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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - OBJETO ESTRANHO NO INTERIOR DE PRODUTO
(ESFIRRA) - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COMPROVAÇÃO,
POR MEIO DE LAUDO PERICIAL, FOTO E AUTOS DE APREENSÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - VALORAÇÃO DO DANO - RAZOABILIDADE. Para
a apuração da responsabilidade objetiva, basta a existência de dano e nexo
de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme
orientação do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Restando
demonstrado, nos autos, a existência de produto estranho inserido no
produto fabricado pelo réu, deve o consumidor ser indenizado pelos danos
morais decorrentes desta conduta antijurídica, principalmente quando
comprovado, nos autos, por meio de fotos, laudos e autos de exibição
policial. Ao fixar valor da indenização deve-se ter em conta as condições do
ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A indenização deve
proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem
enriquecimento indevido, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente
para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0439.09.103180-7/001 - COMARCA DE MURIAÉ -
APELANTE: IMEF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - APELADO:
ROBSON ALVES OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

      Acorda esta 13ª CÂMARA CÍVEL deste Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
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DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO

RELATOR.

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de recurso interposto contra a sentença, de ff. 288/290-v, por
IMEF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, nos autos da "ação de
indenização por danos morais e materiais", ajuizada por ROBSON ALVES
OLIVEIRA, cujo pedido foi julgado procedente, conforme o dispositivo abaixo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito
da causa, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 79,35 (setenta e nove
reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais, que deve ser
corrigida desde as datas dos desembolsos (f. 24) até o efetivo pagamento,
pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 406 do Código
Civil de 2002, combinado com o art. 161 do Código Tributário Nacional,
desde a citação até o pagamento;

2. CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
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mil reais), a título de danos morais, que deve ser corrigida desde a data da
intimação da sentença até o efetivo pagamento, pela tabela da Corregedoria
Geral de Justiça de Minas Gerais, acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, conforme art. 406 do Código Civil de 2002, combinado com o
art. 161 do Código Tributário Nacional, desde a citação até o pagamento.

CONDENO, ainda, a parte ré ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no valor correspondente a
20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do
Novo Código de Processo Civil.

      Nas razões recursais, de ff. 294/306, o apelante sustentou, em síntese,
que cumpre rigoroso controle de qualidade na sua linha de produção e que é
impossível conceber que "um pedaço de luva permaneça intacto dentro de
sua massa após ser assado a uma temperatura de 300º (trezentos graus)" (f.
297).

         Alegou ausência de danos morais, na medida em que não houve a
ingestão do produto, por parte do autor, não passando o fato de mero
aborrecimento.

      Alternativamente, pugnou pela redução da indenização, por danos
morais, para um valor compatível com o prejuízo material apontado pelo
autor.

      Nas contrarrazões, de ff. 324/341, o apelado requereu o desprovimento
do recurso.

      Intimado a comprovar o pagamento das custas (f. 385), o apelante
manifestou-se, às ff. 388/389, juntando documento à ff. 390/391.

      É o relatório. Decido.

      Conheço do recurso, tempestivo e preparado. Presentes os
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pressupostos de admissibilidade.

      O apelante alega ser indevida a indenização, pois incomprovados os
danos morais, ao argumento de que o autor não ingeriu o produto e,
alternativamente, requereu a redução da indenização.

      Lado outro, o autor, rebate as alegações, do recorrente, reiterando as
afirmativas da inicial, em especial o consumo do alimento (f. 03),
devidamente comprovado pelas fotos (ff. 20/22), laudos (ff. 218/221) e autos
de apreensão, emitido pela polícia Civil (ff. 16/17).

      O caso em análise deve ser analisado à luz do estabelecido pelo Código
de Defesa do Consumidor, observando-se, principalmente, o art. 12, § 3º, I,
II, III e art. 13, III, que assim dispõem:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes
de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será
responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo
anterior, quando:
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III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

      Quanto à responsabilidade por vício do produto e do serviço, determina o
Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com
as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou
mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas".

"§ 6º São impróprios ao uso e consumo:

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados,
corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda,
aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
distribuição ou apresentação.

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a
que se destinam"

      Neste sentido, não destoa o entendimento da escorreita jurisprudência,
senão vejamos:

"Essa responsabilidade independe da culpa e não pode ser de outro
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modo, sob pena de converter-se em uma garantia ilusória, dada a
impossibilidade de arcar o consumidor com o ônus da prova dos defeitos do
produto ou da má execução do serviço". (DIAS, Aguiar. Da Responsabilidade
Civil, 9. ed., Forense, 1994, v. I, p. 365)

      Importante destacar-se que milita em favor do consumidor a presunção
do defeito do produto, de sorte que cabe ao fornecedor desfazê-la,
produzindo inequívoca prova liberatória que, segundo nosso entendimento,
não ocorreu.

      Nesse sentido, entendemos que correta foi a sentença, considerando a
procedência do pedido exordial, por entender que as provas trazidas aos
autos eram suficientes à comprovação da responsabilidade do IMF Comércio
de Alimentos, sendo inegável por parte do réu, as esfihas estavam
comprometidas, sendo inquestionável que produto era impróprio ao
consumo, colocando em risco a saúde do consumidor, já que foi vendido e
consumido.

      Com efeito, diferentemente do entendimento defendido pelo apelante, no
recurso, é inquestionável que o produto vendido contraria a informação visual
da embalagem, na qual consta a figura de suposto "cozinheiro, com ar de
bonachão insinuando um consumo confiável", que se diga não foi alcançado,
eis que foi encontrado dentro do alimento, segundo os autos de apreensão e
pericial, parte do dedo de uma luva plástica.

      No caso, entendemos que restou demonstrando o nexo de causalidade, a
quebra de confiança e frustração do consumidor, que relata a insatisfação de
ter pagado pelo produto, correndo o risco inclusive de se intoxicar na hora da
refeição, razão pela qual não pode ser desconsiderado pelo judiciário, como
mero aborrecimento.

      Em casos semelhantes e recentes, já decidiu esta Câmara:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA
CONSUMO - LAZANHA MOFADA - PRAZO DE VALIDADE VENCIDO -
DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL
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OBJETIVA - EXISTÊNCIA DO DANO AO CONSUMIDOR. RECURSO
PROVIDO. Ocorrendo efetivamente a venda de produto vencido ao
consumidor e comprovado o nexo de causalidade entre a intoxicação e os
danos à saúde, não há como não reconhecer a ocorrência de dano moral,
em razão da aquisição de produto impróprio para o consumo. A
responsabilidade do demandado verifica-se com a existência do agir ilícito,
do nexo causal e do dano efetivamente sofrido pelo consumidor. A
quantificação do dano moral deve ser fixada com prudente arbítrio, para que
não haja enriquecimento indevido à custa do empobrecimento alheio,
tampouco atribuição em valor irrisório, que desconsidere os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, que visam coibir a repetição da conduta
antijurídica. V. VV: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO
IMPRÓPRIO - LAZANHA MOFADA - ALIMENTO NÃO CONSUMIDO -
MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS AFASTADOS -
HUMILHAÇÃO NÃO COMPROVADAO simples fato do consumidor constatar
a existência de mofo na lazanha fornecido pela ré, não enseja danos morais,
mormente quando o alimento não é ingerido por qualquer pessoa.
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0439.14.013837-1/001 - COMARCA DE MURIAÉ -
APELANTE(S): BRF S/A - APELADO(A)(S): VITOR BORGES SILVA -
INTERESSADO(S): SUPERMERCADO LOJA TRES LTDA. Data do
Julgamento: 06/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO - DANO MORAL - QUANTUM
COMPENSATÓRIO - MAJORAÇÃO.  (Impõe-se que o magistrado atente-se
para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim
como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do
agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao
patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados,
sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. (APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1.0024.11.111025-0/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE -
APELANTE(S) :  VANDERLUCIO FERNANDES DE SOUZA -
APELADO(A)(S): PADARIA E CONFEITARIA CRIATIVA LTDA. DES.
ALBERTO HENRIQUE. Data do Julgamento: 03/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OBJETO
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ESTRANHO NO INTERIOR DE PRODUTO DESTINADO AO CONSUMO -
NEXO CAUSAL - PRESENÇA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO
14 CDC - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. Para a apuração da
responsabilidade objetiva, basta a existência de dano e nexo de causalidade,
sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do
CDC. Restando demonstrado nos autos a existência de produto estranho
inserido no produto fabricado pelo réu, deve o consumidor ser indenizado
pelos danos morais decorrentes da sua conduta antijurídica. Na fixação do
valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração
a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição
social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0002.10.000760-4/001 - COMARCA DE ABAETÉ -
APELANTE(S): GERALDO ANTÔNIO SOARES - APELADO(A)(S): AMBEV
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS. DES. NEWTON TEIXEIRA.
Data do Julgamento: 05/11/2015)

      Insta ressaltar-se, desde logo, que incidindo nas regras protetivas do
Código de Defesa do Consumidor, cabe ao prestador de serviço o ônus de
demonstrar a inexistência de sua culpa, ou que o defeito foi provocado pelo
consumidor. É que, em se tratando de relação de consumo, como in casu,
imposta ou não a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência do
consumidor, seja a nível econômico ou de condições de produzir provas,
que, via de regra, estão em poder do próprio prestador de serviços, resta
configurada sua condição de parte mais fraca da relação, ex vi do art. 6º, VIII,
daquele diploma legal.

      Neste sentido, vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS
MORAIS - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE - PRESENÇA DE CORPO
ESTRANHO NO PRODUTO - CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO
PROVIDO. O fabricante do produto possui o dever de proteção e
manutenção da qualidade do mesmo, surgindo o dever de indenizar
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se houver vínculo entre o defeito existente no produto colocado no mercado
à disposição do consumidor e o dano sofrido pela vítima em razão dele,
sendo, que considera-se defeituoso um produto quando não corresponde à
real expectativa do consumidor que o adquiriu, ou seja, quando algum vício
do produto compromete o seu uso. Incontroversa a responsabilidade objetiva
da ré, uma vez que restou claramente comprovada, a existência de um corpo
estranho dentro da embalagem de um de seus produtos, ocasionando assim,
indubitavelmente, a ruptura da relação de confiança entre o consumidor e o
produtor. O 'quantum' da indenização devida por dano moral deve
corresponder à lesão sofrida e não resultar em enriquecimento ilícito do
favorecido, sendo um misto de pena e satisfação compensatória.". (Apelação
Cível 1.0223.06.201911-0/001. Rel. Des. Hilda Teixeira da Costa. 14ª C. Civ
do TJMG. DJ. 18/05/2010).

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONSUMO DE ALIMENTO ESTRAGADO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO SUPERMERCADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO
MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. Responde o supermercado pelo
serviço defeituoso, caracterizado pela venda de alimento estragado, não
fornecendo a segurança esperada pelo consumidor, que, ingerindo o produto
deteriorado, é acometido de forte gastrenterite, potencializada em virtude da
sua tenra idade. ÔNUS DA PROVA. Nexo causal que se satisfaz com a
prova do efetivo consumo do produto adquirido da ré, não controvertido por
essa, e resultado danoso. Robustez probatória não exigível, considerando o
contexto factual e a inexigibilidade de provar-se escorreitamente o fato,
bastando a presunção de veracidade dentro do quod prelumque accidit.
DANOS MATERIAIS. Indenização das despesas comprovadamente feitas,
denegado o pedido de lucros cessantes impossibilidade de os genitores
laborarem por dez dias, seja pelo fato de que as autoras são as próprias
menores, não seus pais, não se aplicando na espécie o dano por ricochete,
seja porque não demonstrados perdas e danos nessa rubrica. DANO
MORAL. DANO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Situação em que a lesão
mostrou-se sobremaneira grave, dadas as conseqüências que se abateram
sobre as crianças, que padeceram de
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dores e forte infecção por uma semana. Dosimetria na linha de precedentes
desta Corte em hipóteses paradigmáticas. SENTENÇA MODIFICADA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO." (Apelação Cível Nº 70010862027,
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho
Pinto Vieira, Julgado em 28/12/2005)

      Cabe lembrar que, havendo relação de consumo, não basta que haja
defeito na prestação dos serviços ou no produto; é preciso, também, que o
consumidor sofra algum dano, para que se configure o dever de indenizar.
Com efeito, a responsabilidade e objetiva, prevista no art. 12, da Lei
8.078/90, não prescinde da ocorrência de dano.

      Entretanto, é inequívoca a responsabilidade do estabelecimento apelado
ao expor à venda produto inadequado, inclusive colocando a vida de seres
humanos em risco.

      Neste contexto, compulsando os autos, observa-se que o autor
comprovou que o produto adquirido do réu continha um corpo estranho,
conforme se depreende do "auto de exibição e apreensão" emitido pela
Polícia Civil do Estado de São Paulo (ff. 16/17).

Observação: PEDAÇO DE ESFIHA COM PEDAÇO DE PLÁSTICO BRANCO
(PARECENDO DEDO DE LUVA DESCARTÁVEL)

      O autor, apelado, também juntou fotos do produto (ff. 20/22).

      O laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística, de ff. 218/221,
corroborou com a alegação de existência de corpo estranho,  ao atestar:

DAS PEÇAS E DOS EXAMES:

A peça encaminhada pela Autoridade requisitante corresponde a:

01 (UMA) esfiha do tipo esfiha aberta de carne, parcialmente consumida,
contendo aderido a borda de sua massa um corpo estranho de cor branca,
confeccionado em material sintético,
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aparentando ser parte de um dedo de uma luva, com aproximadamente três
centímetros. (sic)

      Assim, constatado o ilícito proveniente de uma relação de consumo e o
dano à parte mais fraca, cabe ao responsável a sua reparação, dispensando-
se o consumidor de apresentar prova da culpa, visto que, pela teoria do risco,
responde o agente financiador pelos atos que realiza em sua atividade.

      É necessário pontuar, ainda, que o fato de o produto não ter sido
consumido não afasta a responsabilidade civil do apelado, embora esta não
seja a realidade, já que a fotos de f. 20, evidencia a mordida e o consumo,
conforme alegado à f. 03.

      Ora, é inegável o dano moral sofrido pelo apelante que, para sua
surpresa, encontrou um corpo estranho dentro do produto (pedaço de luva
plástica) que consumiria durante seu momento de lazer, basta ver que na
foto citada acima, conseguimos extrair que a caixinha de esfirra do Habib's,
continha 30 unidades, conforme descrito na tampa, inferindo-se ser verdade
que houve consumo por parte do autor.

      Assim, sem dúvida restaram configurados os elementos previstos no
artigo 186, do Código Civil, que dispõe: "Aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.".

      Contudo, por outro lado, o réu apelante se limitou a alegar que o
mencionado corpo estranho fora introduzido na esfiha de forma fraudulenta,
sem, contudo, provar tal alegação, ônus que lhe cabia.

      Desta forma, da leitura do supracitado artigo verifica-se a existência de
três elementos indispensáveis para a configuração da obrigação de indenizar
por ato ilícito que, no dizer de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, constituem
-se:

a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que
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abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão,
sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer;

b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no
sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial,
de natureza patrimonial ou não patrimonial;

c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre
um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta
antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do
comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem
jurídico." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil", v. I,
Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro:
Forense. 2004. p. 661).

      Então, presente o liame de causalidade entre a conduta da ré e o dano
suportado pela autora, para a definição da responsabilidade de indenizar por
dano moral, assegurando-lhe, pois, o direito ao recebimento de indenização
pelos danos ocasionados decorrentes de sua violação, nos termos do art. 5º,
X, da Constituição Federal, art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código
de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, conforme
art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista.

      A responsabilidade do réu verifica-se com a existência do agir ilícito, do
nexo causal e do dano efetivamente sofrido. Não havendo, assim, óbice ao
dever de indenização pelos danos morais e materiais, segundo nosso
entendimento.

      Como sabido, para se condenar alguém ao pagamento de indenização,
por danos morais, é preciso que estejam presentes os requisitos para sua
responsabilização civil, ou seja, que o dano efetivamente exista e lhe possa
ser imputado.

      Assim ensina a doutrina de Antônio Lindembergh C. Montenegro sobre
os pressupostos para a responsabilidade civil:
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"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo
a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais
elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso,
surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição
de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade
civil." (AUT. MENC., "RESSARCIMENTO DE DANO", ÂMBITO CULTURAL
EDIÇÕES, 1992, Nº 2, PÁG. 13).

      Oportuna, também, a lição de Humberto Theodoro Júnior, para quem:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por
base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível
de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal
recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no
sentido de que 'o montante da indenização será fixado eqüitativamente pelo
Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R.
Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito
depende de sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT
631/36)" - "Dano Moral", Editora Oliveira Mendes, 1ª edição, 1998, São
Paulo, p. 44).

      Não deve ser olvidado, porém, que:
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"a indenização não haverá de ser inexpressiva, uma vez que ela carrega
consigo a idéia de dissuadir o autor da ofensa de igual e novo atentado"
(TAMG, 7ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 260.136-7/Belo Horizonte,
Relator Juiz Lauro Bracarense).

      Permito-me, por fim, também com respeitosa venia, lembrar que o
instituto do dano moral, de suma importância para as relações sociais, como
notável instrumento de contribuição para o respeito entre as pessoas, seja
em que relação for, não pode ser banalizado, muito menos desprezado
quando são evidentes as provas nos autos.

      Dessa forma, comprovado o nexo de causalidade entre os fatos alegados
e o resultado causado ao consumidor, é inegável a obrigação da ré, que
disponibilizou e vendeu o produto estragado, pagar indenização,
considerando o fato que é colocar a vida do consumidor em risco, ante uma
possível e grave intoxicação, considerando o estado lastimável do produto
que entendemos não estava só mofado, mas acima de tudo estragado.

      No que diz respeito ao arbitramento do valor indenizatório é cristalino o
magistério de ilustre doutrinadora deveras conhecida no meio acadêmico e
jurídico:

"A fixação do quantum competirá ao prudente arbítrio do magistrado de
acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não
contemplado legalmente a reparação correspondente será fixada por
arbitramento (CC, art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento é o exame
pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência
jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano
moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos
(situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da
ofensa). Na avaliação do dano moral o
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órgão judicante deverá estabelecer uma reparação eqüitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina,
por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum
da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não se
equivalente, por ser impossível tal equivalência".(Diniz, Maria Helena. Curso
de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, v. 7, Responsabilidade
Civil, 5ª ed. p.

      Quanto ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve se
levar em conta a extensão do dano sofrido pelo ofendido e, por outro lado, o
poder econômico do ofensor, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico
do dano extrapatrimonial.

      Deste modo, a fixação do valor da indenização, a título de danos morais,
deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido
pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado,
desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro, não se mostrando excessivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme fixado a este título.

      Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

       Consequentemente, não há que se falar em realinhamento dos
honorários advocatícios, razão pela qual mantido os honorários advocatícios
arbitrados na sentença, eis que a soma geral da condenação em honorários
em primeiro grau e ainda na esfera recursal não poderá ultrapassar 20%
(vinte por cento), conforme determina o art. 85, § 11, do atual Código de
Processo Civil.

DES. ALBERTO HENRIQUE - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - De acordo com o(a) Relator(a).
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              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO"
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