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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0045505-80.2013.815.2001
ORIGEM: Juízo da 11ª Vara Cível da Capital
RELATOR   : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE:  Cavalcanti  Gonçalves  &  Cia  Ltda  (Adv.  Estácio  Lobo  da  Silva

Guimarães Neto OAB/PE 17.539)
APELADAS: Mayara Beatriz  da Silva Nascimento,  representada por sua genitora
Sinara da Silva Nascimento e Renata  Kelly Ferreira  Batista,  representada por sua
genitora Damiana de Oliveira Ferreira Batista (Adv. Paulo Lucino Nascimento Silva
OAB/PB 18.504)

APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
ABORDAGEM  DESCORTÊS  DA  SEGURANÇA.  NÃO
COMPROVAÇÃO  PELAS  AUTORAS.  SITUAÇÃO  QUE
NÃO  CONFIGUROU  AFETAÇÃO  FÍSICA  OU
PSICOLÓGICA  DA  PARTE.  MEROS  DISSABORES.
ABORRECIMENTO  COTIDIANO.  ABALO  MORAL
INDENIZÁVEL  NÃO  CONFIGURADO.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

- “Na tormentosa questão de se saber o que configura o dano
moral, cumpre ao Juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em
busca  da  sensibilidade  […]  Nessa  linha  de  princípio,  só
devem  ser  reputados  como  dano  moral,  a  dor,  o  vexame,
sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,
interfira  intensamente  no  comportamento  psicológico  do
indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em
seu bem estar,  não bastando mero dissabor,  aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada1”.

-  Segundo  precedentes  do  Colendo  Superior  Tribunal  de
Justiça, “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano  moral,  mas  somente  aquela  agressão  que  exacerba  a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige”.

1 TJRJ, AC. 8.218/95, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho.



-A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que,
em  regra,  o  simples  disparo  de  alarme  sonoro  em
estabelecimento  comercial  não  é  suficiente  para  ensejar  o
dano  moral  indenizável.  Incidência  da  Súmula  83/STJ.  3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1321705/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 09/10/2012, DJe 17/10/2012)

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  dar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento juntada à fl. 151.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Cavalcanti Gonçalves
& Cia Ltda contra decisão proferida pelo MM. Juízo da  11ª Vara Cível da Capital nos
autos  da  ação  de  indenização  por  danos  morais,  a  qual  julgou  parcialmente
procedente o pedido formulado por Mayara Beatriz da Silva Nascimento e Renata
Kelly Ferreira Batista, devidamente representadas por suas genitoras.

Na Sentença atacada,  o Magistrado processante reconheceu a
existência  de  dano  moral  na  abordagem  realizada  dentro  da  loja  demandada,
condenando ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma
das autoras, com juros e correção monetária à partir da Sentença, além de honorários
advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado  com  a  decisão  exarada,  a  empresa  apelante
ofertou suas razões recursais, narrando, em síntese, que não há prova nos autos de
que a abordagem dentro do estabelecimento às menores não tenha sido cordial, ou
mesmo que tenha causado qualquer tipo de constrangimento, ressaltando que nesses
casos a jurisprudência não considera a caracterização do dano moral indenizável.

Ressalta que o fato de haver realizado transação penal extingue
a  possibilidade  de  imposição  de  pena,  bem  como  reparação  civil  decorrente  do
mesmo ato.

Discorre  acerca  da  política  de  educação  e  respeito  no
tratamento do cliente e na “indústria” crescente de demandas desta natureza a fim
de buscar “enriquecimento fácil”.



Nestes termos, pugna pelo provimento do apelo, para que seja
julgado  totalmente  improcedente  a  demanda  e,  alternativamente,  redução  do
quantum indenizatório. 

Devidamente intimada, a demandada/apelada apresentou suas
contrarrazões,  pugnando  pelo  desprovimento  do  apelo,  assim  como,  pela
consequente manutenção da sentença. (fls. 141/143)

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, sustentam as promoventes que ao entrarem
na Loja Emmanuelle para a troca de uma blusa, foram abordadas de forma incisiva e
descortês  por  seguranças  da  promovida,  sob  a  acusação  de  estarem  subtraindo
produtos, mas que fora constatado que não tinham.

Na  exordial,  afirmaram  que  ao  saírem  do  estabelecimento
foram abordadas novamente por seguranças em outras duas outras oportunidades,
situação  que  as  fizeram  experimentar  considerável  constrangimento,  daí  porque
moveram a presente ação de indenização.

Conforme relatado, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente
procedente,  sob  o  fundamento  de  que  a  abordagem  dentro  de  estabelecimento
comercial a consumidor causa constrangimento ilegal passível de ressarcimento. 

Recorre  desta  decisão  a  demandada,  sustentando  que  o
incidente narrado não trouxe à indignação da pessoa, não constituindo, assim, razão
potencialmente grave ao ponto de ensejar reparação pecuniária por danos morais.

Compulsando-se  o  caderno  processual,  não  vislumbro  na
situação fática  situação capaz de causar  vilipêndio moral,  de forma que,  adianto,
merece prosperar o apelo.

No caso dos autos, as autoras sustentaram que foram abordadas
dentro do estabelecimento comercial, fato não repelido pela recorrente, todavia não
há prova nos autos de que o tratamento dispensado pelos funcionários da promovida
tenha sido de forma truculenta, ou que tenha causado constrangimentos, não tendo
as promoventes se desincumbido do ônus de que lhes competia de fazer prova dos



fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

Não há elementos nos autos capazes de comprovar que houve
qualquer tipo de  agressão ou tratamento degradante  por parte  dos  prepostos  da
promovida, quando de sua abordagem realizada dentro da loja.  Nesse contexto, ao
que se depreende, portanto, a abordagem do segurança não foi ofensiva, tampouco
implicou acusação direta quanto à prática de furto pelas autoras.

Ressalte-se,  inclusive,  que  a  própria  autora  Renata  Kelly
Ferreira Batista, assistida por sua mãe, não considerou a abordagem da segurança de
forma truculenta, pelo contrário, ressaltou “que na saída da loja, foi abordada pelo
segurança da loja, o qual pediu educadamente para revistar as bolsas, que nada foi
encontrado, (...)”

Quanto  a  alegação  de  que foram abordadas  em outras  duas
oportunidades fora do estabelecimento comercial, tal fato não fora comprovado por
meio de testemunhas, tampouco se apresenta crível se realizar por três  vezes nas
mesmas pessoas a abordagem.

A  abordagem  dentro  de  estabelecimentos  comerciais  pode
caracaterizar danos morais quando há provas suficientes de que fora realizada de
maneira grosseira ou ofensiva por parte de algum preposto do estabelecimento, caso
contrário, não há dano moral indenizável. 

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
DISPARO  DE  ALARME  SONORO.  ESTABELECIMENTO
COMERCIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME
DO  ACERVO  PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  DECISÃO
CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO. 1. A conclusão a que chegou o Tribunal de
origem, acerca da inexistência de dano moral indenizável, só
poderia  ser  alterada  a  partir  da  revisão  do  acervo  fático-
probatório,  o  que  atrai  a  incidência  da Súmula  7/STJ.  2.  A
jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, em
regra, o simples disparo de alarme sonoro em estabelecimento
comercial  não  é  suficiente  para  ensejar  o  dano  moral
indenizável.  Incidência  da  Súmula  83/STJ.  3.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  REsp
1321705/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 09/10/2012, DJe 17/10/2012)



Do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul,  destaco  os
seguintes precedentes, análogos ao ora apreciado. In verbis:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  DISPARO  DE
ALARME ANTIFURTO. ABORDAGEM DA SEGURANÇA.
ATO  LÍCITO.  MERO  DISSABOR.  REFORMA  DA
SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
Simples disparo de alarme antifurto e questionar discreto da
segurança,  com  averiguação  das  mercadorias  e  imediata
liberação da consumidora que não configura ato ilícito  por
abuso de direito. Danos morais não evidenciados. APELO DO
RÉU  PROVIDO  PARA  JULGAR  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO.  (Apelação
Cível Nº 70055410708, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/11/2013)

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
DISPARO DO ALARME ANTIFURTO DE LOJA NA SAÍDA
DO  CONSUMIDOR.  ABORDAGEM  NO
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.  AUSÊNCIA  DE
CONDUTA ILÍCITA OU ABUSIVA.  DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO Hipótese em que não há provas suficientes
para a demonstração da alegada conduta ilícita exercida por
parte  dos  prepostos  da  ré.  Afora  isso,  o  simples  fato  de
disparar  o  alarme  antifurto  no  momento  da  saída  do
consumidor da loja não é situação, por si só, para caracterizar
dano moral. Situação em concreto que se amolda como mero
dissabor,  não  suscetível  de  indenização.  APELO
DESPROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70051860526,  Nona
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi
Soares Delabary, Julgado em 28/11/2012)

Vale recordar que inexiste o dever de reparar quando a vítima é
submetida a meros aborrecimentos  e  insatisfações,  por serem fatos corriqueiros  e
atinentes  à  vida  em sociedade e,  portanto,  incapazes  de  afetar  o  comportamento
psicológico do ofendido. 

Sobre  a  matéria,  colaciono  os  seguintes  precedentes  que  se
amoldam ao caso vertente:

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  DANOS
MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. MERO



DISSABOR. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar
do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou
angústias no espírito de quem ela se dirige. Recurso especial
conhecido e provido”2.

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.  NÃO
CONFIGURAÇÃO. A mera contrariedade ou aborrecimento
cotidiano não dão ensejo ao dano moral. Recurso especial não
conhecido”3.

“Na tormentosa questão de se saber o que configura o dano
moral, cumpre ao Juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em
busca  da  sensibilidade  […]  Nessa  linha  de  princípio,  só
devem  ser  reputados  como  dano  moral,  a  dor,  o  vexame,
sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,
interfira  intensamente  no  comportamento  psicológico  do
indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em
seu bem estar,  não bastando mero dissabor,  aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”2.

“APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS ESPERA EM FILA PARA ATENDIMENTO
EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SUPERIOR AO PREVISTO
EM  LEI  MUNICIPAL  MERO  ABORRECIMENTO  DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO DESPROVIMENTO. 0 fato
de  haver  o  consumidor  esperado na  fila  durante  uma hora
para ser atendido não lhe causou lesão moral, mas apena um
grande  desconforto  próprio  da  relação  banco  cliente  que
reclama  controle  administrativo  pelo  Poder  Público.  A
indenização decorre do vexame. da vergonha. cio sentimento
de  desprestígio.  da  discriminação.  de  uma  dor  quase
metafísica que fustiga a alma do indivíduo. Ficar na Pila de
atendimento como todos os clientes em geral.  constitui fato
generalizado que aborrece não a um só cliente. mas a todos de
um  modo  geral.  A  dor  moral,  que  decorre  da  ofensa  aos
direitos  da  personalidade,  apesar  de  ser  deveras  subjetiva.
deve  ser  diferenciada  do  mero  aborrecimento,  a  que  todos
estamos sujeitos e que pode acarretar. no máximo, a reparação
por danos materiais sob pena de se ampliar excessivamente a

2 STJ – REsp 606382/MS – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – DJ: 17/05/2004, p. 238
3 STJ – REsp 592776/PB – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – DJ: 22/11/2004, p. 359
2 TJRJ, AC. 8.218/95, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho.



abrangência  do  dano  moral.  a  ponto  de  desmerecermos  o
instituto.  do  valor  e  da  atenção  devidos.  Apelação  Cível
1.0024.06.002678-8/001. Rel. Des. a Sebastião Pereira de Souza.
16° CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2008, publicação
da súmula em 14/03/2008”3.

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
CUMULADA  COM  RESTITUIÇÕES  DE  VALORES.
DEFEITO  APÓS  A  MONTAGEM  DOS  MÓVEIS
ADQUIRIDOS  PELA  AUTORA.  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA.  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.
Considerando que o ser humano está sujeito a situações em
seu  dia  a  dia  que  lhe  causem  dificuldades,  decepções,
inquietações e aborrecimentos, tais situações não são capazes
de gerar o dano moral, o qual pressupõe um efetivo prejuízo
causado  à  honra  ou  à  imagem  da  vítima.  Os  transtornos
decorrentes dos defeitos nos móveis comprados por causa da
montagem  incorreta,  por  si  sós,  não  geram  obrigação  de
indenizar,  mormente  quando  é  possível  retroagir  o
consumidor ao status quo ante, com a devolução do dinheiro
por ele pago pelo produto defeituoso”4.

No caso em disceptação, é inegável o desgaste das autoras em
razão da abordagem por preposto da loja, quando não havia razão para tal, todavia,
não  se  pode conferir  danos  morais  aleatoriamente,  visando  apenas  à  punição.  O
incômodo sofrido, diga-se mais uma vez, é inquestionável, contudo, isso, por si só,
não dá margem à indenização por danos morais. 

O dano moral deve traduzir-se num sentimento de pesar íntimo
da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas intensas, conforme bem
delineado por Sérgio Cavalieri Filho, in “Programa de Responsabilidade Civil”, 2ª
edição, Ed. Malheiros, pág. 78, estabelece verbis: 

“(...)  Nessa  linha  de  princípio,  só  deve  ser  reputado  como
dano  moral  a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que
fugindo  à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento  psicológico  de  indivíduo,  causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar”.

3 TJPB - Acórdão do processo nº 00120090028752001 - Órgão (3ª CAMARA CIVEL) - Relator DES. SAULO
HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - j. Em 13/09/2012.

4 TJSC  -  AC:  451933  SC  2011.045193-3,  Relator:  Jairo  Fernandes  Gonçalves,  Data  de  Julgamento:
19/09/2011, Quinta Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. ,de Itajaí.



Esclareça-se,  outrossim,  que,  mesmo  em  se  tratando  de
responsabilidade objetiva,  mister  estejam presentes  alguns elementos  para que se
configure  a  obrigação  de  indenizar,  quais  sejam,  ação  ou  omissão,  nexo  de
causalidade e dano sofrido pela vítima.

Na falta de alguns desses elementos, não se perfaz a obrigação
de  indenizar,  visto  que,  para  que  alguém  seja  compelido  a  pagar  a  outrem
indenização por dano moral, é preciso que, através de uma ação ou omissão, tenha
ocorrido efetivo prejuízo capaz de violar o estado psíquico da vítima.

Por outro lado, cabe anotar que o Judiciário tem a obrigação de
combater a chamada indústria do dano moral, que vem crescendo dia a dia, sempre
fundamentada  em  aborrecimentos  triviais  existentes  no  cotidiano  dos  cidadãos,
cabendo ao julgador identificar os verdadeiros danos merecedores de indenização,
sob  pena  de  desvirtuar  a  finalidade  almejada  pelo  legislador  pátrio  quando  da
criação de aludido instituto.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso apelatório,  para
julgar improcedente os pedidos exordiais.

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


