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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025301-39.2011.815.0011. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Apelante : Patrícia Meneses Araújo de Carvalho.
Advogado : Patrícia Araújo Nunes.
Apelado : Bompreço Supermercados do Nordeste S/A.
Advogado : Ricardo Franceschini.

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. DISPARO DE ALARME ANTIFURTO
EM  ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DEIXADO EM
UMA DAS MERCADORIAS.  ABORDAGEM E
REVISTA  DE  CLIENTE  NA  PRESENÇA  DE
DIVERSAS PESSOAS. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CARACTERIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS
DEVIDOS. JULGAMENTO  DE
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALOR
FIXADO  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS
PRINCIPÍOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  DESPROVIMENTO
DO APELO.

– A negligência  de  funcionário da loja  apelada,
que não retira a etiqueta de segurança de mercadoria
adquirida  pelo  cliente,  acarretando  o  disparo  do
alarme sonoro,  revela falha na prestação do serviço
com  reflexos  danosos  que  ultrapassam  o  mero
incômodo  cotidiano,  fazendo  surgir  a  violação  à
honra e o dever de indenizar pecuniariamente. 

– Na  fixação  da  verba  indenizatória,  devida  a
título  de  danos morais,  o magistrado deve  se  guiar
pelo binômio compensação/punição, com análise das
nuances  do  caso,  não  devendo  a  quantia  fixada
caracterizar o enriquecimento sem causa. 
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em  negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Patrícia  Meneses
Araújo de Carvalho hostilizando sentença oriunda do Juízo da 7ª Vara Cível
da  Comarca  da  Capital,  prolatada  nos  autos  da  Ação de Indenização por
Danos  Morais,  movida  contra  o  Bompreço  S/A –  Supermercados  do
Nordeste.

Na peça  inaugural,  a  autora  narrou que,  no  dia  18/02/2011,
efetuou compras  no Supermercado Bompreço S/A. Relatou que,  ao sair do
estabelecimento, fora  surpreendida com o acionamento do alarme antifurto,
sendo, em seguida,conduzida pelos seguranças até um dos caixas. Aduziu que,
naquele momento,  os seguranças, em busca de produtos furtados,  retiraram
todas  as  mercadorias  que  havia  comprado  de  dentro  da  sacola,  e,  ainda,
procederam à revista íntima e dos seus pertences. 

Alegou que os seguranças constataram que o alarme havia sido
acionado  devido  à  presença  de  um  dispositivo  de  segurança  fixado  a  um
produto que a autora havia adquirido, o qual não fora devidamente removido
no momento em que a autora passou os produtos no caixa. 

Asseverou, pois, que fora submetida a grande constrangimento,
uma  vez  que  os  funcionários  da  loja  não  agiram  com  discrição,  tendo  o
incidente chamado a atenção de inúmeros clientes do estabelecimento.

Requereu, ao fim, o pagamento de indenização pelo dano moral
sofrido.

Juntou documentos (fls. 10/11).

Ao seu tempo, a parte promovida ofereceu contestação, às fls.
29/42, afirmando, em suma, que a abordagem realizada pelos funcionários da
empresa  fora  “delicada  e  discreta”,  e,  ainda,  que  os  fatos  narrados  não
passariam de mero aborrecimento, o que não ensejaria indenização por danos
morais. Requereu, por fim, a improcedência do pleito exordial.

Réplica impugnatória às fls. 52/58.

Realizada  audiência  de  instrução,  foram colhidos os
depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora (fls. 88/89).

As partes ofertaram razões finais (fls. 92/97 e fls. 98/101)

Sobreveio, então, sentença de procedência (fls. 103/106),  nos
seguintes termos:
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“Isto  posto,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO,
para  condenar  o  promovido  BOMPREÇO  S/A
SUPERMERCADOS  DO  NORDESTE  a  pagar  à
autora a título de indenização por danos morais o
valor  de R$ 3.000,00 (três  mil  reais),  devidamente
corrigido  monetariamente  e  acrescido  de  juros  de
mora a  serem contados da  data  da  publicação da
sentença.”

A demandante  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.  113/128),
requerendo  a  majoração  da  indenização,  em virtude  dos  constrangimentos
causados pela abordagem ríspida a qual fora submetida. 

Devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  apresentou  suas
contrarrazões às fls. 129/134, requerendo a manutenção da sentença pelos seus
próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugna
pelo  prosseguimento  do  recurso,  não  se  manifestando  quanto  ao  mérito,
porquanto ausente o interesse público (fls. 139/142). 

É o relatório.

VOTO.

1. Da Admissibilidade do Recurso

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.

Nessa 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.
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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.

Dito isso,  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.

Assim,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade  de  acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973,  conheço do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

2. Do mérito

O cerne da questão é de simplório deslinde e dispensa maiores
delongas,  cingindo-se  a  perquirir  a  respeito  do  pleito  de  majoração  da
indenização por danos morais a que fez jus a autora, em virtude do disparo do
alarme antifurto  da empresa ora apelada, e posterior abordagem  ríspida dos
funcionários da loja.

Ao  que  se  infere  dos  autos,  houve  falha  na  prestação  dos
serviços  proporcionados  pela  ré/apelada,  em  razão  da  negligência  de
funcionário da loja apelada que não retirou a etiqueta de segurança de uma das
mercadorias  adquiridas  pela recorrente,  acarretando  o  disparo  do  alarme
sonoro anti-furto da loja, atraindo a atenção dos diversos clientes ali presentes.

Some-se a isso o fato de que a requerente teve que se submeter
a desgaste ao ser conduzida ao interior da loja para ter suas mercadorias, já
pagas,  vistoriadas  de forma grosseira,  por erro atribuído exclusivamente ao
preposto da ré.

Pois bem. O quantum a ser ressarcido, que deve ser fixado com
observância  do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano
causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de
futuras condutas nocivas. 

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátrias  têm entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
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de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir” (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Desta forma, levando-se em consideração os parâmetros acima
mencionados e as minucias  do presente caso,  tenho que justa  e razoável  a
fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), nos termos
já  fixados  pelo  magistrado de  base,  não  merecendo acolhimento  as  razões
recursais  para  o  fim  de  majorar-lhe  o  valor,  sob  pena  de  configurar
enriquecimento ilícito. 

Dentro  desse  cenário,  entendo  que  foram  observados  os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as circunstâncias da lide, a
condição socieconômica das partes, o grau de culpa, a gravidade e intensidade
da ofensa imaterial.  Além disso, levou em consideração o caráter retributivo
com o fim de evitar a reincidência.

3. Conclusão

Em  face  do  exposto, NEGO PROVIMENTO  AO
RECURSO, mantendo incólume a sentença vergastada.

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.

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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