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APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA
DE  COMPUTADOR.  DEFEITO  OCULTO.
REALIZAÇÃO  DE  REPAROS.  VÍCIOS  AINDA
EXISTENTES.  INFRINGÊNCIA  AO  ART.  18,  DO
CÓDIGO  DO  CONSUMIDOR.  NECESSIDADE  DE
RESTITUIÇÃO  DO  VALOR  PAGO  COM  A
COMPRA  DO  BEM.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.  FORNECEDOR  E  FABRICANTE.
REFORMA  DA  DECISÃO  ATACADA.
PROVIMENTO.

-  Ao  intermediar  a  venda  de  um  produto  a
revendedora  assume  risco,  além  de  auferir  os
benefícios econômicos do negócio, devendo entregar
um  veículo  sem  vícios,  sob  pena  de
responsabilização  à  luz  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.
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- Nos termos do §1º do art. 18, do Código de Defesa
e  Proteção  do  Consumidor,  é  facultado  ao
consumidor a substituição do produto defeituoso por
outro da mesma espécie, em perfeitas condições de
uso,  ou  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,
monetariamente  atualizada,  sem  prejuízo  de
eventuais  perdas  e  danos,  ou  o  abatimento
proporcional do preço.

-  Quando  adquire  aparelho  de  computador  com
defeito,  tanto  o  fabricante  quanto  o  comerciante
respondem  solidariamente  pelo  vício,  devendo
reparar os danos causados.

-  Em regra,  a  responsabilidade  do  fabricante  e  do
fornecedor  está  expressamente  prevista,
respectivamente, nos arts. 12 e 18, da Lei nº 8.078/90,
e  a  regular  prestação  de  assistência  técnica  não  a
exime da  obrigação  de  reparar  os  possíveis  danos
causados ao consumidor.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso. 

Manoel David dos Santos ajuizou Ação de Rescisão
Contratual, em desfavor do Atacadão dos Eletrodomésticos do Brasil Ltda e Epson
do Brasil Indústria e Comércio Ltda alegando que, após adquirir um computador,
percebeu,  ainda dentro do período de garantia,  vício no produto. Requereu,  para
tanto, a devolução da quantia paga.
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Às  fls.  109/111,  a  Juíza  de  Direito  a  quo julgou
improcedente o pedido, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO,  com fulcro  no art.
269, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado,  o  autor  repisou  suas  alegações
iniciais, sustentando que procurou tanto a assistência técnica quanto a empresa que
lhe vendera o produto, sendo que ambas se escusaram de solucionar o problema.
Diz, ainda, que entrou em contato com o fabricante e este alegou que não poderia
resolver, fls. 114/116. 

Contrarrazões  pelo segundo promovido,  pugnando
pelo desprovimento do recurso, porquanto a parte promovente não se desincumbiu
de demonstrar que efetivamente sofreu qualquer prejuízo. Diz que não há qualquer
dano  de  ordem  moral  na  hipótese  e,  portanto,  que  a  decisão  atacada  deve  ser
mantida, fls. 122/128.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Manoel  David  dos  Santos busca  a  restituição  dos
valores pagos na compra de um computador que, possuindo defeitos de fabricação,
não se presta ao fim ao qual se destina.
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A hipótese dos autos é de aplicação do §1º, do art. 18,
do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, sendo facultado ao consumidor a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso,
ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo
de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

Isso  porque,  a  garantia  sobre  os  vícios  ocultos  é
dever legal do fornecedor, dela não podendo se eximir contratualmente. Ou seja, a
garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso,
vedada a exoneração contratual do fornecedor.

Neste sentido,  Orlando Gomes,  citando a doutrina
de Serpa Lopes: 

O contrato de compra e venda de automóvel usado
não difere dos demais, em que o vendedor se obriga
não só a entregar, como a garantir ao comprador a
efetividade do direito sobre a coisa, isto é, a fazer boa
a coisa vendida. Noutras palavras, a tradição envolve
também  os  atos  jurídicos  tendentes  a  colocar  o
comprador  em  posição  suficiente  ao  exercício  de
direito  que  lhe  compete.  (Orlando  Gomes  -
Contratos -  pág.  228;  Silvio  Rodrigues  -  Direito
Civil,  ed.  1972,  3º  vol.,  pág.  138  e  Serpa  Lopes  -
Curso  de  Direito  Civil,  3º  vol,  pág.  333.  In.
Jurisprudência Catarinense. 1972, págs. 233/235). 

No  caso  dos  autos,  é  certo  que  o  computador
apresentou problemas, havendo nos autos, inclusive, reclamação junto ao Procon, fl.
10. Demais disso, ao contestarem a ação, as partes promovidas – empresa vendedora
e  fabricante  –  não  negam  a  ocorrência  tanto  da  venda  quanto  do  defeito,  mas
limitam-se  a  jogar  a  culpa  um  no  outro,  numa  tentativa  de  livrarem  de  si  a
responsabilidade pela restituição do produto.
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Quando  adquire  aparelho  de  computador  com
defeito,  tanto  o  fabricante  quanto  o  comerciante  respondem  solidariamente  pelo
vício, devendo reparar os danos causados. Nesse norte, considerando que o pedido
autoral  restringe-se  à  condenação  material,  devem  os  promovidos  responderem
solidariamente. 

Apenas para robustecer a convicção acima exposta,
faz-se salutar colacionar escólio jurisprudencial perfeitamente aplicável ao caso em
estudo:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE
APARELHO  DEFEITUOSO.  SUBSTITUIÇÃO  DO
PRODUTO  NÃO  CONCRETIZADA.  APLICAÇÃO
DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE  DO  FABRICANTE  E  DO
COMERCIANTE.  DANO  MORAL.  ABALO  À
REPUTAÇÃO.  DANO  MATERIAL.  DEVOLUÇÃO
DO  VALOR  GASTO  COM  A  AQUISIÇÃO  DO
PRODUTO.  CONFIGURAÇÃO.  IMPROVIMENTO.
(STJ,  Resp  nº  1504976,  Rel.  Min.  Maco  Aurélio
Bellizze, Data de Julgamento: 01/07/2015).

Ainda,

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO.  VÍCIO  OCULTO. Hipótese
em  que,  logo  após  a  aquisição  da  motocicleta,  foi
descoberta  uma  adulteração  na  numeração  de  seu
motor,  culminando  com  sua  apreensão  pelo  órgão
administrativo  e  sua  proibição  de  circular  em  via
pública.  Vício que torna o bem impróprio ao uso a
que  é  destinado,  frustrando  as  expectativas  do
consumidor.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
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INOCORRÊNCIA.  Livre  Convencimento  Motivado,
artigos  130 e  131  do  CPC.  DANOS  MORAIS.
Configurados.  Fornecedora  que  demorou  cerca  de
quase um ano para trocar o motor viciado. Sentença
mantida.  Negado provimento.  (TJSP;  APL 0035151-
93.2011.8.26.0114;  Ac.  9092605;  Campinas;  25ª
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Hugo Crepaldi;
Data de Julgamento: 17/12/2015). 

A reforma da  sentença,  portanto,  é  medida  que  se
impõe.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO, para condenar, solidariamente, as empresas promovidas, à restituição
da importância de R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), correspondente
ao valor dispendido na compra do bem.

Inverto,  por  conseguinte,  o  pagamento  de  custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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