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ACÓRDÃO

DANO MORAL E MATERIAL.  PROCEDÊNCIA EM 
PARTE.  NÃO  RECONHECIMENTO  DO  DANO 
MORAL.  IRRESIGNAÇÃO.  PROVIMENTO  DA 
APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSTRANGIMENTO 
SOFRIDO  PELA  CONSUMIDORA.  ABALO  DE 
HONRA SUBJETIVA.

– Há de se reconhecer abalo de ordem moral à 
consumidora, no momento em que restou privada de 
bem de consumo durável,  qual  seja,  celular,  muito 
embora  o  tenha  adquirido  novo,  tudo  diante  de 
insistidas  tentativas  de  querer  vê-lo  em  ordem,  a 
mercê de assistência técnica.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade  de  votos,  dar 
provimento à apelação cível, nos termos do voto do Relator e da certidão de 
julgamento de fls. 116.

Trata-se de apelação cível adentrada por Mercilandy Matos dos 
Santos em face de sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido 
de indenização por danos morais e materiais, em face de LG Eletronics de 
São Paulo Ltda.. 

 



A apelante  adquiriu  um aparelho  celular  LG defeituoso  que, 
quando  levado  na  garantia  à  assistência  técnica,  não  foi  devolvido,  ainda 
tendo sido trocado por outro, de menor valor, fato que teria ocasionado sérios 
transtornos à apelante/autora, diante de inúmeras idas e vindas à assistência, 
ademais por ter ficado sem seu celular.

A  sentença  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido, 
condenando a  promovida,  ora  apelada,  ao  pagamento  de indenização  por 
danos  materiais  no  valor  de  quinhentos  e  vinte  e  nove  reais  (valor  do 
aparelho adquirido pela autora). Os danos morais não foram reconhecidos, já 
que não vislumbrado pelo Magistrado a quo a ocorrência de ofensa a direito 
da personalidade da autora.

O Ministério Público, em seu parecer de fls. 110-112, opinou 
pela manutenção da sentença, já que não vislumbrou a ocorrência de danos 
morais, mas sim, mero aborrecimento.

Eis o breve relato do essencial. Passo a decidir.

A sentença merece retoque na parte  que não reconheceu o 
dano moral à autora, ora apelante.

O fato é que houve a aquisição de um aparelho celular, que 
veio apresentar defeito dentro do prazo de sua garantia, sendo que sem o 
devido atendimento pela empresa promovida, ora apelada.

O aparelho  foi  adquirido  pelo  valor  de  quinhentos  e  vinte  e 
nove reais, tendo o mesmo apresentado vícios, motivo pelo qual foi levado à 
assistência  técnica  e,  tempos  após,  trocado  por  outro  aparelho  de  menor 
valor.  Este  último  também  apresentou  problemas,  restando,  por  fim,  a 
apelante sem qualquer aparelho.

Tudo  encontra-se  soberbamente  comprovado  nos  autos, 
consoante a documentação de fls. 08-17, sobretudo pela própria contestação 
da apelada, que confirma que, de fato, foi procedido com a troca do aparelho 
(fls. 21) e que, por diversas vezes ele foi reparado (fls. 25). Nas fls. 15, por 
exemplo,  a autora junta documento comprovando problema, desta feita, já, 
com relação ao segundo aparelho, que lhe foi dado pela apelada.

De  modo  que,  indubitável  o  constrangimento  causado  à 
apelante, isso no momento em que resolveu adquirir um celular novo, hora em 
que  era,  justamente,  para  acontecer  o  contrário,  ou  seja,  certo  gosto  em 
adquirir novo produto de manuseio diário.

Vê-se  que  o  aparelho  foi  adquirido  em  17/10/2007,  tendo 
apresentado  defeito  ainda  na  garantia,  em 30.04.2008,  sendo  que,  por  lá 
tendo permanecido até 23.09.2008, ou seja, por mais de cinco meses. Em 
15.10.2008, a autora recebeu um outro aparelho, em troca do primeiro, que 
também apresentou problemas, isso em 26.06.2009.

 



Ora,  vejamos a  verdadeira  via  crucis em que  se  deparou  a 
autora no momento em que resolveu adquirir  um novo aparelho celular da 
marca da apelada. Como se não bastassem todos os constrangimentos por 
ela passados,  ante as idas e vindas à assistência técnica, ainda restou sem o 
almejado  celular  novo.  Enfim,  teve  frustrada  toda  sua  expectativa  de 
consumidora.

Com relação à matéria em disceptação, vejamos o que diz a 
jurisprudência.

DANOS  MORAIS.  AQUISIÇÃO  DE  APARELHO  CELULAR 
NOVO. CONSERTO. PRAZO LEGAL NÃO CUMPRIDO. VÍCIO 
DO  PRODUTO  CARACTERIZADO.  DEFEITOS  QUE 
IMPEDIRAM  0  USO.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS. 
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  OBSERVÂNCIA  AOS 
PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
MANUTENÇÃO PROVIMENTO NEGADO. Ao adquirir  celular 
novo com defeito de fabricação que o impedia de funcionar, a 
promovente  certamente  teve  suas  expectativas  frustradas, 
ainda  mais  quando  o  defeito  ocorre  mais  de  uma  vez, 
ultrapassando o prazo legal previsto no CDC em seu art. 18, § 
1°, e privando a consumidora da utilização do bem. Não pode 
ser  tido  como  mero  aborrecimento,  tendo  o  consumidor 
adquirido  um  produto  novo  e,  necessitando  recorrer  à 
assistência técnica e ao serviço de atendimento ao consumidor, 
vir a ser tratado com o mais absoluto desinteresse, na medida 
em que não apenas restou ultrapassado o prazo para a solução 
do  problema,  assim  corno  não  lhe  foi  dado  qualquer 
esclarecimento ou resposta. Tem-se por caracterizado, assim, 
excepcionalmente, nas coordenadas do caso concreto, o dano 
moral.  Recurso  Cível  N°  71002781805,  Primeira  Turma 
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator Luiz Antônio Alves 
Capra, Julgado em 29/09/2011. Na fixação da indenização por 
danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com 
moderação,  proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível 
sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa 
recorrida,  orientando-se  o  juiz  pelos  critérios  sugeridos  pela 
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se 
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 
e às peculiaridades de cada caso STJ, 4a T., Rel. Min. Sálvio 
de  Figueiredo,  RESP  135.202-0-SP,  J.  19.05.1998,  DJ 
03.08.1998 PG 00244.1

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
EXTRAPATRIMONIAIS  E  MATERIAIS.  CONSUMIDOR. 
CELULAR  COM  DEFEITO.  VÍCIO  DO  PRODUTO. 

1 TJPB, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, AC 20020100017819001, DJ 
04/12/2012.

 



ASSISTÊNCIA TÉCNICA INEFICIENTE. MÁ PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE  DO  FORNECEDOR.  NÃO 
DEVOLUÇÃO DO APARELHO. TRANSTORNOS. CÓDIGO DE 
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  APLICABILIDADE.  DANO 
MORAL  TIPIFICADO  PELO  DESCASO  E  DEMORA  NA 
SOLUÇÃO DO PROBLEMA. OCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO 
DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO. - Os transtornos sofridos pelo consumidor que não 
consegue  receber  de  volta  seu  aparelho  celular  entregue  à 
assistência técnica, refletem evidente dano moral passível de 
reparação. - Caracterizam-se como danos morais os reiterados 
aborrecimentos  e  frustrações gerados pela  má prestação de 
serviço técnico.2

Assim, reconheço o dano moral à apelante, autora nesta ação, 
no momento em que restou privada em usufruir o aparelho móvel celular, que 
adquiriu novo à apelada. Sofreu, inclusive, abalo em sua honra subjetiva pelo 
vício do produto fomentado. Eis mais uma decisão nesse sentido.

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR. 
Aquisição  de  aparelho  celular  defeituoso.  Relação 
consumerista.  Vício  do  produto  e  do  serviço. 
Responsabilidade da empresa fornecedora. Inteligência do 
art.  18  do  CDC.  Honra  subjetiva  afetada.  Dano  moral 
caracterizado.  Manutenção  da  sentença.  Desprovimento 
do apelo. - Tratando-se de responsabilidade pelo fato do 
produto ou do serviço, o defeito causa dano à saúde ou à 
segurança  do  consumidor.  Por  sua  vez,  a 
responsabilidade  pelos  vícios  do  produto  ou  do  serviço 
está  ligado  ao  dano,  ou  seja,  refere-se  à  qualidade  do 
produto  comercializado  ou  do  serviço  prestado.  C  - 
Quando a anomalia resulta em defeito do produto ou falha 
na prestação do serviço, mas não coloca em risco a saúde 
ou a segurança do consumidor,  não se fala em defeito, 
mas em vício do produto. - Nos termos do art. 18 do CDC, 
responde pelo vício do produto ou do serviço o fornecedor 
do  produto  defeituoso,  tornando-o  impróprio  ou 
inadequado para o uso do consumidor. Os danos morais 
atingem a honra subjetiva do ofendido. A indenização, por 
sua vez, deve atentar para os princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade, buscando coibirá repetição do ato 
lesivo,  bem  como  compensar  o  constrangimento 
experimentado pelo ofendido. 3

2 TJPB, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. José Ricardo Porto, AC 00120080172545001, DJ 14/07/2011.
3 TJPB, 1ª Câmara Cível, Rel. Juiz Marcos William de Oliveira (convocado), AC 00120080160789001, DJ 

28/07/2011.

 



Nessa senda,  entendo como suficiente,  razoável,  o  quantum 
indenizatório no valor de seis mil reais, valor que entendo servir para atender 
as  peculiaridades  do  caso  concreto,  amenizando  o  constrangimento 
ocasionado  à  autora,  ora  apelante,  bem como servindo  de  desestímulo  à 
empresa  promovida,  a  fim  de  que  não  volte  a  praticar  novos  atos  de  tal 
natureza. 

Ex positis,  forte  nas razões  acima,  DOU PROVIMENTO AO 
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DA PROMOVENTE,  ARBITRANDO A 
REPARAÇÃO  DE  ORDEM  MORAL  NO  VALOR  DE  SEIS  MIL  REAIS, 
acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação, bem como correção 
monetária  contada  desta  decisão.  A  sucumbência  deixa  de  ser  recíproca, 
devendo as custas processuais e honorários advocatícios ficarem a cargo da 
apelada,  sendo  os  honorários  fixados  em  20%  sob   valor  da  causa. 
Mantenho irretocável os demais termos da sentença.

Presidiu a sessão a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes, participando do julgamento o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz, 
Relator, e o Dr. Ricardo Vital de Almeida, MM. Juiz de Direito convocado em 
substituição ao Exmo. Sr. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa/PB, 07 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                          RELATOR 
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível adentrada por Mercilandy Matos dos 
Santos em face de sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido 
de indenização por danos morais e materiais, em face de LG Eletronics de 
São Paulo Ltda.. 

A  apelante  adquiriu  um aparelho  celular  LG defeituoso  que, 
quando  levado  na  garantia  à  assistência  técnica,  não  foi  devolvido,  ainda 
tendo sido trocado por outro, de menor valor, fato que teria ocasionado sérios 
transtornos à apelante/autora, diante de inúmeras idas e vindas à assistência 
técnica, ademais por ter ficado sem seu celular.

A  sentença  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido, 
condenando  a promovida,  ora apelada,  ao pagamento  de  indenização por 
danos  materiais  no  valor  de  quinhentos  e  vinte  e  nove  reais  (valor  do 
aparelho adquirido pela autora). Os danos morais não foram reconhecidos, já 
que não vislumbrado pelo Magistrado a quo a ocorrência de ofensa a direito 
da personalidade da autora.

O Ministério Público, em seu parecer de fls. 110-112, opinou 
pela manutenção da sentença, já que não vislumbrou a ocorrência de danos 
morais, mas sim, mero aborrecimento.

Eis o breve relatório.

À D. Revisão.

João Pessoa, 16 de julho de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                               RELATOR

 


