
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0070059-16.2012.815.2001
ORIGEM      : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR      : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE     :Nara Moreira Rocha
ADVOGADO   : Mônica de Souza Rocha Barbosa
APELADO       : BR Center Móveis Ltda- Kasa Decor
ADVOGADO   : Carlisson Djanylo da Fonseca Figueiredo

PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR–
Apelação cível  – Ação de indenização por
danos  morais  e  materiais  –   Aquisição  de
roupeiro  – Relação  de  consumo  –
Descumprimento do prazo para montagem –
Sentença  parcialmente  procedente  –
Irresignação – Dano moral – Configuração–
Indenização  devida –  Razoabilidade  e
proporcionalidade – Reforma da sentença –
Provimento.
   
 Incumbe  ao  julgador  arbitrar  verba
indenizatória, observando as peculiaridades
do caso concreto, bem como as condições
financeiras  do  agente  e  a  situação  da
vítima, de modo que não se torne fonte de
enriquecimento,  tampouco  seja
inexpressivo  a  ponto  de  não  atender  aos
fins por si propostos.

– “A  fixação  do  quantum da
indenização por dano moral deve ser apta
para  servir  como  elemento  de  coerção
destinado  a  frear  o  ânimo  do  agressor;
impedindo,  desta  forma,  a  recidiva.”  (RT
757/ 284).



Apelação Cível Nº 0070059-16.2012.815.2001

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  dar  provimento  ao  apelo,  nos
termos do voto do relator, conforme certidão de fls.99.

 

R E L A T Ó R I O

NARA  MOREIRA  ROCHA  ajuizou  “ação
sumária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de
antecipação  parcial  dos  efeitos  da  tutela  pretendida”  em  face  da  KASA
DECOR,  alegando  que  adquiriu  um  roupeiro  Bom  Pastor  Smart  Plus  da
empresa promovida, parcelado em 10 (dez) cheques de R$ 370,00 (trezentos
e setenta reais). Aduziu,  na peça inaugural,  que a ré não cumpriu  com o
avençado, e que por diversas vezes houve a remarcação para a montagem
do produto.                            

Relatou, ainda, que após a montagem, ficou
constatado diversos defeitos, entre eles, relativos à perfuração dos parafusos,
do barulho das portas, quando as mesmas são abertas e fechadas, peças
quebradas e arranhões nos móveis.

 
Diante  tal  situação,  alegou  que  sofreu

danos morais, requerendo, ao final, indenização.

Juntou documentos às fls. 08/37.

Contestação apresentada às fls.41/48.

Na sentença, fls. 67/69, a MM. Juíza da 5ª
Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  julgou  parcialmente  procedentes  os
pedidos, determinando que a promovida entregue à autora um novo roupeiro
da  mesma marca  e  modelo,  devidamente  montado,  no  prazo  de  30  dias,
ficando a autora de devolver o roupeiro defeituoso

Irresignada,  a autora apelou às fls.  70/78,
alegando,  em  suma,   que  não  obstante  a  demora  para  a  montagem  do
produto,  a  mesma  ainda  foi  feita  de  forma  errada,  ocasionando  defeitos
visíveis,  como perfurações em locais inadequados, barulhos produzidos ao
abrir e fechar a porta, entre outros.  Diante a má prestação do serviço, pediu a
reforma do julgado, para que a promovida seja condenada por danos morais.
  

Contrarrazões  apresentadas  pelas
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recorridas, fls. 81/85.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação do mérito (fl. 91).

É o relatório.

V O T O

Tenciona  a  autora,  ora  apelante,  a
reparação por supostos danos sofridos, de ordem moral, sob o fundamento de
que a recorrida teriam negligenciado quanto à entrega do produto e ainda que
o mesmo apresenta vícios.

Na  sentença  de  fls.  69,  a  juíza  primeva
reconheceu  o  vício  apontado  pela  autora  na  inicial,  quando  pontuou:  “
Portanto,  considerando  a  natureza  da  responsabilidade  da  promovida,  no
caso,  objetiva,  havendo  a  comprovação  do  prejuízo  experimentado  pela
autora  e,  havendo  o  nexo  de  causalidade  entre  este  e  a  conduta  da
promovida, enquanto fornecedora do bem, forçoso concluir pela pertinência
dos argumentos tangidos pela autora”.

Ato contínuo,  a magistrada entendeu pela
não  configuração  do  dano  moral  e  julgou  parcialmente  procedentes  os
pedidos, determinando que a promovida entregue novo roupeiro da mesma
marca e modelo, no prazo de 30 dias.

O inconformismo da promovente reside na
improcedência do pedido de dano moral. 

O caso é  de  fácil  deslinde,  e  a  sentença
deve ser reformada pelos fundamentos que passo a expor.

O pedido de condenação a título de danos
morais mostra cabível, pois restou demonstrado no autos a falha na prestação
do serviço, falha esta, que extrapolou o razoável, revelando, assim, desídia do
fornecedor perante o consumidor. Ora, a autora após diversas diligências e
remarcações para a montagem do produto, recebeu o mesmo em condições
precárias,  apesentando defeitos bastantes visíveis,   despendendo tempo e
paciência na tentativa de resolução do problema.

A  situação  discutida  ultrapassou
inegavelmente o mero aborrecimento,  consistindo a conduta do fornecedor
verdadeiro  desrespeito,  ofendendo  a  dignidade  do  consumidor
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hipossuficiente. 

Em casos análogos,  eis a jurisprudência:

“RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.
REPARAÇÃO  DE  DANOS.  VÍCIO  DO  PRODUTO.
GUARDA-ROUPA.  MONTAGEM  DO  MÓVEL  NÁO
CUMPRIDA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
Descumprimento contratual configurado, tendo em vista
que  a  montagem  do  bem  adquirido  não  pôde  ser
realizada em decorrência de defeitos em algumas peças,
sendo que as  peças novas vieram somente  dois  meses
após a compra. A autora, por não conseguir resolver o
problema,  acabou  arcando  com  os  custos  de  um
montador  particular.  Em  matéria  de  responsabilidade
contratual,  a  concessão  de  indenização  por  danos
morais somente deve ser deferida em casos excepcionais.
No caso concreto, houve desconsideração para com a
pessoa do consumidor, face à demora extraordinária e
injustificada  na  solução  de  problema,  que  implicava
privação do móvel importante (guarda-roupa) da casa.
Dano  moral  configurado  excepcionalmente  pela
demora e transtornos causados à autora, que só pôde
usar o móvel vários meses depois da compra. Quantum
indenizatório  fixado  em  R$  1.500,00  que  deve  ser
mantido,  uma  vez  que  arbitrado  de  acordo  com  os
princípios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade.
Sentença  mantida  pelos  seus  próprios  fundamentos.
RECURSO  IMPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº
71004706404, Primeira Turma Recursal Cível,  Turmas
Recursais,  Relator:  Roberto  José  Ludwig,  Julgado em
18/02/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004706404 RS ,
Relator:  Roberto  José  Ludwig,  Data  de  Julgamento:
18/02/2014,  Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Data  de
Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia  20/02/2014)”.
(Grifei).

E:

“RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
CONSUMIDOR.  AQUISIÇÃO DE GUARDA-ROUPAS.
DEFEITOS  APRESENTADOS  NO  MOMENTO  DA
MONTAGEM.  RESPONSABILIDADE  DA  EMPRESA
QUE  VENDEU  O  PRODUTO.  DANO  MORAL
CONFIGURADO  PELO  DESCASO  COM  A
CONSUMIDORA.  REDUÇÃO  DO  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO.  1.  Na  condição  de  vendedora  do
produto, portanto integrante da cadeia de consumo, a ré
é parte legítima para figurar no pólo passivo da relação
processual.  2.Quanto ao mérito, a autora adquiriu um
guarda-roupas da empresa ré, o qual, ao ser montado,
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apresentou  uma  série  de  vícios  elencados  à  fl.  04,
retratados nas fotografias acostadas, fls.  13/16,  e que,
em que pese as reclamações da consumidora, não foram
devidamente  sanados,  como  se  impunha.  3.  Assim,
cabível o desfazimento do negócio, com a devolução do
valor pago e do produto,  voltando as partes ao status
quo ante.  4.Com relação aos danos extrapatrimoniais,
decorrem  basicamente  da  conduta  de  descaso  da
demandada para com a consumidora que,  não vendo
suas reclamações serem atendidas, restando frustrada
com  a  compra  realizada,  não  podendo  usufruir  de
produto  de  que  não  tem  finalidade  meramente
decorativa. 4.Quanto ao valor da indenização por danos
morais estabelecido na sentença, qual seja, R$ 3.000,00,
se mostra excessivo para o caso em apreço, que consiste
basicamente  em desconsideração  com a  consumidora.
Cabível, pois, a redução da quantia indenizatória para
R$  1.500,00,  montante  mais  condizente,  observados  o
próprio  preço  do  produto  e  os  princípios  da
proporcionalidade  e  da  razoabilidade.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº
71004332201, Primeira Turma Recursal Cível,  Turmas
Recursais,  Relator:  Roberto  Behrensdorf  Gomes  da
Silva,  Julgado  em  28/01/2014)  (TJ-RS    ,  Relator:
Roberto  Behrensdorf  Gomes  da  Silva,  Data  de
Julgamento:  28/01/2014,  Primeira  Turma  Recursal
Cível)”. (Destaquei). 

Ademais, impõe relembrar que  é  ônus do
réu a prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.
Nesse viés, é o art. 333, II, do Código de Processo Civil:

"O  ônus  da  prova  incumbe:  II  -  ao  réu,  quanto  à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor".

Pois bem. A relação é de consumo. Caberia
a demandada fazer prova de que entregou o produto na data avençada, além
da entrega,  que efetuou  a  montagem do  bem e  que  deixou em perfeitas
condições de uso. Ante a inércia da ré, o prejuízo se mostrou caraterizado.

Cediço que a indenização por danos morais
possui caráter dúplice: satisfativo e punitivo. Em outras palavras, paga-se, em
pecúnia,  ao  ofendido  uma  satisfação  atenuadora  do  dissabor  suportado
(evidentemente,  não  haverá  uma  equivalência  aritmética  entre  o  valor
indenizatório  e  a  dor  sofrida)  e,  ao  mesmo  tempo,  castiga-se  o  ofensor,
causador do dano, desestimulando a reiteração de sua prática lesiva.

Na fixação da verba indenizatória pelo dano
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moral puro, o juiz precisa estar atento aos motivos, às circunstâncias e às
consequências da ofensa, bem assim à situação de fato e ao grau de culpa
com  que  agiu  o  ofensor,  para,  numa  perspectiva  de  proporcionalidade,
estipular o valor da compensação que seja equivalente ao dano sofrido.

Assim  ensinou  o  doutrinador  Pontes  de
Miranda:

“Embora  o  dano  moral  seja  um  sentimento  de  pesar
íntimo da pessoa ofendida, para o qual não se encontra
estimação  perfeitamente  adequada,  não  é  isso  razão
para que se lhe recuse em absoluto uma compensação
qualquer.  Essa  será  estabelecida,  como  e  quando
possível,  por  meio de uma soma,  que não importando
uma  exata  reparação,  todavia  representa  a  única
salvação  cabível  nos  limites  das  forças  humanas.  O
dinheiro  não  os  extinguirá  de  todo:  não  os  atenuará
mesmo por sua própria natureza, mas pelas vantagens
que  o  seu  valor  permutativo  poderá  proporcionar,
compensando,  indiretamente  e  parcialmente  embora,  o
suplício moral que os vitimados experimentaram” 6

A  jurisprudência  pátria  segue  o  mesmo
norte:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DECLARATÓRIA  DE
NEGATIVA  DE  DÉBITO  E  INDENIZAÇÃO.
INSCRIÇÃO  EM  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  CARTÃO  BANCÁRIO  FRAUDADO.
AUSÊNCIA  DE  CONTRATAÇÃO.  ÔNUS  DA  PROVA.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DO
DEVER DE INDENIZAR. IMPUTAÇÃO A TERCEIRO.
ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. FALHA NA PRSTAÇÃO
DE  SERVIÇO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA
CARACTERIZADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E  PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
VALOR.  DESPROVIMENTO.  (..).  A indenização  deve
levar  em  conta  o  tempo  de  duração  da  ilicitude,  a
situação econômico/financeira e coletiva do ofensor e
ofendido,  a  repercussão  do  fato  ilícito  na  vida  do
ofendido e a existência ou não de outras circunstâncias
em favor  ou em desfavor  do  consumidor.  (TJPB;  AC
200.2010.046378-1/001;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Juiz Conv. Wolfram da Cunha Ramos; DJPB
18/02/2013; Pág. 12). Negritei.

6 (RTJ 57/789-90).
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E na Superior Corte:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CIVIL. BANCÁRIO. SAQUESINDEVIDOS EM CONTA
POUPANÇA  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃOPOR  DANOS  MORAIS.  VALOR
RAZOÁVEL.  INCIDÊNCIA  DOS  JUROS
MORATÓRIOS. APARTIR DA CITAÇÃO. 1. É razoável a
quantia de R$ 7.500,00 fixada na decisão agravada a
título de dano moral, consideradas as circunstâncias do
fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o
tipo de dano. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a
indenização por danos morais é decorrente de ato ilícito
contratual, logo, contam-se os juros demora a partir da
citação.  3.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ   ,
Relator:  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
Data  de  Julgamento:  21/03/2013,  T3  -  TERCEIRA
TURMA). Destaquei.

No intuito de se perquirir  o valor do dano
moral  é  necessário  levar-se  em consideração  as  condições  pessoais  dos
envolvidos, a fim de que não se transponham os limites dos bons princípios e
da igualdade que regem as relações de direito, evitando, por conseguinte, um
prêmio indevido à ofendida, indo muito além da recompensa ao desconforto,
ao desagrado, aos efeitos do gravame suportado.

Confira o entendimento do STJ:

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME DE
PROVAS.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
BANCÁRIO  -  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  FIXADO
COM  RAZOABILIDADE.  AGRAVO  INTERNO  EM
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  DE  DECISÃO  DE
INADMISSIBILIDADE  DE  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROVIMENTO.  1.-  Não  é  possível  em  sede  de
Recurso Especial alterar a conclusão do tribunal a quo,
no  sentido  de  que  restou  configurado  o  dano  moral
sofrido pelo autor decorrente da falha na prestação de
serviço prestado pelo réu, pois demandaria o reexame do
conjunto  fático-probatório,  o  que  atrai  o  óbice  do
enunciado  7  da  Súmula  desta  Corte.  2.-  (...)  3.-
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que,
para a falha na prestação de serviço prestado pelo réu,
foi fixado o valor de indenização de R$ 3.000,00 (três
mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças
econômicas do autor  da lesão.  4.-  Agravo Regimental
improvido.  (STJ,  AgRg  no  RECURSO  ESPECIAL  Nº
628.377  -  RS  (2004/0019510-0) ,  Relator:  Ministro
SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 -
TERCEIRA TURMA)

Em  sendo  assim,  atentando-se  para  tais
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critérios, fixo R$ 3.000,00 (três mil reais),  a título de indenização por dano
moral,  sendo  esse  valor  capaz  de  reparar  o  incômodo  suportado  pela
autora/recorrente  e  desestimular  a  prática  de  outros  ilícitos  similares  pela
ré/apelada, de forma a não haver enriquecimento indevido.  

Tendo  em  vista  a  nova  solução  dada  à
demanda, face a inversão da sucumbência, condeno a ré a pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios,  no percentual de 20% (vinte por
cento), sobre o valor da condenação, nos termos art.20, §3º do CPC.

Ante todo o exposto,  DOU PROVIMENTO
à apelação cível, para reformar a sentença, incluindo a condenação, a título
de danos morais, a ser paga pela KAZA DECOR à autora, a quantia de R$
3.000,00 (três mil reais),acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar do
evento danoso (Sum. 54 do STJ), e correção monetária a partir desta sessão
de julgamento ( Súmula 362, STJ). 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo.  Dr.  João Batista  Barbosa (juiz  convocado em substituição  à Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

 

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

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 14 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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