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Estado da Paraíba
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0044364-26.2013.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante: Thayanna Torquato Lino de Andrade. - Adv.: Nayara Chrystine
do Nascimento Nóbrega (OAB/PB n. 12.657) e Karine Cordeiro Xavier de
França (OAB/PB n. 15.322-B).

Apelado: Motorola Industrial Ltda. - Adv.: Eduardo Luiz Brock (OAB/SP n.
91.311) e Gustavo Cesar Terra Teixeira (OAB/SP n. 178.186).

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
APARELHO  CELULAR.  PRODUTO
ENCAMINHADO  A  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA.
LAUDO  TÉCNICO.  OXIDAÇÃO.  MARCA  DE
LÍQUIDOS NA PLACA DO TECLADO. MAU USO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 91/98) interposta por
Thayanna Torquato Lino de Andrade, hostilizando sentença do Juízo
da 11ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa (fls. 81/87), que nos autos
da Ação Indenizatória movida contra  Motorola Mobility Comércio de
Produtos Elettrônicos Ltda, julgou improcedente o pedido autoral.
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Irresignada, a apelante, em apertada síntese, requer o
cancelamento da compra e restituição do valor pago pelo aparelho celular,
qual seja, R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), corrigidos a
data da compra,  ou,  o retorno dos autos  para que o  Juízo de origem
determine a realização de perícia técnica especializada, já que a ação é no
sentido  de  apurar  vício  existente  no  produto,  vez  que  a  parte  é
hipossuficiente da relação.

Ao final, pugna pelo provimento da Apelação Cível.

Contrarrazões apresentadas (fls. 102/113).

Instado a manifestar-se, o Órgão Ministerial não opinou
acerca do mérito do recurso (fls. 121/122).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Contam os autos que a apelante/autora comprou em
31/03/2012,  um aparelho celular  GND,  modelo  SJUG6242AA,  fabricado
pela  Motorola  Mobility  Comércio  de  Produtos  Eletrônicos  Ltda,  e  que,
meses após a compra, o aparelho apresentou problemas na função “touch
screem”,  que  acionava-se  por  conta  própria  e,  ainda,  algumas  teclas
travavam quando utilizadas.

Em  razão  disto,  a  apelante/autora  encaminhou  o
aparelho a assistência técnica especializada na cidade de João Pessoa/PB,
no dia 05/12/2012, cuja ordem de serviço recebeu o n° BR5250034095
(fl. 14).

No  dia  21/12/2012,  a  apelante  dirigiu-se  ao
estabelecimento da assistência técnica, e, através de um laudo datado de
14/12/2012, oriundo da cidade de Palmas/TO, descobriu que o problema
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foi  causado  devido  a  exposição  do  aparelho  a  líquidos  ou  umidade
excessiva, ocasionando a sua oxidação.

Após a audiência de conciliação (fl. 60), a parte autora
requereu a realização de perícia por não concordar com o laudo técnico
fornecido. Ato contínuo, houve a intimação de dois peritos (fl. 65 e fl. 73)
que não se manifestaram acerca do encargo.

Diante deste cenário, a apelante busca, nos termos do
art.  18,  §  1°,  II1,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  a  restituição
imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos ou, não sendo o caso, a realização de perícia
técnica.

Inicialmente,  devemos  ressaltar  os  modelos  de
responsabilidade  adotados  pelo  Código  Consumerista,  quais  sejam,  a
responsabilidade por vícios de segurança, que se encontra nos arts. 12 a
17, sob o título “Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço”,
em que  a  utilização  do  produto  ou  serviço  é  capaz  de gerar  riscos  à
segurança do consumidor ou de terceiros, podendo, inclusive, ocasionar
um evento danoso, denominado “acidente de consumo”. De outra banda,
há a responsabilidade por vícios de adequação, elencados nos arts. 18 a
25, sob o título “Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço”,
em  que  os  produtos  ou  serviços  não  correspondem  às  expectativas
geradas pelo consumidor quando da utilização ou fruição, afetando, desta
forma, a prestabilidade, tornando-os inadequados2.

Fixadas essas premissas, e analisando os documentos
juntados às fls. 14 e 15, vê que se trata do mesmo aparelho celular, cujo
número de série é 356503045331868, inclusive, corroborado pelo cupom
fiscal juntado a fl. 13.

1 Art. 18. 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 a que se destinam
ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a 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 viciadas.  § 1° Não sendo o vício
sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: […] II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e
danos;

2 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor. 2017. p. 124. Salvador: Editora Juspodivm.
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O laudo técnico (fl. 15) informa um problema que não é
acobertado pela garantia, causado pela exposição do aparelho a líquidos,
chuva,  vapor  de  água,  saunas  ou  quaisquer  outros  lugares  onde  há
umidade  excessiva  do  ar,  acarretando  o  comprometimento  do
funcionamento  do  circuito  eletrônico  do  aparelho.  Inclusive,  para
comprovar a conclusão chegada, o laudo apresenta imagens dando conta
que a placa do teclado possui marcar de líquidos (oxidações).

A  despeito  do  resultado,  a  apelante/autora  não
apresentou nos autos nenhum documento a fim de afastar o diagnóstico
apresentado  pela  Assistência  Técnica,  requerendo  tão  somente,  a
realização de perícia técnica. Ademais, o Magistrado, a quem é dirigido as
provas, a fim de formar seu convencimento, entendeu que o processo já
se encontrava instruído e em condições de julgamento.

Denota-se,  então,  que  o  defeito  apresentado  pelo
produto,  foi  em decorrência do mau uso do aparelho pelo consumidor.
Nesse sentido:

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  APARELHO
CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. LAUDO
TÉCNICO QUE REFERE A OCORRÊNCIA DE OXIDAÇÃO
NO APARELHO. USO INADEQUADO PELO CONSUMIDOR
COMPROVADO.  EXCLUSÃO  DE  RESPONSABILIDADE
DAS  RÉS.  INVIABILIDADE  DE  DEVOLUÇÃO  DA
QUANTIA PAGA. 1. Com efeito, restou comprovado nos
autos através de laudo técnico (fl.06) que o aparelho
celular  apresentou  problema  decorrente  de  sua
exposição à umidade, resultando na oxidação de seus
componentes.  Uso  inadequado  do  aparelho  que
constitui  culpa  exclusiva  do  consumidor,  capaz  de
isentar as demandadas da responsabilidade. 2. Assim,
inexistindo ato ilícito praticado pelas rés, não há que se
falar  em  substituição  do  produto  ou  restituição  de
valores. 3. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso  Cível  Nº  71005626700,  Segunda  Turma
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia
Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015).
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005626700 RS, Relator: Ana
Cláudia  Cachapuz  Silva  Raabe,  Data  de  Julgamento:
26/08/2015,  Segunda  Turma Recursal  Cível,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2015)

CONSUMIDOR.  DEFEITO  NO  PRODUTO.  OXIDAÇÃO  DO
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APARELHO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. DANO
ATRIBUÍDO  AO  CONSUMIDOR.  PEDIDO  REJEITADO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo o laudo pericial concluído
que o aparelho foi exposto à umidade excessiva, onde “...
o  líquido  ou  umidade  penetrou  no  aparelho  através  do
displey,  e  conseqüentemente,  espalhou através pela PCI
principal”, cujo ato implica descuido e ausência de zelo por
parte  do  consumidor,  não  há que se  falar  em troca do
produto  ou  devolução  do  dinheiro,  mesmo  estando  o
produto  ainda  em  garantia.  2.  A  responsabilização  por
exposição à umidade é do consumidor, pois se somente
com  a  exposição  à  umidade  seria  possível  ocorrer  o
referido  dano no  aparelho,  o  mau uso  é  presumido.  3.
Sentença mantida.
(TJ-RO  -  Recurso  Cível:  10089392920068220009  RO
1008939-29.2006.822.0009,  Relator:  Juíza  Maria  Abadia
de  Castro  Mariano  Soares  Lima,  Data  de  Publicação:
Processo publicado no Diário Oficial em 13/11/2007.)

REPARAÇÃO.  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.  DISPENSADA.
AUSÊNCIA  DE  RECURSO.  APARELHO  DE  TELEFONE
CELULAR.  LAUDO  TÉCNICO.  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA.
OXIDAÇÃO  DE  PLACA.  RESPONSABILIDADE.
FORNECEDOR.  NÃO  DEMOSTRAÇÃO.  DANOS  MORAIS.
MERO DISSABOR. 1. AUSENTE IMPUGNAÇÃO, POR MEIO
DE RECURSO ADEQUADO,  À DECISÃO QUE DISPENSOU
DILAÇÃO  PROBATÓRIA,  TORNOU-SE  PRECLUSA  A
DISCUSSÃO  SOBRE  A  PRODUÇÃO  DE  PROVA  TÉCNICA
PERICIAL ANTERIORMENTE REQUERIDA, CONCORDANDO
O AUTOR COM A CONCLUSÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE  QUE  A  OXIDAÇÃO  DA  PLACA  DO  APARELHO  DE
TELEFONE CELULAR FOI  DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO
DE  LÍQUIDO,  EXCLUINDO  A  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO FORNECEDOR PELO DEFEITO NO PRODUTO.
2.  NÃO  CONFIGURA  DANO  MORAL  O  MERO  DISSABOR
COTIDIANO,  DE  MODO  A  ENSEJAR  REPARAÇÃO.  3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-DF  -  APC:  20100710265208  DF  0026197-
53.2010.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de
Julgamento:  22/01/2014,  5ª  Turma  Cível,  Data  de
Publicação: Publicado no DJE : 27/01/2014 . Pág.: 170)

CONSUMIDOR  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  -
CELULAR  -  MAL  USO  DO  APARELHO  -  COMPROVAÇÃO
TÉCNICA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APLICAÇÃO DO
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DISPOSTO NO ARTIGO 333, I DO CPC - IRRESIGNAÇÃO -
ÔNUS  DA  PROVA  DO  PROMOVENTE  QUANTO  AO  fato
constitutivo do seu direito - razões recursais em desacordo
com a jurisprudência dominante nesta corte de justiça -
negativa de seguimento - aplicação do art. 557, caput, do
cpc.  -  No  caso,  impõe-se  reconhecer  que  a  sentença
decidiu a demanda de maneira acertada, tendo em vista
que o promovente, ora apelante não se desincumbiu de
provar o ato ilícito por parte das promovidas, ou seja, o
fato constitutivo do seu direito - ex vi do Art. 333, I, do
CPC. - Estando as razões recursais em desacordo com o
entendimento  jurisprudencial  dominante  nesta  Corte  de
Justiça,  a  negativa  de  seguimento  é  a  medida  que  se
impõe, nos termos do art. 557, caput, do CPC.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00122408720138152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 16-03-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA  E  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA  TÉCNICA.
ÔNUS  DA  PROVA.  OXIDAÇÃO  DE  APARELHO  CELULAR.
DEFEITO  GERADO  POR  MAU  USO.  INEXISTÊNCIA  DE
PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR.
NÃO CABIMENTO. - O disposto no artigo 6º, inciso VIII do
Código de Defesa do Consumidor não se aplica de forma
automática, eis que, condicionado à verossimilhança das
alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica.
- Não verificados os requisitos necessários para a inversão
do ônus da prova, cabia à parte requerente a produção de
provas  capazes  de  desconstituir  o  laudo  técnico,  que
constatou  no  aparelho  celular  sinais  de  oxidação  por
exposição à umidade excessiva e/ou contato direto com
líquidos.
(TJ-MG  -  AC:  10016160017527001  MG,  Relator:  Luiz
Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/06/2017,
Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
07/07/2017)

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO a Apelação Cível,
mantendo incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
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Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti

de  Albuquerque)  –  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora

Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado

                                                                                        


