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TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001239-42.2013.815.0761
Relator               : Des. José Ricardo Porto.
Apelante            : Severino Bandeira Cavalcante Júnior.
Advogada          : Cristianne Ramalho Brilhante.
01 Apelado        : Atacadão dos Eletrodomésticos do Nordeste Ltda. 
Advogadas        : Marcella De Oliveira Carvalho/outra.
02 Apelado        : Semp Toshiba S/A.
Advogado       : Fábio Vinícius Maia Trigueiro.

APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELA-
ÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL DECORRENTE 
DE VÍCIO DO PRODUTO. OCORRÊNCIA DIANTE DO 
CASO  CONCRETO.  REITERADOS  RETORNOS  À 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM RESOLUÇÃO DO DE-
FEITO.  ORIENTAÇÃO  FIRMADA PELA JURISPRU-
DÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO  FIXADO  COM  BASE 
NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPOR-
CIONALIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NES-
SES  PONTOS.  JUROS  E  CORREÇÃO  ESTIPULA-
DOS EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES 
DETERMINADOS  EM  1º  GRAU.  DEFINIÇÃO  DE 
ACORDO COM SÚMULAS DO STJ. MANUTENÇÃO 
DO CAPÍTULO SENTENCIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 
557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMEN-
TO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. 

-  “(…)  A jurisprudência desta Corte orienta-se no  

sentido de ser cabível indenização por dano moral  

quando o consumidor de veículo zero quilômetro  

necessita  retornar  à  concessionária  por  diversas  

vezes para reparo de defeitos apresentados no veí-

culo adquirido.

4. Inviável o recurso especial se o acórdão recorrido se  

alinha com o posicionamento sedimentado na jurispru-

dência do STJ, a teor do que dispõe a Súmula 83 desta  

Corte Superior.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



(AgRg  no  AREsp 385.994/MS,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL 

GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  25/11/2014,  DJe  
10/12/2014)

- Se, diante do grau de zelo do profissional, natureza e 

importância da causa, trabalho e tempo exigidos para o



  serviço, a verba honorária se mostrar irrisória, sua majora-

ção em valores mais  proporcionais  e razoáveis  é medida 

que se impõe.

VISTOS.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Severino Bandeira Caval-

cante Júnior  em face da sentença de fls. 97/101, que julgou parcialmente procedente 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores e Danos Morais, para condenar,  

solidariamente, o Atacadão dos Eletrodomésticos do Nordeste Ltda. e a Semp Toshi-

ba S/A, na restituição da quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente ao 

valor pela aquisição do computador com vício do produto. Por fim, fixou-se honorários em 

R$ 400,00 (quatrocentos reais).  

 

Em suas razões (fls. 103/113), o demandante pugna pela modificação 

da sentença quanto à improcedência dos danos morais, bem com requer a estipulação 

dos juros e correção a partir da data de realização da compra (dia 07.07.2012) e majora -

ção dos honorários.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Atacadão dos Eletrodomésti-

cos do Nordeste, às fls. 117/122.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu não ser o 

caso de pronunciamento (fls. 129/130).

Enviado o feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos em 2º grau, não foi obtido êxito, conforme termo de sessão às fls.  

144.

É o relatório.

DECIDO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001239-42.2013.815.0761 3



A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plena-

mente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, comportando a análise meritória mo-

nocrática, na forma permissiva do §1º-A do art. 557 do Código de Processo Civil.

Com base nessa norma, passo a decidir diretamente esta irresignação.

Ao meu sentir, foi ultrapassada a esfera do mero dissabor no caso dos 

autos.

O autor adquiriu um computador, marca Semp Toshiba, pelo valor de 

R$  1.400,00 (mil e quatrocentos reais),  no estabelecimento empresarial  Atacadão dos 

Eletrodomésticos do Nordeste Ltda, em 07.07.12.

Ocorre que, em decorrência de vício do produto (fato que restou incon-

troverso nos autos em virtude do reconhecimento da sentença e a não apresentação de 

recurso por parte dos demandados), o bem foi levado a assistência técnica por várias ve-

zes – 20 (vinte) dias na primeira oportunidade; 30 (trinta) dias na segunda e mais 30 dias 

na terceira.

Ademais, quando do ingresso da ação o promovente ainda não havia 

recebido notícias do conserto do utensílio, pelo que já se perfazia mais de 03 (três) meses 

sem poder utilizar do computador. 

Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sen-

tido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor necessita retornar  

por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no bem adquirido.

Vejamos aresto desse mês e ano da referida corte:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPE-

CIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZA-

ÇÃO POR DANOS MORAIS.  VEÍCULO NOVO. DEFEITO 

INSANÁVEL.  DIMINUIÇÃO  DO  VALOR  DO  PRODUTO.  

DANO MATERIAL. INÚMERAS TENTATIVAS DE SANAR O 
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DEFEITO. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PRO-

VAS. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe  

reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da  

vedação imposta pelo enunciado nº 7 da Súmula do STJ.

2. O STJ possui jurisprudência segundo a qual, em se tra-

tando de vício que diminua o valor ou comprometa a quali-

dade do produto, terá o consumidor direito à indenização por  

danos materiais, exigível por uma das modalidades do art.  

18, § 1º, do CDC.

3. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de  

ser cabível indenização por dano moral quando o consu-

midor  de veículo zero quilômetro necessita retornar à  

concessionária por diversas vezes para reparo de defei-

tos apresentados no veículo adquirido.

4. Inviável o recurso especial se o acórdão recorrido se ali-

nha com o posicionamento sedimentado na jurisprudência  

do STJ, a teor do que dispõe a Súmula 83 desta Corte Su-

perior.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 385.994/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOT-
TI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 10/12/2014)

Verificada a obrigação de indenizar pelos prejuízos extrapatrimoniais 

ocorridos, passemos à determinação do quantum a ser arbitrado. 

O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se, se-

gundo a Corte Cidadã, nas peculiaridades da causa, devendo ser estipulado em montante 

a servir de desestímulo a prática reiterada, mas, ao mesmo tempo, sem dar ensejo a enri-

quecimento sem causa. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ES-

PECIAL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.  VÍCIO DO 

PRODUTO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  REEXAME 
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DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚ-

MULA Nº  7/STJ.  VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.  

PRECEDENTES DO STJ.

1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto  

fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do re-

curso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

2. O valor fixado à título de indenização por danos morais  

baseia- se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-

se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revi-

são por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que  

não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$  

12.200,00 (doze mil e duzentos reais).

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 168.080/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013)

Assim, com base nas premissas acima elencadas, e diante das peculia-

ridades do caso concreto, entendo proporcional e razoável a utilização do preço do com-

putador como parâmetro para a fixação do importe ressarcitório dos abalos extrapatrimo-

niais ocorridos, ou seja, a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). 

Quanto à impugnação ao termo a quo de incidência de juros e correção 

relativo à devolução do importe pago pelo bem, em que pese o recorrente não ter funda-

mentado uma linha sequer sobre a matéria, a enfrentarei de forma sucinta.

Com efeito, constatado que a magistrada de base determinou de forma 

correta o início da fluência dos juros e correção, com base nas súmulas 43 e 54 do STJ,  

ou seja, a partir do evento danoso, não há que se modificar tal capítulo da sentença. 

Por  fim,  no  que se  refere  ao valor  atribuído aos honorários,  de  R$ 

400,00 (quatrocentos reais), há de ser majorado.
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Conforme o § 4º do Código de Processo Civil, nas causas de peque-

no valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for  

vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão 

fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a,  

b e c do parágrafo anterior. 

 

Assim, diante do  grau de zelo do profissional, natureza e importância 

da causa, trabalho e tempo exigidos para o seu serviço, entendo mais proporcional e ra-

zoável a fixação de R$ 1.000,00 (mil reais) como verba sucumbencial honorária.

Com essas considerações, utilizando-me do art. 557, §1º-A, do CPC, 

DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, para, de forma solidária, condenar 

os demandados, ora apelados (Atacadão dos Eletrodomésticos do Nordeste Ltda. e Semp 

Toshiba S/A) a ressarcir o autor/apelante também em danos morais, no importe de R$ 

1.400,00 (mil e quatrocentos reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e corre-

ção (INPC) a contar do arbitramento1. 

Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios para o quantum de R$ 

1.000,00 (mil reais).

Demais termos, de acordo com a sentença de 1º grau.

P. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 19 de dezembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
1 “O vínculo que une as partes e do qual exsurge o dever de indenizar é, inequivocamente, contratual, razão  
pela qual os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, em tal caso, incidem a partir da cita-
ção. A correção monetária do valor da indenização pelo dano moral dá-se a partir da data em que restou ar-
bitrada, no caso, do acórdão que julgou a apelação, consoante o Enunciado n. 362 da Súmula do STJ. 4.  
Recursos especiais improvidos.”

(REsp 1170239/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2013, 
DJe 28/08/2013)
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                  Relator                                  J/11 – R J/12.
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