com as condições financeiras do agente e
da  vítima,  também  será suficiente  para  compensar  o  inconveniente  sofrido,
funcionando,  ainda,  como  um  fator  de  desestímulo  à  reiteração  da  conduta  ora
analisada. O montante estipulado é, ao meu sentir, suficiente para atender ao caráter
punitivo e pedagógico inerente a esse tipo de reparação.

Ratifico,  outrossim,  os  honorários  advocatícios
arbitrados na origem, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

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.
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Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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