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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0126699-39.2012.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Apelante : Jaime Gomes de Barros Júnior.
Advogado : Em causa própria.
Apelado : Nokia do Brasil Tecnologia LTDA.
Advogada : Adelmar Azevedo Regis;

  Marcos Antônio Leite Ramalho Júnior.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
ALEGAÇÃO  DE  DEFEITO  EM  CELULAR.
VÍCIO DO PRODUTO.   RESPONSABILIDADE
DO FABRICANTE VERIFICADA. PROBLEMA
NÃO  SOLUCIONADO.  RESTITUIÇÃO  DA
QUANTIA  PAGA  DEVIDA.  DANO  MORAL
NÃO  CONFIGURADO.  MERO  DISSABOR  E
TRANSTORNO  COTIDIANO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Ainda  que  reconhecida  a  existência  de  vício  no
produto adquirido, e a falta de providências da ré para
saná-lo, tais fatos, por si só, não são hábeis a ensejar
danos morais indenizáveis, quando ausente prova de
que  aquele  transtorno  tenha  causado  desgaste
emocional que supere o mero dissabor do dia a dia
ou aborrecimentos do cotidiano

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA  a
Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  em sessão  ordinária,  negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta  por  Jaime Gomes de
Barros Júnior desafiando proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca
da  Capital,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos   Morais  e
Materiais aforada em face da Nokia do Brasil Tecnologia LTDA.
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Retroagindo à exordial, narra o autor ter adquirido um celular
da marca Nokia, no valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais).
Contudo,  meses  depois,  o  produto  apresentou  defeito  e  ao  procurar  a
assistência técnica, o promovente foi informado que o aparelho deveria ser
encaminhado para a fábrica.

Aduz,  contudo,  que  passados  mais  de  30  (trinta)  dias  sem
conserto algum do aparelho e sem ter a empresa ré disponibilizado  em seu
favor outro celular provisório,  sério foi o abalo moral advindo da situação.

Requereu, ao fim, a condenação da ré na devolução da quantia
paga pelo produto, acrescidos de juros e correção e pagamento de indenização
por danos materiais e morais.

Contestando  a  ação,  a  Nokia  do  Brasil  Tecnologia  LTDA,
argue, preliminarmente, a falta de interesse de agir e carência de ação. Por
conseguinte, defende a inocorrência dos danos materiais e morais. Pugna, ao
fim, sejam acolhidas as preliminares aventadas ou, caso assim não ocorra, seja
a demanda julgada totalmente improcedente. 

Impugnação à contestação às fls. 67/69, apontando o autor vício
de representação postulatória do réu.

Intimada   para  regularizar  a  sua  representação,  a  parte
promovida quedou-se inerte (fls. 71.v e 75).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  o  juízo  a  quo
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  para  o  fim  de  condenar  a  parte
demandada  à  devolução  da  importância  paga  pelo  celular  em  apreço  (fls.
76/79).

Irresignada,  a  parte  autora  interpõe  Apelação  (fls.  82/87),
alegando a  existência  de dano moral  a  ser  indenizado, uma vez  ter  ficado
privado de utilizar o bem, situação este que lhe infligiu sério aborrecimento.

Contrarrazões às fls. 95/101..

A Procuradoria de Justiça, em parecer às fls. 106/109, não se
manifestou quanto ao mérito, porquanto ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  do  recurso  porque  próprio  e  regularmente  aviado,
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 

Busca a autora, ora recorrente a reforma da sentença que julgou
o pleito autoral parcialmente procedente, condenando a ré na recomposição
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pelos danos materiais suportados, decorrentes da aquisição de produto viciado,
afastando, de outra senda, a indenização por dano moral e material.

Pois bem.

Conforme se afere dos autos,  adquiriu  o autor um celular da
marca Nokia, vindo este, meses depois, a apresentou problemas técnicos em
seu uso. Encaminhado o produto para a fábrica, decorreram mais de 30 (trinta)
dias sem que tenha ocorrido o conserto do aparelho.

Como se sabe, comprovada a existência do vício  que afeta a
funcionalidade  do  produto  e  ausente  qualquer  das  causas  excludentes  da
responsabilidade previstas no §3º do artigo 12, do CDC, configurado está o
inadimplemento contratual da parte apelante.

Destarte,  aplicável  ao  caso  o  §  1º  do  art.  18  do  Código de
Defesa do Consumidor:

“§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de
trinta  dias,  pode  o  consumidor  exigir,
alternativamente e à sua escolha:
I  -  a substituição do produto por  outro da mesma
espécie, em perfeitas condições de uso;
II  -  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,
monetariamente  atualizada,  sem  prejuízo  de
eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.” 

Diante disso,  não reparados os defeitos, no prazo de 30 dias,
como no caso dos autos, resta devido o direito do autor em ser ressarcido da
quantia paga..

Contudo, após o breve esclarecimento, voltemo-nos ao cerne do
presente recurso, qual seja, a ausência de condenação do réu no pagamento de
indenizatório por danos morais.

No  que  diz  respeito  ao  dano  moral,  tenho  que  pode  ser
compreendido como aquele transtorno que venha a causar aflição, angústia e
desequilíbrio  no  bem-estar  da  pessoa  humana,  abalando  sua  honra  e
ocasionando desordem psicológica considerável.  Nesse passo,  não se inclui
nesta definição os fatos que ensejem mero aborrecimento do dia a dia.

Sobre o tema, 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

Apelação Cível nº 0126699-39.2012.815.2001 3



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).

Com efeito,  em que pese o reconhecimento da existência  de
vício no produto adquirido, e na falta de providências da ré para saná-la, deve-
se levar em consideração que falhas em equipamentos tecnológicos ocorrem
de modo até mesmo corriqueiro sem que, na maioria das vezes, atinja qualquer
direito da personalidade do consumidor, de maneira séria.

No caso em testilha, a situação narrada pelo recorrente, a meu
sentir,  não  fora   hábil  a  ensejar  danos  morais  indenizáveis,  posto que  não
restou sobejamente demonstrado que os transtornos sofridos causaram aflição,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem-estar,  não  ultrapassando,  assim,  a
fronteira dos aborrecimentos ou contratempos cotidianos.

O  referido  entendimento  está  em  consonância  com
a jurisprudência desta Corte de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

“AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS E MORAIS -  PRODUTO - VÍCIO DE
QUALIDADE  -  ART.  18,  DO  CDC  -  SENTENÇA
IMPROCEDENTE - IRRESIGNAÇÃO - APELO DA
PROMOVENTE  -  DANO  MATERIAL  DEVIDO  -
RESSARCIMENTO  DAS  DESPESAS  -  DANO
MORAL  -  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  -
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 
"(...) o litigante assume o risco de perder a causa se
não provar os fatos alegados e do qual depende a
existência  do  direito  subjetivo  que  pretende
resguardar  através  da  tutela  jurisdicional.  Isto
porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado, é o mesmo que fato inexistente". (Curso de
Direito  Processual  Civil,  v.  I,  42a ed.,  Forense,  p.
387).” 
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
00120090156611001 -  Órgão 1ª  CÂMARA CÍVEL-
Relator  DES.  LEANDRO  DOS  SANTOS  -  j.  em
19/02/2013)

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CONSUMIDOR.
VÍCIO  DE  PRODUTO.  RESTITUIÇÃO  DA
QUANTIA PAGA. DANO MORAL. 
Presente o interesse de agir, pois cabe ao consumidor
a escolha entre a substituição, a restituição do preço,
ou o seu abatimento proporcional em tais hipóteses -
art. 18, § 1º, I a III, da Lei n. 8.078/1990.
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Constatada  a  necessidade  de  substituição  do
produto, e não havendo interesse do consumidor em
aguardar o prazo estipulado pelo fornecedor para a
troca,  por  se  tratar de eletrodoméstico essencial  –
refrigerador  –,  deve  ser  facultada a restituição do
preço, devidamente atualizado.
Simples  contrariedade,  aborrecimento  ou  mero
dissabor não possuem magnitude para causar ofensa
a direito da personalidade. Nessas hipóteses o dano
moral não é devido. Apelação parcialmente provida.
(TJRS,  Apelação  Cível  Nº  70045913316,  Décima
Câmara  Cível,  Relator:  Marcelo  Cezar  Muller,
Julgado em 17/08/2012) 

“INDENIZAÇÃO -  COMPRA E VENDA -  VÍCIOS
DO PRODUTO - DANOS MATEIRIAIS - JUROS DE
MORA  -  TERMO  A  QUO  -  CITAÇÃO  -  DANOS
MORAIS - MERO ABORRECIMENTO - ÔNUS DA
PROVA 
Os juros de mora incidentes sobre a indenização por
danos materiais são devidos desde a época em que
foi  verificada  a  mora,  ou  seja,  desde  a  citação,
quando o devedor toma ciência da existência de ação
contra ela ajuizada.
A  existência  de  vícios  que  tornam  o  produto
impróprio  para  o  uso  não  é  fato  suficiente  para
caracterizar  a  ofensa  aos  sentimentos,  honra  ou
dignidade do contratante.” 
(TJMG, Apelação Cível nº  1.0024.11.227276-0/001,
14ª  CÂMARA CÍVEL,  Relatora  Des.(a)  Evangelina
Castilho Duarte, DJe 11/04/2014)

Destarte,  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  conseguinte,  mantenho  íntegra  a  condenação  da  parte
promovente  no  pagamento  de  custas  processuais,  nos  termos  do  art.  21,
parágrafo único do CPC e a ausência de condenação da autora em honorários,
face ao estado de revelia do réu.

Por  estes  motivos,  infere-se  que  não  merece  amparo  a
irresignação apelatória devendo, por conseguinte, ser mantida  in  totum a  r.
sentença recorrida. 

Isso  posto,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso,  mantendo a
sentença em todos os seus termos.

É COMO VOTO.
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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. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, 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, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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