
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0103404-70.2012.815.2001.
Relator      : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem      : 1ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Apelante          : Fernando Honório dos Santos.
Advogado      : John Kennedy Silvério Cabral.
01 Apelado      : AGROLIM – Indústria de Alimentos Ltda. 
Defensor : Antonio de Oliveira Alves.
02 Apelado : Supermercado o Baratão Ltda.
Advogados : Jorge Ribeiro Coutinho G. da Silva e outros.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPRO-
CEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  VIDRO  DE
AZEITONA. CORPO ESTRANHO DENTRO DO
RECIPIENTE.  EMBALAGEM  LACRADA.
PRODUTO NÃO CONSUMIDO. MERO DISSA-
BOR.   NÃO CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE
INDENIZAR  POR  DANOS  MORAIS.  PRECE-
DENTES  DO  STJ.  DANOS  MATERIAIS.  AU-
SÊNCIA. TROCA DO PRODUTO. DESPROVI-
MENTO DO APELO.

- Para que se reconheça o cabimento da indenização,
mostra-se  necessária  a  constatação  da  conduta
antijurídica  que  gere  dano,  bem  como  o  nexo  de
causalidade entre a conduta e o dano.

- No caso de simples aquisição de produto de gênero
alimentício contendo corpo estranho em seu interior,
o Superior  Tribunal  de  Justiça  possui  entendimento
no  sentido  que  não  conduz  necessariamente  ao
reconhecimento  de  dano  moral  a  ser  reparado.  Na
verdade, deve ser comprovado que houve a ingestão e
que o ato ilícito foi capaz de irradiar-se para a esfera
da  dignidade  da  pessoa  humana,  ofendendo-a  de
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maneira relevante. 

-  Inobstante  não  se  negue  os  possíveis  transtornos
sofridos  em  razão  da  presença  de  corpo  estranho
dentro da embalagem  da azeitona,  conclui-se que a
conduta  dos recorridos não  causou ofensa anormal à
personalidade  do  promovente,  com  o  condão  de
caracterizar dano moral indenizável, uma vez que não
houve ingestão do produto, não chegando o recipiente
sequer a ser aberto. 

- Na hipótese em disceptação, o recorrente vivenciou
meros dissabores, os quais não podem ser elevados à
condição de abalo moral ou sofrimento íntimo.

-  Os danos materiais não se presumem, nem podem
ser imaginários, de forma que o autor deve demons-
trar  o  real  prejuízo  financeiro  suportado,  trazendo
provas concretas aos autos, não bastando meras alega-
ções. No caso, a constatação de vício de qualidade do
produto em momento anterior ao consumo, permitiu a
sua substituição do produto,  razão pela qual não vis-
lumbro prejuízo de ordem financeira a ensejar danos
materiais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
conhecer  e  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fernando Honório
dos Santos, hostilizando sentença (fls. 66/69) da lavra do Juízo de Direito da
1ª  Vara  Cível da Comarca da Capital,  que julgou  improcedente a  Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de AGROLIM
– Indústria de Alimentos Ltda e Supermercado o Baratão Ltda.

Em sede de exordial, a parte autora alegou  que, no dia 26 de
abril de 2012, dirigiu-se ao Supermercado o Baratão e adquiriu, dentre outros
produtos,  azeitonas  verdes  da  marca  Agroliva  fabricado  pela  Agrolim,
contendo 175 gramas, no valor de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos).

Afirmou que,  antes de retirar o selo de vedação do produto,
observou que existia um corpo estranho no interior do recipiente, identificando
como sendo um pedaço de vidro de dimensão perceptível sem maior esforço
visual.  Destacou  que  tal  fato  foi  levado  ao  conhecimento  do  fornecedor,
oportunidade na qual procedeu apenas à troca do produto adulterado.

Seguindo  suas  argumentações,  ressaltou  que  passou  a
conjecturar os efeitos danosos em caso de consumo do produto com o pedaço
de vidro  e,  com base  no  comportamento  ilícito  dos  promovidos,  requereu
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indenização por danos morais e materiais, estes no valor de R$ 4,80.

Juntou documentos (fls. 09/14).

Devidamente  citada,  a  parte  promovida,  Supermercado  o
Baratão Ltda, apresentou contestação (fls. 38/45), alegando, preliminarmente,
a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista
que a presença do corpo estranho é decorrente de defeitos de fabricação, e não
de conservação, ressaltando, inclusive, a perfeita identificação do fabricante.
No  mérito,  asseverou que,  em razão da  ausência  de  consumo do  produto,
incabível  a  indenização  por  danos  morais,  sendo,  na  verdade,  meros
dissabores. Ainda, enfatizou a inexistência de danos de ordem material, uma
vez  que,  como bem afirmado  pelo  próprio  autor,  foi  efetivada  a  troca  do
produto.

Em  virtude  da  citação  por  edital  e  revelia  da  demandada
AGROLIM – Indústria de Alimentos Ltda,  foi  apresentada contestação por
negação geral pela Defensoria Pública (fls. 48).

Réplicas impugnatórias (fls. 49/51 e 52/61).

As  partes  foram  intimadas  para  especificar  as  provas,
oportunidade  na  qual  o  promovente  requereu  o  julgamento  antecipado  da
lide(fls. 63), ao passo que os promovidos deixaram transcorrer o prazo sem
manifestação (fls. 65).

Decidindo a querela  (fls.  66/69), o magistrado de base julgou
improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado,  o promovente interpôs a presente Apelação Cível
(fls. 72/80), asseverando que adquiriu azeitonas verdes junto ao Supermercado
o Baratão Ltda, da marca Agroliva e fabricado pela AGROLIM, no valor de
R$  4,80.  Em  seguida,  afirma  que,  antes  de  destacar  o  selo  de  vedação,
detectou a presença de um pedaço de vidro no interior  do recipiente,  cuja
dimensão era perceptível sem maior esforço visual. 

Ainda assevera que, em virtude de tal fato, o vendedor efetuou
a troca do produto. Destaca o constrangimento gerado pela conduta ilícita dos
promovidos, visto que poderia ocasionar lesão e até morte a si ou a pessoa de
sua família, caso tivesse ingerido o produto com o objeto maléfico.

Alega o desacerto do julgado, apresentando a indagação de que
seria necessária a ingestão do pedaço de vidro para ocasionar o dano moral.
Por fim, requer a reforma da sentença com a condenação dos demandados ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes no valor de R$
4,80.

Contrarrazões  apresentadas apenas pelo promovido Agrolim –
Indústria de Alimentos Ltda (fls. 85/86). 

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  manifestação (fls.  90),
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pugnando pelo prosseguimento do feito sem intervenção meritória do Órgão
Ministerial.

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo para interposição  de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,

Apelação Cível nº 0103404-70.2012.815.2001.          4



pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob
a  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço da
Apelação Cível interposta, passando a análise de seus fundamentos.

Consoante se infere dos autos, a apelante busca a reforma da
sentença com a condenação dos promovidos ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais, estes no valor do produto adquirido.

Para  tanto,  afirma  que  adquiriu  azeitonas  verdes  da  marca
Agrovila, fabricado pela Agrolim, junto ao Supermercado o Baratão Ltda, no
valor de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos), contudo, antes de destacar o
selo  de  vedação,  detectou  a  presença  de  pedaço  de  vidro  no  interior  do
recipiente,  cuja  dimensão  era  perceptível  sem  maior  esforço  visual.  Em
seguida, afirma que o vendedor apenas trocou o produto. Finalmente, destaca
o constrangimento gerado pela conduta dos promovidos, não sendo necessária
a ingestão do produto com o objeto maléfico para fins de configuração dos
danos morais. 

Resta incontroverso nos autos a existência de pedaço de vidro
no interior do recipiente de azeitonas verdes adquirido pelo apelante junto ao
promovido, Supermercado o Baratão Ltda (fls. 11/12).

Assim,  as  fotografias  são  suficientes para  comprovar  que  o
vício no produto,  visto que, embora lacrado, apresentava um corpo estranho
em seu interior, estando impróprio para o consumo.

Todavia,  em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
averiguar a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do 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,
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comete ato ilícito.”

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

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Noutro aspecto, como é cediço, para a configuração do dano
moral é imprescindível  a demonstração de uma situação que inflija no autor
uma  dor  profunda,  chegando  a  atingir  o  sentimento  íntimo  e  pessoal  de
dignidade do indivíduo.

Neste sentido leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem  estar.  Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no
trânsito,  entre os  amigos e  até  no ambiente familiar,
tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo"
(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p.
550).

No caso de simples aquisição de produto de gênero alimentício
contendo corpo estranho em seu interior, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento no sentido que não conduz necessariamente ao reconhecimento
de dano moral a ser reparado. Na verdade, deve ser comprovado que houve a
ingestão e que o ato ilícito foi capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade
da pessoa humana, ofendendo-a de maneira relevante. Vejamos:

AGRAVOS   REGIMENTAIS.   PRINCÍPIO   DA
UNIRRECORRIBILIDADE.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  RECURSO ESPECIAL.  CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE   CIVIL.  PRESENÇA  DE
CORPO  ESTRANHO  EM  ALIMENTO.  NÃO
OCORRÊNCIA  DE  INGESTÃO.  DANO  MORAL
INEXISTENTE. MERO DISSABOR.
1.   Interpostos  dois  recursos  pela  mesma  parte
contra a mesma decisão,   não se conhece daquele
apresentado  em  segundo  lugar,  por  força  do
princípio  da  unirrecorribilidade  e  da  preclusão
consumativa.
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2.  Não há dano moral na hipótese de aquisição de
gênero alimentício com corpo estranho no interior
da embalagem se não ocorre a ingestão do  produto,
considerado  impróprio  para  consumo,  visto  que
referida  situação  não  configura  desrespeito  à
dignidade  da  pessoa  humana,  desprezo  à  saúde
pública ou mesmo descaso para com a segurança
alimentar.
3.  Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo
agravo regimental não conhecido.
(STJ/AgRg  no  REsp  1537730/MA,  Rel.  Ministro
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
(grifo nosso).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  PRESENÇA DE  CORPO  ESTRANHO  EM
ALIMENTO.  EMBALAGEM  DE  REFRIGERANTE.
AUSÊNCIA  DE  INGESTÃO.  DANO  MORAL
INEXISTENTE.
MERO  DISSABOR.  JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA NO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se  consolidou  no  sentido  de  que  a  ausência  de
ingestão  de  produto  impróprio  para  o  consumo
configura,  em  regra,  hipótese  de  mero  dissabor
vivenciado pelo consumidor, o que afasta eventual
pretensão indenizatória decorrente de alegado dano
moral. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(STJ/AgRg  no  AREsp  489.030/SP,  Rel.  Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,
julgado  em  16/04/2015,  DJe  27/04/2015).  (grifo
nosso).

Esta Corte de Justiça também trilha no mesmo caminho:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  PROMOVENTE.
PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INOCORRÊNCIA.  DESNECESSIDADE  DE
PERÍCIA. APLICAÇÃO DO ART. 131, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. LIVRE CONVENCIMENTO
DO  JUIZ.  MÉRITO.  CORPO  ESTRANHO  EM
RECIPIENTE DE REFRIGERANTE. AUSÊNCIA DE
INGESTÃO DO PRODUTO.  DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.  MEROS  DISSABORES
INCAPAZES  DE  GERAR  DANO  PASSÍVEL  DE
INDENIZAÇÃO.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR
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TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO
NEGADO  AO  RECURSO.  -  Em  determinadas
situações,  não  se  caracteriza  a  ocorrência  do
cerceamento do direito de defesa e a necessidade de
dilação  probatória,  quando  o  magistrado  julgar  a
lide de imediato por já possuir elementos suficientes
para  o  seu  convencimento,  haja  vista  ser  ele  o
destinatário do acervo probatório. - A ocorrência de
dano moral  está condicionada a existência de dor,
constrangimento e humilhação intensas que fujam à
normalidade, interferindo na atuação psicológica do
ser humano. - A ausência de ingestão de refrigerante
contido em recipiente, no qual foi encontrado corpo
estranho, não configura a existência de dano moral,
conforme  precedentes  do  Superior  Tribunal  de
Justiça. - O art. 557, caput, do Código de Processo
Civil, admite ao relator negar seguimento a recurso
manifestamente  inadmissível,  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00804424720128152003, - Não possui -, Relator DES
FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO, j. em 14-09-2015). (grifo nosso).

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  CONSUMIDOR.
REFRIGERANTE COM CORPO ESTRANHO. ATO
LESIVO.  INOCORRÊNCIA.  RESPONSABILIDADE
CIVIL  NÃO  CONFIGURADA.  DANO  MORAL.
INEXISTÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO TJPB E STJ.
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO.  -  A  simples  constatação  de  objetos
estranhos em garrafa de refrigerante, sem a ingestão
do líquido pelo consumidor,  não induz repercussão
negativa na honra do consumidor, a ponto de causar
sofrimento moral. 1 - O relator negará seguimento a
recurso manifestamente inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em confronto  com súmula  ou  com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior
(CPC,  art.  557,  caput). (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00465932720118152001, - Não possui -, Relator DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 19-01-2015) 

No caso em apreço,  embora comprovado  o vício do produto,
entendo que o fato narrado não implica dano moral indenizável, a não ser que
restasse sobejamente  demonstrado  que  os  transtornos  sofridos  causaram
aflição, angústia e desequilíbrio no bem-estar do apelante, o que, efetivamente,
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não ocorreu.

Isso  porque,  conforme narrado  em sede  de  exordial,  a  parte
autora - que pretendia consumir  as azeitonas verdes - constou a presença do
corpo estranho antes mesmo do recipiente ser aberto, não chegando, portanto,
a ingerir o produto.

Assim,  embora  a  situação  narrada  tenha  sido  desagradável,
causando possíveis sentimentos de insegurança quanto à qualidade do produto,
bem como sentimento de repugnância e medo, concebo não ser suficiente para
o reconhecimento da configuração de abalo à sua propriedade imaterial. 

Outrossim, impende destacar que a  ocorrência de defeito em
produto industrializado está dentro da normalidade da linha de produção, não
sendo possível ser elevada à abalo moral indenizável, quando sequer causou
danos efetivos ou flagrante prejuízo à incolumidade física do consumidor.

Por isso, conforme entendimento do STJ,  a mera aquisição de
produto alimentício contendo corpo estranho no interior do recipiente não traz
ao consumidor qualquer dano de ordem moral. Na hipótese em disceptação, o
recorrente vivenciou meros dissabores,  os  quais não podem ser  elevados à
condição de abalo moral ou sofrimento íntimo.

Com efeito, não se verifica o dano, pressuposto necessário à
percepção  de  indenização,  pois  a  simples  irritação  ou  aborrecimento  não
devem  ser  compensados  pecuniariamente,  sob  pena  de  banalização  do
instituto.

Por outro lado, em se tratando de danos materiais, cumpre gizar
que estes não se presumem, nem podem ser imaginários, de forma que o autor
deve  demonstrar  o  real  prejuízo  financeiro  suportado,  trazendo  provas
concretas aos autos. 

No caso concreto, como bem afirmado pelo autor, a constatação
de vício de qualidade do produto em momento anterior ao consumo, permitiu
a  sua  substituição  do  produto,  razão  pela  qual  não  vislumbro  prejuízo  de
ordem financeira a ensejar danos materiais.

Desta  forma,  por  todas  as  razões  expostas  acima,  NEGO
PROVIMENTO  AO  APELO,  mantendo  a  decisão  singular  nos  mesmos
termos.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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