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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL -    AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  DEFEITO  NO  PRODUTO.
INCÔMODO  SUPORTÁVEL.  AUSÊNCIA  DE
REPERCUSSÃO.  MERO  ABORRECIMENTO.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. CONDENAÇÃO
EM  CUSTAS  JUDICIAIS  E  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  CORRETA  APLICAÇÃO  DO
ARTIGO 12 DA LEI 1060/50. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  PRECEDENTES  DO  E.  TJ/PB.
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT  DO
CPC. SEGUIMENTO NEGADO. 

  Não pode o pleito recursal,  em seara moral,
ser  acolhido,  pelo  que  o  dissenso  sobre  uma
obrigação, qual seja, reparação de um aparelho
de som, por si só, é insuficiente para caracterizar
dano de cunho moral.

 Na  linha  da  jurisprudência  do  STJ,  o  mero
dissabor  não  pode  ser  alçado  ao  patamar  de
ofensa, a ensejar indenização por dano moral.

 A concessão da justiça gratuita á parte vencida
não a exime da condenação ao pagamento do
ônus de sucumbência, ficando apenas suspensa
sua exigibilidade, pelo prazo de cinco anos, por
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força  do  artigo  12  da  Lei  1060/50,  enquanto
perdurar a situação de hipossuficiência.

 O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo
tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior. (Artigo 557, “caput” do CPC).

Vistos, etc.

Trata-se  de  Ação  de  Indenização  de  Danos  Morais  e
Materiais  ajuizada por  Maria do Socorro Soares dos Santos  em face da
DRICOS  Moveis e Eletrodomésticos e Tec New Eletrônica Ltda alegando,
em síntese, que adquiriu um aparelho Rádio AMC 550/MP3 Precision no valor
de R$ 120,72 (cento e vinte reais e setenta e dois centavos). Relata, ainda,
que  o  aparelho  apresentou  vícios  dentro  do  prazo  de  garantia,  porém  o
problema  no  equipamento  não  foi  resolvido  pela  assistência  técnica
autorizada.

Ao  final  pugnou  pela  procedência  do  pedido,  para  que  a
promovida seja condenado em danos morais, cujo valor de ser fixado pelo
Magistrado, além da restituição do valor de R$ 120,72 (cento e vinte reais e
setenta e dois centavos).

Juntou os documentos de fls. 13/21.

A  Tec New Eletrônica Ltda contestou o pedido às fls. 26/27,
pugnando pela exclusão da lide por entender não ter ocasionado danos à
autora.

Às  28/50,  a  Dricos  Moveis  e  Eletrodomésticos  Ltda,  juntou
contestação,  alegando,  em  preliminar,  ausência  de  documentos
indispensáveis à propositura da ação.  No mérito,  alega que inexistiu  dano
moral,  tendo  em vista  que  forneceu  ao  consumidor  todas  as  informações
necessárias à resolução do problema da promovente.

Impugnação à contestação às fls. 52/60.

Audiência preliminar realizada à fl. 72, sem sucesso.

Conclusos  os  autos,  a  MM  Magistrada  “a  quo”  preferiu
sentença às fls. 78/86, nos seguintes termos finais, in verbis: “ISTO POSTO e
mais que dos autos consta, rejeito as preliminares aventadas e, no mérito,
JULGO  PROCEENTE  EM  PARTE  O  PEDIDO,  acolhendo  o  pedido  de
ilegitimidade passiva da TYCOM TELECOMINICAÇÕES LTDA e condenando,
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a  promovida  DRICOS  MOVEIS  E  ELETRODOMESTICOS  LTDA  ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 120,72 (cento
e vinte reais e setenta e dois centavos), acrescidos de juros de mora à base
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de correção monetária
com termo inicial na data do fato.”

Inconformado com tal decisão, a promovente interpôs recurso
apelatório às fls. 87/97, alegando, em síntese, que o erro na prestação de
serviço  da  recorrida  ocasionou  dano  moral  ao  autor,  pugnando  pela
condenação da promovida em danos morais. Pede, ainda, que seja excluída a
condenação em custa e honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 100/104.

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  110/111,  sem
manifestação de mérito.

É o relatório.

Decido.

Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática,
consoante autoriza o art. 557, caput1, do CPC, porquanto as razões recursais
apresentam-se em manifesto confronto com a jurisprudência dominante nesta
Corte de Justiça, conforme veremos.

A autora  insurge  contra  a  sentença que julgou parcialmente
procedente seu pedido inicial, e deixou de condenar a promovida em danos
morais.

Em seu recurso,  a  promovente relata  que restou inegável  a
comprovação  de  que  a  atitude  da  apelada  se  encontra  passível  da
condenação em danos morais, pois a atitude da recorrida em não resolver o
vício apresentado no produto no prazo legal maculou o prestígio moral.

Pois bem. No tocante à responsabilidade civil, cumpre perquirir
a ocorrência dos requisitos que a ensejam e que, por conseguinte, geram o
dever de indenizar.

Neste sentido dispõe o art. 186 do CCB2002:

"Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar  dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente
moral, comete ato ilícito".

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização

1 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
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mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere o dano,
assim como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Como sabido, na responsabilidade civil, para se conferir direito
à eventual  indenização,  é  necessário  que estejam presentes  os seguintes
requisitos:  a  conduta  ilícita,  o  dano  efetivamente  demonstrado  ou,  pelas
circunstâncias, presumível, e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

No  caso  dos  autos,  a  apelante  entende  ter  sido  lesada
moralmente, em virtude da não resolução do defeito no produto no prazo
da garantia.

Assim,  a  meu  sentir,  entendo  que  não  pode  o  pleito
recursal, em seara moral, ser acolhido, pelo que o dissenso sobre uma
obrigação,  qual  seja,  reparação de um aparelho de som, por si  só,  é
insuficiente para caracterizar dano de cunho moral.

Ademais, o ato em questão não constitui  fato capaz de causar
a parte dano moral, pois certo que não foi praticada qualquer ofensa pessoal,
exposição publica ilícita da imagem ou abalo intrínseco em intensidade capaz
de  produzir  dor  imaterial.  Configura-se,  tal  situação,  como  aborrecimento,
chateação, oriundo de defeito no produto, mas, definitivamente, incapaz de
gerar dano moral.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte
de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  Apelação  cível.  Ação  de
indenização por danos morais e materiais.  Preliminar
de  ilegitimidade  passiva  ad  causam.  Fabricante  e
comerciante. Relação de consumo. Vício no produto .
Responsabilidade solidária. Inteligência do art.18, do
CDC. Rejeição. Tratando-se de responsabilidade civil
decorrente  de  vício  no  produto,  há  solidariedade
entre a empresa fabricante e a concessionária que
promoveu a venda do veículo. PROCESSUAL CIVL E
CONSUMIDOR. Apelação cível. Ação de indenização
por danos morais e materiais.  Aquisição de veículo
automotor  zero  quilômetro.  Problema dentro  do
prazo  de  garantia.  Vício  sanado.  Sentença
improcedente.  Irresignação.  Dano  moral.
Inexistência.  Meros  dissabores  incapazes  de
gerar dano passível de indenização. Manutenção
do  decisum. Dano  material.  Ausênca  de  prova.
Manutenção da sentença.  Desprovimento do apelo
Não há falar indenização por danos morais, quando a
situação vivenciada pela autora insere-se na esfera
dos meros aborrecimentos, vez que não há lesão a
direito  da  personalidade.  Em relação ao pedido  de
indenização  por  dano  material,  tal  pleito  não
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comporta acolhimento, uma vez que a recorrente não
demonstrou ter desembolsado qualquer quantia para
o reparo do veículo, ônus que lhe competia. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00214076020088150011,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ABRAHAM  LINCOLN  DA  C
RAMOS , j. em 23-09-2014) 

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 (noventa) 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. Assim, não comprovado
nos autos que a entrega do produto na assistência
técnica se deu antes de escoado os prazos contratual
e  legal,  obstando  o  prazo  decadencial  de  noventa
dias,  outro  caminho  não  há  que  não  o  do
reconhecimento da decadência da pretensão autoral.
-  Para  que  o  dano  moral  reste  caracterizado,  é
necessária a demonstração de uma situação que
inflija no autor uma dor profunda, e não um mero
dissabor,  ocasionado  pelos  aborrecimentos  do
cotidiano, como ocorreu no presente caso.  (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00110330920138150011,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO
VALLE FILHO , j. em 16-09-2014) 

Assim, inexistindo o dano, que é um dos requisitos essenciais
para  que  surja  o  dever  de  indenizar,  não  pode,  o  pleito  indenizatório  de
natureza imaterial, ser acolhido.

Quanto ao pedido de exclusão da condenação em custas e
honorários advocatícios, melhor sorte não apresenta favorável a recorrente.

Restou  consignado  na  sentença  a  ressalva  em  relação  a
autora/recorrente  quanto ao pagamento  de  custas e  honorários,  tendo em
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vista o deferimento da gratuidade processual.

A concessão da justiça gratuita á parte vencida não a exime da
condenação  ao  pagamento  do  ônus  de  sucumbência,  ficando  apenas
suspensa sua exigibilidade, pelo prazo de cinco anos, por força do artigo 12
da Lei 1060/50, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Assim, apesar de constar na sentença a condenação em custas
e honorários advocatícios, a Magistrada “a quo” aplicou o comando do artigo
12 da Lei nº 1060/50.

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.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço que as razões recursais encontram-
se em confronto com o entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte
de Justiça, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO AO APELO, nos termos do
art. 557, caput2, do CPC, mantendo-se inalterada a sentença.

P.I.

João Pessoa, 03 de dezembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator

2 Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Alterado pela L-009.756-1998).
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