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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
AGRESSÃO  FÍSICA  PRATICADA  POR
SEGURANÇAS  DE CASA  NOTURNA.  DEVER DE
INDENIZAR  CONFIGURADO.  DANOS  MORAIS.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Conforme  disposto  no  art.  14  do  Código  de
Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços
são responsáveis,  independentemente da existência
de  culpa,  pelos  prejuízos  causados  ao  consumidor
por  defeitos  relativos  à  prestação  dos  serviços
ofertados.  

- Restando evidenciada a falha na prestação do
serviço, na medida em que ficou comprovado que a
atuação da equipe de segurança que prestava serviço
na  casa  noturna  requerida  extrapolou  as  medidas
necessárias à contenção e à retirada dos Autores do
estabelecimento,  impõe-se  o  dever  de  indenizar  os
prejuízos advindos de tal ato.

- A  reparação  por  danos  morais,  ao  mesmo
tempo em que  não  deve  permitir  o  enriquecimento
injustificado do lesado, também não pode ser fixada
em valor insignificante, pois deve servir de reprimenda
para evitar a repetição da conduta abusiva. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 153.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Fortalseg Vigilância

LTDA, inconformada com a Sentença proferida nos autos da Ação Reparação

por Danos Morais movida contra o Centro Turístico Cultural – Mastodente e

Fortalseg Vigilância LTDA, na qual o Magistrado julgou procedente a demanda,

condenando as partes promovidas a pagar aos Autores, de forma solidária, a

quantia R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões  recursais,  o  Apelante  pugnou pela  reforma

integral da Sentença recorrida, renovando, em suma, os argumentos postos na

petição inicial. Sustentou que o tumulto foi originado pela própria parte Autora  -

Maria  Irene  de  Souza  e  que  os  seguranças  ao  solicitarem  a  retirada  dos

demandantes do evento o fizeram em razão da resistência perpetrada pelos

Autores. Afirma que o laudo do IML não pode servir de base para fundamentar

a Sentença, uma vez que a lesão corporal não foi causada pelos seguranças

do estabelecimento, mas sim pela própria briga da Autora com outra mulher

(fls. 115/124).

Em  Contrarrazões  de  fls.  126/138,  a  Apelada  refutou  os

argumentos da Recorrente, pugnando pelo desprovimento do Recurso, com a

consequente manutenção dos exatos termos da Sentença recorrida.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 146/147).

É o relatório.

VOTO

Pelo que consta dos autos, os autores informam que no dia

14/04/2013  encontravam-se  na  sede  do  primeiro  promovido  assistindo  um

show musical, quando por volta de 1 hora de manhã teve início um tumulto. O
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autor então se afastou e tirou a câmera digital para registrar o ocorrido. Ocorre

que, segundo os postulantes, o autor foi imobilizado pelo pescoço por um dos

seguranças  da  casa  de  show e  vários  outros  o  arrodearam  intimidando-o.

Afirma  que  um  dos  seguranças  da  segunda  demandada  teria  subtraído  a

câmera digital  das mãos do Demandante  e que foram retirados à força do

evento.

Importa registrar, que o tema ora em julgamento se encontra

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, ao qual se aplica a inversão

do ônus da prova nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, da citada Lei,

diante  de  sua  presumida  hipossuficiência  e  vulnerabilidade  no  mercado  de

consumo,  como  sujeito  de  direito  mais  fraco  na  relação  jurídica  com  o

fornecedor de bens e serviços.

Na hipótese, está-se diante de relação de consumo, na qual os

autores, como consumidores, alegam a ocorrência de danos morais derivados

da má prestação do serviço.

De outra banda, de acordo com a regra do citado artigo 14 do

Código de Defesa do Consumidor, voltada ao prestador de serviços, não se

perquire acerca da culpa quanto ao fato relacionado ao serviço apontado como

defeituoso:

"Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  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. § 1º 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.  
(...)
§  3º  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado  quando  provar:  
(...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
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Logo, a responsabilidade oriunda da relação de consumo quanto

ao  fornecedor  de  bens  e  serviços  é  objetiva,  implicando  tão  somente  na

identificação  do  nexo  causal  entre  o  fato  lesivo  e  o  dano  provocado.  

Na  hipótese,  alegam  os  Autores  que  foram  agredidos  pelos

seguranças da demandada, nas dependências da casa de shows,  de forma

abusiva  e  injusta,  o  que  teria  lhe  ocasionado  as  lesões.  

Restou incontroverso nos autos o fato de que, na madrugada de

14/04/2013, os autores se encontravam no interior da casa noturna requerida,

quando  foi  retirado  do  local  pelos  seguranças  que  ali  trabalhavam.  

Em que pese a requerida tenha negado que os seguranças teriam

empregado  violência  física  durante  a  abordagem e  a  retirada  dos  autores,

tendo apresentado defesa fundamentada no fato de aqueles seguranças em

questão teriam agido em exercício regular de direito, já que apenas teriam se

defendido da agressão cometida pelos Autores, a situação vertente dos autos,

todavia, não se amolda à excludente de ilicitude prevista no artigo 188, inciso I,

do Código Civel.

Isso  porque,  mesmo  que  se  parta  do  pressuposto  de  que  os

Demandantes  mantinham conduta  inapropriada quando foram convidados a

deixar  o  local  pelos  seguranças,  eventual  resistência  deles  autorizava  os

prepostos da casa noturna a retirá-los do estabelecimento, mesmo contra a sua

vontade,  inclusive  contendo-os,  mas  não  a  utilizar  violência  física.  

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado:

"APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO MANDAMENTAL. NÃO FAZER.
PROIBIÇÃO  DE  ENTRADA  EM  CASA  NOTURNA.
POSSIBILIDADE.  O  estabelecimento  comercial  possui
direito/dever  de  guardar  a  ordem  e  segurança  do
ambiente.  Sabe-se  que  é  dever  dos  proprietários  e
administradores  de  estabelecimentos  de  diversão  que
concentrem  grande  número  de  clientes  zelar  pela
segurança  de  todos,  de  modo  que,  se  algum  cliente
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importuna os demais ou gera desordem no local,  deve
ser  pedido  que  se  retire,  e,  caso  não  atendida  tal
requisição,  é  lícita  sua retirada forçada,  sem violência,
bem  como  a  proibição  de  nova  entrada  no
estabelecimento.  No  caso,  é  possível  a  proibição  de
entrada  do  réu  no  estabelecimento  privado.  Apelação
provida". (TJRS, AC n. 70041501362, 17ª Câmara Cível,
Rel. Des. Luiz Renato Alves da Silva, J. 14-03-2013).

Ocorre que esta não foi a conduta adotada pela casa noturna ré. 

Da  análise  do  conjunto  fático-probatório,  verifica-se  que  as

testemunhas  arroladas  pelos  Autores  apresentaram  versão  totalmente

antagônica as provas apresentadas pelos Demandados.

Nesse  contexto,  resta  evidente  que  a  atuação  da  equipe  de

segurança  que  prestava  serviço  na  casa  noturna  requerida  extrapolou  as

medidas necessárias à contenção e à retirada dos autores do estabelecimento,

não havendo que se falar, portanto, em exercício regular de direito.

Como se vê, restou comprovada a má prestação do serviço por

parte da casa noturna demandada, denotando sua conduta ilícita.

De  outro  lado,  constata-se  que  as  lesões  supramencionadas

decorreram diretamente  da  conduta  ilícita  atribuída  ao  estabelecimento-réu,

havendo  nexo  de causalidade,  portanto,  entre  esta  e  o  resultado danoso.  

Quanto  aos  danos  morais  experimentados  pelo  Demandante,

cumpre salientar que decorreram não apenas das dores físicas oriundas das

lesões  sofridas  como  também  do  sofrimento  psicológico  resultante  do  fato

danoso, que, no caso em apreço, é presumido.

Assim, o dano moral experimentado pelo requerente prescinde de

comprovação, uma vez que decorre do próprio evento, considerando-se "in re

ipsa".  Ora,  em  situações  como  a  dos  autos,  o  dano  moral  resulta,

inexoravelmente, da gravidade do próprio fato ofensivo, de forma que, provado

o fato, provado está o dano moral. Nesses casos, admite-se amplamente que

se presuma a ocorrência dos danos morais mediante a simples análise das

5



Apelação Cível nº 0026385-07.2013.815.0011

circunstâncias de fato que lhes deram causa, ou seja, da efetiva potencialidade

danosa do evento.

Presentes os pressupostos para imputar  à parte  ré o dever de

indenizar, resta estabelecer o "quantum" devido.

Importa registrar, que a fixação do valor da indenização deve ser

feita por arbitramento do julgador, atendendo-se aos seguintes parâmetros: a

extensão do dano,  o  grau  de culpa  do ofensor,  a  situação  econômica  das

partes,  sempre  observando,  ainda,  os  princípios  da  razoabilidade  e  da

proporcionalidade.  

Sopesadas  tais  circunstâncias,  entendo  que  a  quantia  de  R$

7.000,00 (sete mil reais) se mostra suficiente para indenizar os autores pelos

danos morais  sofridos,  além de servir,  concomitantemente,  como sanção à

ofensora. 

Isso  posto,  DESPROVEJO a  Apelação  Cível,  mantendo

inalterada a Sentença combatida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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