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ACÓRDÃO

APELAÇÕES N.º 0081222-84.2012.815.2003.
ORIGEM: 4ª Vara Regional de Mangabeira.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
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1ª APELANTE: Eletro Shopping Casa Amarela Ltda.
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2ª APELANTE: Bertolini S/A. 
ADVOGADO: André Gustavo de Araújo Beltrão.
APELADA: Josefa Pereira da Silva.
ADVOGADO: Edizio Cruz da Silva.

EMENTA:  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA COZINHA. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NOS
PRODUTOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO E REPARAÇÃO
PELO  ALEGADO  CONSTRANGIMENTO.  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÕES.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  ARGUIDA  PELO  COMERCIANTE.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  ENTRE  O  FABRICANTE  E  O
REVENDEDOR. INÉPCIA DA INICIAL. CORRELAÇÃO ENTRE A CAUSA DE
PEDIR E PEDIDO.  DECADÊNCIA.  NOVENTA DIAS. ART.  26,  II,  DO CDC.
INÍCIO DA CONTAGEM APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL.
AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  PERANTE  JUIZADO  ESPECIAL.  CAUSA
INTERRUPTIVA  DA  DECADÊNCIA.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO.  REINÍCIO  DO  PRAZO  APÓS  O  TRÂNSITO  EM  JULGADO.
REJEIÇÃO DAS ARGUIÇÕES PRÉVIAS. MÉRITO. VÍCIOS COMPROVADOS
POR  DOCUMENTOS.  OBRIGAÇÃO  DE  RESTITUIR  O  QUE  FOI  PAGO.
APLICAÇÃO DO ART.  18, § 1º, II, DO CDC. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
PROVA DE TRANSTORNO QUE ULTRAPASSE O MERO ABORRECIMENTO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

1. “Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do fornecedor e do fa-
bricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é solidária.”(AgRg no
AREsp  661.420/ES,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

2. Havendo correlação entre o pedido formulado e os fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Autora, não há de se falar em inépcia da inicial.

3. “O STJ já firmou entendimento no sentido de que o início da contagem do prazo
de decadência, para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o
encerramento da garantia contratual.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 07788951020078152001, 2ª Seção Especializada Cível, Relator JUIZ CONVO-
CADO JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 21-11-2013)

4. O  ajuizamento  de  demanda  perante  Juizado  Especial,  extinta  em  face  da
necessidade de dilação probatória, é causa de interrupção do prazo decadencial para
reclamar por vício de produto, sendo reiniciada a contagem na data do trânsito em
julgado do feito.



5.  Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a
restituição imediata da quantia paga, conforme dispõe o art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa
do Consumidor.

6. A ausência de demonstração de que o transtorno decorrente da compra de produto
defeituoso ultrapassou a esfera do mero dissabor e aborrecimento a ponto de lesar
direitos da personalidade gera a improcedência do pedido de indenização por danos
morais.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
Apelações Cíveis n.º  0081222-84.2012.815.2003,  em que figuram como Apelantes
Eletro Shopping Casa Amarela Ltda. e Bertolini S/A e como Apelada Josefa Pereira
da Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  das  Apelações  e  dar-lhes
provimento parcial. 

VOTO.

A  Eletro Shopping Casa Amarela Ltda interpôs Apelação contra a Sentença
proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Regional de Mangabeira, f. 144/146, nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em seu desfavor e da Bertolini S/A por
Josefa Pereira da Silva,  que julgou procedentes os pedidos, condenando-as a restituir o
valor  pago para  aquisição  dos  móveis  para  cozinha  declarados  defeituosos,  no  valor  de
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), acrescido de correção monetária pelo INPC
desde a data da aquisição e juros de mora em 1% a partir da citação, além do pagamento de
indenização por danos morais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência
de correção pelo INPC da data da sua publicação e juros moratórios em 1% ao mês da data
da  citação,  condenando-as  ainda  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. 

Em suas razões, f. 150/163, suscitou a sua ilegitimidade passiva  ad causam,
pelo fato de a fabricante (Bertolini S/A) ser a responsável pela garantia do produto
supostamente defeituoso, bem como a fluência do prazo decadencial, ao argumento
de que o produto foi adquirido desde 04 de agosto de 2006 e a Ação foi ajuizada
somente em 20 de junho de 2012.

No  mérito,  alegou  que  não  há  provas  de  que  tenha  contribuído  para  a
configuração dos vícios dos produtos, acrescentando que o quantum da indenização
pela suposta lesão extrapatrimonial foi excessivo.

Requereu o provimento do Recurso para que, em caso de não acolhimento da
preliminar ou da prejudicial de mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos ou,
acaso mantidos os capítulos condenatórios, seja reduzido o valor da indenização por
danos morais.

A Bertolini S/A também apelou, f. 169/180, arguindo a inépcia da inicial, em
razão de a Recorrida ter se referido a outro produto na exposição fática, e também a
configuração da decadência.



No mérito, aduziu que não deve ser responsabilizada, uma vez que o negócio
jurídico  foi  celebrado  entre  a  Apelada  e  a  primeira  Recorrente  e  que  não  há
demonstração de ato ilícito capaz de ensejar danos de qualquer natureza, impugnando
ainda o montante fixado a título de danos morais.

A  Recorrida  apresentou  Contrarrazões  para  cada  Recurso  Apelatório,  f.
186/199  e  200/212,  asseverando  que  restou  demonstrado  o  defeito  dos  móveis
adquiridos e o dano moral por ela suportado.

 
A Procuradoria  de  Justiça,  f.  217/221,  opinou  pela  rejeição  das  arguições

preliminares de ilegitimidade passiva da Eletro Shopping e de inépcia da inicial, por
entender que o fabricante e o comerciante respondem solidariamente pelo vício do
produto e que a Exordial apresenta elementos suficientes para a intelecção do pedido,
e,  no  mérito,  pelo  desprovimento  dos  Apelos,  ao  argumento  de  que  restou
demonstrada a responsabilidade objetiva decorrente da venda de móveis defeituosos
à Recorrida.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

A ilegitimidade passiva  ad causam suscitada pela primeira Apelante,  Eletro
Shopping Casa Amarela Ltda., não deve prosperar, porquanto o Superior Tribunal de
Justiça assentou que, em caso de vício de produto, a responsabilidade do fornecedor e
do fabricante é solidária1, motivo pelo qual rejeito essa arguição.

A inépcia da inicial aduzida pela Segunda Apelante, Bertolini S/A, também
não rende colhida, já que o pedido formulado na Exordial decorre dos fatos e dos
fundamentos  jurídicos  apresentados  pela  Apelada,  pelo  que  também  rejeito  tal
questão prefacial.

No tocante à decadência alegada pelas Apelantes, os Órgãos Fracionários
desta Corte de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o prazo de noventa
dias  previsto  no  art.  26,  II,  do  CDC2,  somente  começa a  fluir  após  o  prazo  da

1 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
DESCONSTITUTIVA  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO  CUMULADA  COM  INDENIZATÓRIA.
DEFEITO EM VEÍCULO ZERO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA
CONCESSIONÁRIA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AFASTADA.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE.  SÚMULA 83/STJ.  DANOS MORAIS  CONFIGURADOS.  VALOR INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta
Corte, a responsabilidade do fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do
produto,  é  solidária.  Precedentes.  […].  (AgRg  no  AREsp  661.420/ES,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)

[…].  A jurisprudência desta Corte, nos casos em que fica comprovado o vício do produto com base
no art. 18 do CDC, entende que a responsabilidade do fornecedor e do fabricante é solidária, cabendo
ao consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da demanda.
Precedentes.  […].  (REsp  1505263/RS,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,
Julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015)

2 Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
[…];
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.



garantia contratualmente ofertada3.

No caso vertente,  os  móveis  foram adquiridos  pela  Recorrida em 04 de
agosto de 2006, f. 22/23, e a garantia contratual estendeu-se pelo período de quatro
anos, f. 24, de modo que o prazo decadencial somente acabaria noventa dias após o
interregno da garantia, ou seja, em 04 de novembro de 2010.

Durante a fluência desse prazo,  notadamente em 04 de abril  de 2010, a
Apelada formalizou Reclamação Administrativa junto ao Procon/PB, f. 25, e, em 10
de agosto de 2010,  ajuizou Ação Indenizatória  perante o 2º  Juizado Especial  de
Mangabeira, que foi extinta sem resolução do mérito em razão da necessidade de
dilação probatória, f. 27/35.

Na esteira da Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a propositura de Ação
em Juizado  Especial  é  causa  interruptiva  do  prazo  decadencial  para  proceder  à
reclamação por vício de produto, somente voltando a transcorrer com o seu trânsito
em julgado4.

Considerando que as partes foram cientificadas da Decisão que extinguiu a

3 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
ALEGAÇÃO  DE  DEFEITO  EM  COMPUTADOR.  VÍCIO  OCULTO  EM  BEM  DURÁVEL.
GARANTIA CONTRATUAL E LEGAL. PRAZO ESCOADO. DECADÊNCIA OPERADA.  DANO
MORAL  INEXISTENTE.  MERO  DISSABOR  E  TRANSTORNO  COTIDIANO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Tratando-se de vício oculto em produto durável, o direito de
ação decai em 90 dias, a contar de sua ciência inequívoca, nos termos do art. 26, II e § 3° do CDC. -
Existindo garantia contratual de 9 (nove) meses sobre o bem adquirido, o prazo legal para reclamar o
vício de produto somente deve ser contado após o fim do prazo da garantia contratual. […]. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00110330920138150011,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 16-09-2014)

[…]. PRELIMINAR SUSCITADA NO RECURSO ADESIVO. DECADÊNCIA. ART. 26 DO CDC.
VEÍCULO QUE SE ENCONTRAVA DENTRO DA GARANTIA CONTRATUAL. REJEIÇÃO. 1. O
STJ já firmou entendimento no sentido de que o início da contagem do prazo de decadência, para a
reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual. 2.
Encontrando-se o veículo dentro da garantia contratual, não há fluência do prazo decadencial previsto
no  art.  26  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  3.  Preliminar  rejeitada.[...].  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  07788951020078152001,  2ª  Seção  Especializada  Cível,
Relator JUIZ CONVOCADO JOAO BATISTA BARBOSA , j. em 21-11-2013)

4 DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  COMPRA E  VENDA.  VEÍCULO  AUTOMOTOR.  VÍCIOS.
AJUIZAMENTO  DE  AÇÃO  PERANTE  O  JUIZADO  ESPECIAL.  INTERRUPÇÃO  DA
DECADÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . RESSARCIMENTO DE DESPESAS
COM  O  CONSERTO.  DANO  MORAL CONFIGURADO.  1.  O  ajuizamento  da  ação  perante  o
Juizado Especial obsta o curso do prazo decadencial, nos termos do art. 26 , § 2º , I , do CDC. […].
(TJDF - APC 20090710357818 DF – Relator(a): JOÃO EGMONT – Julgamento: 11/12/2014 - Órgão
Julgador: 5ª Turma Cível – Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2015 . Pág.: 411)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA.
ARTIGO 26, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE  O  JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.  RECONTAGEM  DO
PRAZO. TERMO INICIAL. BAIXA DEFINITIVA DO PROCESSO. O prazo decadencial de 90 dias,
indicado pelo artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, restou interrompido com o
ajuizamento da demanda perante os Juizados Especiais Cíveis,  extinta em face da necessidade de
realização de prova pericial, momento em que a empresa apelada foi cientificada pelo consumidor
acerca dos alegados vícios no veículo. Reiniciada, assim, a contagem do prazo decadencial na data da
baixa  definitiva  do  feito. […].  (Apelação  Cível  Nº  70057460198,  Décima  Quinta  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 18/12/2013)



Ação proposta no Juizado Especial em 14 de maio de 2012, f. 28, e que a presente
Demanda foi ajuizada em 20 de junho de 2012, pouco mais de um mês após aquele
evento, conclui-se que não restou caracterizada a decadência, razão pela qual rejeito
essa argumentação.

Passo ao mérito.

As fotografias colacionadas aos autos, f. 36/43, comprovam a existência de
diversas oxidações e ferrugens nos móveis comprados pela Apelada, tornando-os im-
próprios para o seu uso ordinário de guarda dos utensílios de cozinha ou alimentos,
não havendo como atribuir tais defeitos ao descuido da Apelada ou ao desgaste cau-
sado pelo tempo, pois esses fatos somente poderiam ser constatados por meio da pro-
va pericial que foi prescindida pelas Apelantes, conforme pode se observar da Au-
diência de f. 139 e da petição de f. 140/141.

A condenação das Recorrentes à restituição dos valores pagos pela Apelada
deve ser mantida, a teor do disposto no art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Con-
sumidor5.

Conforme  precedentes  dos  Tribunais  pátrios,  para  que  o  transtorno
decorrente  do  vício  de  produto  caracterize  dano  moral  deve  ser  demonstrada  a
superação dos meros dissabores do cotidiano e da vida em sociedade6,  o que não
restou corroborado nos autos, razão pela qual deve ser reformada a Sentença quanto a
esse capítulo.
5 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamen-
te 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 vicia-
das.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativa -
mente e à sua escolha:
[...] 
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais per-
das e danos; 

6 PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEFEITO NO VEÍCULO. INDEVIDO
ACIONAMENTO  DE  AIR  BAG.  FATO  DO  PRODUTO.  MERO  DISSABOR.  -  O  indevido
acionamento de air bag constitui fato do produto e, portanto, a empresa deve indenizar o consumidor
pelos danos materiais daí advindos. - Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados
estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do
autor.  -  A  despeito  da  existência  de  frustração,  o  indevido  acionamento  de  air  bag  não  é  causa
ensejadora  de  compensação  por  danos  morais.  -  Recurso  especial  parcialmente  provido.  (REsp
1329189/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
21/11/2012)

EMBARGOS  INFRINGENTES  -  INDENIZAÇÃO  -  VÍCIO  DO  PRODUTO  -  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS - IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. A responsabilidade objetiva do fabricante e do fornecedor na relação de consumo não
isenta a parte de comprovar os danos sofridos, o ato ilícito do agente e o nexo causal entre eles. A
ausência de demonstração de que a situação ultrapassou a esfera do mero dissabor e aborrecimento a
ponto de lesar direitos da personalidade gera a improcedência da indenização por danos morais. À
falta de recurso dos requeridos quanto a condenação em danos morais, deve ser mantida a condenação
no valor fixado na sentença. (TJMG - EI 10223110134432002 MG – Relator(a): Rogério Coutinho –
Julgamento:  09/10/2013 - Órgão Julgador:  Câmaras Cíveis /  11ª CÂMARA CÍVEL – Publicação:
14/10/2013)



Posto  isso,  conhecidos  os  Recursos  e  rejeitadas  as  arguições  prévias,
dou-lhes provimento parcial para, reformando a Sentença, afastar a condenação
em danos morais, determinando a sucumbência recíproca prevista no art. 86, do
CPC de 20157, devendo as partes ratearem as custas processuais e os honorários
advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o
montante  irrisório  da  condenação  mantida  neste  Decisum  (R$  998,00),  nos
termos  do art.  85,  §8º,  daquele  mesmo Diploma8,  aplicando-se,  em favor da
Apelada, a suspensão da exigibilidade estabelecida no art. 98, §3º, da referida
Norma9.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

7 Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas.

8 Art. 85. […]. § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando  o  valor  da  causa  for  muito  baixo,  o  juiz  fixará  o  valor  dos  honorários  por  apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

9 Art. 98. […]. §3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição  suspensiva  de  exigibilidade  e  somente  poderão  ser  executadas  se,  nos  5  (cinco)  anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.


