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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007202-60.2014.815.2001.
Origem : 2ª Vara Cível da Capital.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.
Apelante : FJR Eletro Magazine EIRELI.
Advogado : André Azevedo Kageyama (OAB/SP nº 277.160).
Apelado : Lindalva Barbosa Agliardi.
Advogado : Hioman Imperiano de Souza (OAB/PB nº 16.735).

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  COMPRA  PELA  INTERNET.
PRODUTO  NÃO  ENTREGUE.  RECUSA  DA
EMPRESA  OFERTANTE  QUANTO  À
PUBLICIDADE QUE DEU ENSEJO À COMPRA
COM  O  RESPECTIVO  PAGAMENTO  PELO
CONSUMIDOR.  INSURGÊNCIA  DA
SOCIEDADE  EM  RELAÇÃO  AO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  EM
DESCOMPASSO  COM  A  RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA  DOS  CRITÉRIOS  DE
PROPORCIONALIDADE  E  DOS  VALORES
ARBITRADOS  EM  DEMANDAS
SEMELHANTES  POR  ESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA. REDUÇÃO. PROVIMENTO.

- Para a quantificação dos danos morais, deve-se levar
em  consideração a  gravidade  da  situação  de
responsabilidade da empresa  promovida, revestindo-
se  de  elevada  potencialidade  lesiva  para  o  próprio
setor  consumerista  em  que  atua,  observando-se,
porém,  os  critérios  de  proporcionalidade  e
razoabilidade do montante fixado, devendo-se reduzir
quando estipulado em patamar desarrazoado.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba  em
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela  FJR  Eletro
Magazine EIRELI ME contra sentença (fls. 59/60) proferida pelo Juízo da 2ª
Vara  Cível  da  Capital  que,  nos  autos  da  “Ação  de  Repetição  de  Indébito
cumulada  com  Indenização  por  Danos  Morais”  ajuizada  por  Lindinalva
Barbosa  Agliardi  em  face  da  apelante  e  da  Economia  urbana  –  ELCIO
FRANCISCO ME, julgou parcialmente procedentes os danos morais.

Na peça de ingresso (fls.  02/11), a autora relatou que, no dia
13/10/2013, através do site da Economia Urbana, adquiriu um celular no valor
de R$ 415,90 (quatrocentos e quinze reais e noventa centavos), em oferta da
FJR  Eletrônicos.  Frisou  que,  apesar  de  vários  contatos  com  a  empresa
responsável  pela  oferta,  esta  informou  não  ser  de  sua  autoria  o  anúncio,
passando-se mais de quatro meses sem respostas até o ajuizamento da presente
demanda.  Ao final,  postulou a condenação das promovidas  à  repetição em
dobro do valor cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar  de  devidamente  citadas,  as  demandadas  não
apresentaram contestação, razão pela qual foi-lhes decretada a revelia (fls. 54).

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência nos seguintes
termos:

“Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta
e princípios de direito atinentes à espécie, decretada
a  revelia  das  demandadas,  julgo  a  ação
PARCIALMENTE  PROCEDENTE,  nos  termos  do
art. 487, I c/c art. 487, I e art. 344, ambos do NCPC
c/c artigos 12, 14 e 34 do CDC, com resolução do
mérito,  para  CONDENAR  as  requeridas,
ECONOMIA URBANA – ELCIO FRANCISCO ME E
FJR ELETRO MAGAZINE EIRELI ME, de maneira
solidária,  a restituírem à promovente o valor pago
pelo  produto  de  R$  415,90,  de  forma  simples,
atualizados  monetariamente,  bem  assim
CONDENAR  as  promovidas,  também  de  maneira
solidária, ao pagamento de uma indenização, a título
de danos morais, estes arbitrados em R$ 5.000,00,
atualizados monetariamente pelo INPC, a partir do
evento  danoso,  ou  seja,  13.10.2013,  acrescidos  de
juros  moratórios  de  1%  a  partir  da  data  desta
decisão.
CONDENO,  por  fim,  as  suscitadas  ao  pagamento
das custas e honorários advocatícios,  estes fixados
em 20% do valor total das condenações, conforme o
art. 85, §2º, do NCPC”

Inconformada,  a  FJR  Eletro  Magazine  EIRELI  ME  interpôs
Recurso Apelatório (fls.  62/68),  alegando que  a  jurisprudência  arbitra  para
situações semelhantes  valores bem mais baixos que o arbitrado pelo juízo  a
quo. Ao  final,  o  provimento  do  apelo  para  reforma  da  sentença  “com a
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finalidade  de  que  seja  reduzido  o  montante  arbitrado  a  título  de  danos
morais, revalorando os fatos em harmonia a jurisprudência declinada”.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  73/79),  pleiteando  a
manutenção da decisão.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  83),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise das razões recursais.

Como  relatado,  a  presente  demanda  gira  em  torno  de  uma
situação  consumerista  em  que  o  consumidor  realizou  uma  compra  pela
internet, através da oferta de uma empresa em sítio eletrônico administrado
por  outra  sociedade,  efetuando  o  respectivo  pagamento,  porém,  nunca
recebendo o produto pago. Durante a instrução em primeiro grau, não houve
contestação  pelas  promovidas,  tendo  o  feito  sido  julgado  procedente,
determinando a devolução do valor do bem comprado e, ainda, o pagamento
de danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Consoante  se  infere,  houve  a  procedência  substancial  dos
pedidos iniciais,  apresentando uma das empresas condenadas apelação,  por
meio da qual postula unicamente a reforma da sentença para minoração do
montante  indenizatório  a  título  de  prejuízo moral.  Assim sendo,  ainda  que
provido o apelo, não haverá alteração da sucumbência processual, posto que a
redução do montante arbitrado pelo juízo a título de danos morais não implica
em perda processual da parte demandante.

E mais, não haverá possibilidade de majoração dos honorários
fixados  em primeiro  grau,  na  forma do art.  85,  §11,  do  Novo  Código  de
Processo  Civil,  uma  vez  que  fixados  em desfavor  da  parte  apelante,  cujo
provimento do recurso não alterará a sucumbência.

Pois bem, no caso dos autos, o ato ilícito é reconhecido pela
própria apelante, sendo um evento revelado pelo descaso com o consumidor, o
qual, a despeito de efetivado a compra mediante pagamento em por meio de
oferta em página da internet, não teve enviado o produto e, ainda, deparou-se
com a tentativa de eximição de responsabilidade da empresa ofertante, a qual
alegava não ser autora da oferta que ensejou a compra pela parte demandante.
Outro  ponto  inconteste  diante  dessa  narrativa  é,  via  de  consequência,  a
existência de danos de ordem moral, que ultrapassaram o mero aborrecimento
de situações de atraso na entrega ou mera falha na prestação de serviço.

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
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devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Corroborando  o  entendimento,  assim  tem  se  posicionado  a
doutrina:

“A reparação do dano moral cumpre, portanto, uma
função  de  justiça  corretiva  ou sinalagmática,  por
conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da
indenização do dano moral para o lesado, tendo em
vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a
repercussão do agravo em sua vida privada e social
e a natureza penal da reparação para o causador do
dano,  atendendo  à  sua  situação  econômica  […]”
(DINIZ, Maria Helena. Indenização por dano moral,
in Revista Jurídica CONSULEX, ano I – n.° 03, 1997;
grifo nosso).

Nesse contexto,  deve-se levar em consideração a gravidade da
situação de responsabilidade da empresa promovida, revestindo-se de elevada
potencialidade  lesiva  para  o  próprio  setor  consumerista  em  que  atua.
Entretanto, não se pode extrapolar os limites da razoabilidade.

No caso  em apreciação,  o  montante  R$  5.000,00  (cinco mil
reais)  se  revela  exacerbado,  especialmente  considerando  a  fixação  deste
Egrégio Tribunal de Justiça para hipóteses idênticas à presente, conforme se
observa  dos seguintes arestos,  mantendo  ambas  uma  quantificação  de  R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais):

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS
REQUERIMENTOS.  INSURGÊNCIA QUANTO AO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO.  QUANTIA
ARBITRADA  COM  RAZOABILIDADE  ANTE  O
CASO CONCRETO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 
- O valor da indenização por danos morais não deve
sofrer  modificação  quando  arbitrado  com
razoabilidade pelo juízo a quo. 
-  Segundo  entendimento  pacífico  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  somente  é  possível  a
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modificação da indenização por danos morais se o
valor  arbitrado  for  manifestamente  irrisório  ou
exorbitante, de modo a causar enriquecimento sem
causa e vulnerar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade,  o  que  não  ocorre  no  presente
caso.  (REsp 1148395 /  SP,  Rel.:  Ministro CASTRO
MEIRA, Segunda Turma, D.J.: 17/08/2010)”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00181678720138150011,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em
11-10-2016).

“CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR - Ação de
resolução contratual c/c indenização - Compra pela
internet  -  Não  entrega  do  bem  comprado  -
Inadimplemento da ré - Rescisão contratual - Dano
moral  -  Configuração  -  Valor  indenizatório  -
Princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade  -
Danos  materiais  -  Necessidade  de  contratação  de
advogado - Pleito de ressarcimento dos honorários
advocatícios  contratuais  -  Não  cabimento  -
Provimento  parcial.  -  O  dano  moral  se  configura
pela  dor,  sofrimento,  angústia,  humilhação,
experimentados pela vítima. Desse modo, entendem a
doutrina  a  jurisprudência  brasileira  que  seria
absurdo, até mesmo, impossível se exigir do lesado a
prova de seu sofrimento. - A indenização por dano
moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do
juiz,  dentro  da  razoabilidade,  observados  a
capacidade  patrimonial  do  ofensor,  a  extensão  do
dano  experimentado  pelo  autor.  Ainda,  tal
importância não pode ensejar enriquecimento ilícito
para  o  demandante,  mas  também  não  pode  ser
ínfima, a ponto de não coibir a ré de reincidir em sua
conduta. Os honorários sucumbenciais pertencem ao
advogado  e  são  pagos  diferentemente,  dos
honorários  contratuais,  os  quais  decorrem  do
contrato  de  prestação  de  serviços  advocatícios,
mandato e honorários, que o credor tem que firmar
com o advogado. - As decisões do STJ é no sentido
de que somente haverá a possibilidade de pagamento
dos  honorários  contratuais,  quando  se  trata  de
demanda em que se discute a indevida acusação da
prática de um ilícito”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015620620148150731,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ABRAHAM LINCOLN DA C
RAMOS , j. em 11-02-2016)

Assim sendo, o pleito de minoração do  quantum fixado pelo
magistrado de primeiro grau deve ser acolhido, reduzindo-se o valor para a
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quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando-se o montante
arbitrado para casos semelhantes nesta Corte de Justiça.

Por tudo o que foi exposto,  DOU PROVIMENTO ao Apelo,
para  minorar  a  quantia  fixada  a  título  de  danos  morais,  reduzindo  a
indenização ao valor de R$ 1.500,00 (mil  e quinhentos reais),  mantidos os
demais termos da sentença.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, 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,
29 de novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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