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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002022-64.2015.815.0211 - Itaporanga
RELATORA : Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
APELANTE : SANSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO : Marcelo Tostes de Castro Maia, 

: Ana Carolina Remigio de Oliveira
: Rafael Good God Chelotii 

APELADO : Maria de Lourdes de Oliveira Silva
ADVOGADO : Michel Pinto de Lacerda Santana

APELAÇÃO  - AÇÃO  DE REPARAÇÃO  DE  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS - DEFEITO  EM  APARELHO
CELULAR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ALEGAÇÕES
PERTINENTES  –  RELAÇÃO  REGIDA  PELO  CDC  –
DEVIDA  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA  –
ELEMENTOS  PROBANTES  SATISFATÓRIOS  –  DEVER
DE RESTITUIR EVIDENCIADO – VÍCIO DO PRODUTO -
DANO  MORAL  –  NÃO  CARACTERIZADO  –  MERO
ABORRECIMENTO  –  DANO  INSUFICIENTE  PARA
CARACTERIZAÇÃO  DO  ATO  ILÍCITO  INDENIZÁVEL –
REFORMA  PARA  EXCLUIR  APENAS  O  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  A  TÍTULO  DE  DANOS  MORAIS -
PROVIMENTO PARCIAL. 

Mero aborrecimento  não conduz a existência  do dano
moral, devendo haver prova robusta de que a parte foi
lesada em sua honra,  sob pena de improcedência  do
pedido de indenização por danos morais. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela SANSUNG
ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA contra sentença (fls. 30/35) proferida pelo
Juízo de Direito da 2.º Vara da Comarca de Itaporanga nos autos da Ação de
reparação de  Danos  morais  e materiais ajuizada por Maria de Lourdes de
Oliveira Silva
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Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou procedente
o pedido condenando a promovida a pagar a promovente indenização por dano
material  no valor de R$ 464,,91 ( quatrocentos e sessenta e quatro reais e
noventa e um centavos) devendo ser corrigidos monetariamente pelo INPC a
contar da publicação da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação inicial, nos termos do art. 404 a 407 do Código Civil  Brasileiro, bem
como, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor atualizado por correção monetária a partir da data do arbitramento e com
incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da efetivação
do evento danoso, conforme rezam as súmulas 362 e 54 do STJ.

Irresignado com tal decisão, a promovida interpôs a presente
Apelação,  requerendo  a  reforma  da  sentença,  alegando  inexistir  a
comprovação  do  nexo  causal  entre  o  dano  e  o  fato  gerador,  pontuando  a
indústria do dano moral. No mais, pede pela improcedência do pedido e, caso
não seja assim reconhecido, pede pela limitação do quantum atribuído a título
de danos morais com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
da vedação ao enriquecimento ilícito sem causa.

Instada  a  se  manifestar,  a  apelada  apresentou  as
contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do decisum (fls. 125/134) 

No parecer de fls.  141/141v, a  douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação de mérito.

VOTO

Trata-se de  Ação  de reparação de  danos  morais  e materiais
ajuizada  por Maria  de  Lourdes  de  Oliveira  Silva  em face  de SANSUNG
ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA, alegando  a  compra  de  um  celular
defeituoso, por conseguinte, a indenização a título de danos materiais e morais.

Infere-se dos autos que a autora, ora apelada, em 19/09/2014,
comprou no LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO DO RIO DO PEIXE, situado na
cidade de Itaporanga, um aparelho celular GSM e desbloqueado, da marca
SANSUNG, modelo G11OBB/DS GALAXY POKETE 2 DUOS PT,  de nota fiscal
nº 041995 e no valor de R$ 329,00 ( trezentos e vinte e nove reais) parcelado
em 10 vezes.  

O aparelho celular apresentou defeito com aproximadamente
10  dias  de  uso,  sendo  enviado  pelos  correios  para  assistência  técnica  da
SANSUNG. Mais de três meses se passaram sem nenhuma notificação sobre
o ocorrido, levando o autor a parar de pagar as prestações, tendo seu nome
negativado.. 

Devido ao não pagamento, firmou acordo com a loja, pagando
3 (três) parcelas de R$ 154,97 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa e
sete centavos),  mediante boleto  bancário  com vencimentos em 12/05/2015,
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12/06/2015 e 12/07/2015,  perfazendo o total  de R$ 464,91 (quatrocentos e
sessenta e quatro reais e noventa e um centavos. 

No dia 23/06/2015 ligando para o  call  center da SANSUNG,
obteve a informação de que seria  gerada uma ordem de pagamento a ser
processada no Banco do Brasil, a fim de que o promovente receba a quantia
paga pelo aparelho.

Ressalte-se  que  o  valor  a  ser  devolvido,  de  fato,  não  foi
ressarcido, em nenhum momento. 

Na espécie,  o magistrado sentenciou:

“  julgo  procedente  o  pedido  condenando  a  promovida  a
pagar a promovente indenização por dano material no valor
de R$ 464,,91 ( quatrocentos e sessenta e quatro reais e
noventa  e  um  centavos)  devendo  ser  corrigidos
monetariamente  pelo  INPC  a  contar  da  publicação  da
sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
inicial,  nos  termos  do  art.  404  a  407  do  Código  Civil
Brasileiro,  bem  como,  indenização  por  danos  morais  no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor atualizado por
correção monetária a partir da data do arbitramento e com
incidência de juros de mora de 1% (im por cento) ao mês a
partir da efetivação do evento danoso, conforme rezam as
súmulas 362 e 54 do STJ.”

Desta  feita,  entendo  que  o  valor  atribuído  a  título  de  danos
mateiras encontra-se corretamente aplicado pelo magistrado. 

O dano moral se caracteriza numa lesão que atinge a essência do
ser humano, capaz de causar-lhe sofrimento, humilhação, vexame, angústia,
dor (inclusive física), ou seja, ofensa a dignidade da pessoa, o que não restou
provado.

A propósito,

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA
BARIÁTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
NÃO  CONFIGURADO.  MERO  DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL  DECORRENTE  DE  CONTROVÉRSIA  A
RESPEITO  DE  COBERTURA.  REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1.  A jurisprudência desta Corte entende que, quando a
situação experimentada não tem o condão de expor a
parte  a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  constrangimento
perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez
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que  se  trata  de  circunstância  a  ensejar  mero
aborrecimento  ou  dissabor,  mormente  quando  mero
descumprimento  contratual,  embora  tenha  acarretado
aborrecimentos,  não  gerou  maiores  danos  ao
recorrente.
[…] 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 799.330/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 22/02/2016)

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.
[...]
- Recurso especial parcialmente provido.
(REsp  1329189/RN,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  13/11/2012,  DJe
21/11/2012)

Nesta corte não diverge

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS.  AQUISIÇÃO DE CELULAR COM
DEFEITO.  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  PROBLEMA  NÃO
SANADO.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  18  DO  CDC.  ILÍCITO
OCORRENTE.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
INEXISTÊNCIA DE  ABALO  EXTRAPATRIMONIAL.  MERO
DISSABOR.  REFORMA  DO  DECISUM  APENAS  PARA
EXCLUIR  A  CONDENAÇÃO  EM  DANOS  MORAIS.
PROVIMENTO PARCIAL. Se a assistência técnica não sana
o defeito,  pode o consumidor  pedir  indenização por  dano
material correspondente ao valor desembolsado na compra
do  aparelho  celular.  Os dissabores  da vida  cotidiana  são
insuscetíveis  de  causar  abalo  psicológico  a  gerar
indenização  por  danos  morais.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006312720168150571,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.
em 13-06-2017) 
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APELAÇÃO  CÍVEL -  DANO  MORAL E  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  -  DEFEITO  EM  APARELHO  CELULAR  -
IMPROCEDÊNCIA  -  IRRESIGNAÇÃO  -  ALEGAÇÕES
PERTINENTES - RELAÇÃO REGIDA PELO CDC - DEVIDA
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA  -  ELEMENTOS
PROBANTES SATISFATÓRIOS -  DEVER DE RESTITUIR
EVIDENCIADO  -  VÍCIO  DO  PRODUTO  -
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  FABRICANTE  E
COMERCIANTE -  PERTINÊNCIA -  DANO MORAL -  NÃO
CARACTERIZADO  -  MERO  ABORRECIMENTO  -
PROVIMENTO PARCIAL. Nos termos do artigo 18 do CDC
os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não
duráveis  respondem  solidariamente  pelos  vícios  de
qualidade  ou  quantidade  que  os  tornem  impróprios  ou
inadequados ao consumo. Mero aborrecimento não conduz
a existência do dano moral, devendo haver prova robusta de
que  a  parte  foi  lesada  em  sua  honra,  sob  pena  de
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00086024120098150011,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DA  DESEMBARGADORA  MARIA  DE  FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 18-04-2017) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS.  CONSUMIDOR.  COMPRA  DE
TELEFONE  CELULAR.  VÍCIO  DO  PRODUTO.
RESPONSABILIDADE  DO  FABRICANTE  VERIFICADA.
PROBLEMA  NÃO  SOLUCIONADO.   RESTITUIÇÃO  DA
QUANTIA  PAGA  DEVIDA.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO.  MERO  ABORRECIMENTO.  APELO
PROVIDO EM PARTE. [...] 
Ainda que reconhecida a existência de vício no produto
adquirido, e a falta de providências dos réus 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    (TJPB,    APL 0046710-
18.2011.815.2001,  Segunda  Câmara  Especializada  Cível,
Rel. Des. Miguel de Britto Lyra Filho, DJPB 14/12/2015).

A fim de  restar  configurado  o  dano  moral,  o  autor  deveria  ter
provado que a atitude das rés ultrapassaram o mero dissabor  e que tenha
lesado à sua intimidade, à sua honra ou à sua imagem.

No caso,  não há prova  de que a situação descrita na exordial
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tenha configurado lesão a direito da personalidade do autor, sendo portanto, tal
fato, mero dissabor da vida hodierna, que não causa abalo psicológico capaz
de gerar danos morais.

Os fatos narrados pela autora podem ter ocasionado frustração,
raiva e outros dissabores, mas não sofrimento intenso e profundo a caracterizar
abalo  psicológico,  assim,  não  verifico  a  ocorrência  de  abalo  psicológico  a
ensejar indenização por danos morais. 

Portanto,  o  mero  desconforto  experimentado  pela  autora  não
configura dano moral indenizável. Simples aborrecimentos decorrente de fatos
normais da vida diária não são passíveis de indenização, pelo que entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada em primeiro grau deve ser
extraída do comando condenatório.

Com base em tais considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO APELATÓRIO, reformando a sentença para excluir do julgado
a condenação imposta a título de danos morais. 

É como voto.
                                                                                                   

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente à sessão o Exmº. Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR
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