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A C Ó R D Ã O
Apelação Cível nº 0069923-19.2012.815.2001 - 16ª Vara Cível da Capital.
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides
Apelante : Eduardo Tavares de Alexandria Bezerra.
Advogado : Felipe Crisanto Monteiro Nóbrega.  OAB/PB 15.458               
01 Apelado  : Sony Brasil Ltda.
Advogado : Marcelo Miguel Alvim Coelho OAB/SP 156.347
02 Apelado  : Lojas Americanas.
03 Apelado  : SAF Genesys
Defensor     : Benedito de Andrade Santana.

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  —
AQUISIÇÃO  DE  PRODUTO  NOVO  —  INÚMEROS  DEFEITOS  NOS
PRIMEIROS  MESES  DE  USO  —  VÍCIO  DO  PRODUTO  —
RETIFICAÇÕES EFETUADAS NO PRAZO LEGAL — ACOLHIMENTO
DOS DANOS MORAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS
FORNECEDORES  —  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  —  FIXAÇÃO
RAZOÁVEL —  INCIDÊNCIA DOS  JUROS  DE  MORA A PARTIR  DA
CITAÇÃO — PROVIMENTO DO RECURSO.

—  O consumidor  que  se  viu  obstado  de  desfrutar  dos  benefícios  advindos  da
aquisição  de  um produto  devido  a  vício  apresentado  pelo  mesmo,  deverá  ser
indenizado pelos danos morais decorrentes da frustração e constrangimento pelos
quais passou. 

—  Na  fixação  da  reparação  por  dano  extrapatrimonial,  incumbe  ao  julgador,
atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico
lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que
se  preste  à  suficiente  recomposição  dos  prejuízos,  sem  importar,  contudo,
enriquecimento sem causa da vítima.

— Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da
citação.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento à apelação cível.

R E L A T Ó R I O.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Eduardo Tavares de Alexandria
Bezerra, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação



Indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo ora apelante, contra as empresas Lojas
Americanas, SAF Genesys e Sony Brasil Ltda., em virtude de inúmeros defeitos apresentados pelo
playStation 3, adquirido junto a primeira apelada (Lojas Americanas).

O  magistrado  de  primeiro  grau  (fls.  160/166)  julgou improcedente  o
pedido, por não vislumbrar ato ilícito por parte das demandadas, vez que as provas trazidas aos
autos pelo próprio autor vão de encontro às suas alegações. Condenou o promovente, por via de
consequência, a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em favor tão somente
dos causídicos da terceira promovida, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à
causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade anteriormente concedida.

Irresignado,  o  promovente  apresentou  apelação  cível  (fls.  168/190),
requerendo a procedência da indenização de dano material no valor de R$ 999,00 (novecentos e
noventa  e  nove  reais),  devidamente  corrigidos  e  atualizados  da  data  da  compra  do  aparelho
eletrônico,  bem como a condenação a título de dano moral,  como forma de compensação pelo
descaso, na monta de R$ 10.000,00, devidamente atualizado.

A  Procuradoria  de  Justiça  pugnou  pelo  prosseguimento  da  ação  sem
manifestação  de  mérito,  porquanto,  ausente,  neste  ponto,  interesse  que  recomende  a  sua
intervenção.

É o Relatório. 

VOTO.

O cerne da presente demanda consiste em verificar a presença dos requisitos
ensejadores  da  responsabilização  civil  por  danos  materiais  e  morais,  decorrente  de  defeitos
detectados no Playstation 3, da marca Sony, adquirido pelo apelante nas Lojas Americanas, para
fins de pagamento da indenização não fixada no primeiro grau.

Afirma  a  parte  promovente,  ora  apelante,  que  adquiriu,  nas  Lojas
Americanas, um Playstation, no dia 01/09/2011. Narra que com 35 (trinta e cinco) dias o produto já
apresentou inúmeros defeitos, ocasionando situação bastante vexatória e constrangedora. E com três
meses já não estava mais lendo os DVD’s. 

Diante disso,  entrou em contato com a SAF Genesys, empresa autorizada
para efetuar o conserto, que informou o decurso do prazo da garantia, recomendando o contato
direto com a Sony. Esta, por sua vez, informou que o referido aparelho não se encontrava no seu
banco  de  dados.  As  lojas  Americanas  teria  prestado  um  mau  atendimento,  aduzindo  que  a
responsável pelo conserto seria a importadora do produto.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau não acolheu o pedido
de indenização por danos morais, em que pese reconhecer o vício do produto, por não vislumbrar a
existência de e-mails dando ciência as empresas do vício alegado, juntando apenas reclamações
formuladas  no  site  “Reclame  Aqui”  que  não  serve  para  tal  desiderato.  Ademais,  o  autor  não
oportunizou à assistência técnica autorizada a correção do vício apontado, não sendo hipótese de
requerer diretamente a devolução da quantia paga. Assim, considerou que não restou configurado
ato ilícito por parte das promovidas.

Inconformado, o promovente apresentou apelação cível, alegando que não
recursou  a  assistência  técnica,  como  afirmou  o  magistrado,  apenas  pugnou  pela  solução  mais



adequada.  Aduziu  que  o  prazo  de  garantia  contratual  com  a  Sony  era  de  1  ano,  restando  a
reclamação apontada totalmente procedente e dentro do prazo legal.

Pois bem.

A doutrina considera que, no vício do produto, há um descompasso entre o
produto  oferecido  e  as  legítimas  expectativas  do  consumidor.  Assim,  no  presente  caso,  resta
configurado vício do produto.

João Batista de Almeida conceitua a responsabilidade por vício do produto
como sendo:

“aquela  atribuída  ao  fornecedor  por  vício  do  produto  e  do  serviço  por
anormalidades  que,  sem causarem riscos  à  saúde ou  segurança do  consumidor,
afetam  a  funcionalidade  do  produto  ou  do  serviço,  nos  aspectos  qualidade  e
quantidade,  tornando-os  impróprios  ou  inadequados  ao  consumo,  ou  lhes
diminuam o valor, bem como aqueles decorrentes da divergência do conteúdo com
as indicações constantes do recipiente,  da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária." (A proteção jurídica do consumidor. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.
p. 92).

Na opinião de Felipe Peixoto Braga Netto, “é importante perceber que o
fato de estarmos diante de um vício do produto não exclui o direito à indenização por dano moral”.

Revela-se imprescindível destacar que, nos termos do artigo 18, do Código
em Defesa do Consumidor,  os fornecedores de produtos de consumo devem garantir, sob pena de
ofensas  irremediáveis  à  relação  consumerista,  a  transparência  das  informações,  bem  assim  a
funcionalidade e a garantia dos elementos característicos e essenciais do bem, devendo fazê-los
mediante mecanismos e condutas diversos, dentre as quais a oportunização de conserto de vícios em
prazo oportuno, nos termos do seu § 1º do referido artigo.

 
Nos autos não há divergência com relação ao vício do produto, eis que este

foi constatado inclusive na sentença, ocorre que esta aduziu que o apelante deixou ultrapassar o
prazo legal para a reclamação, bem como se recusou à assistência técnica autorizada, razão pela
qual julgou improcedente o pedido de dano moral.

O prazo legal para a reclamação do vício do produto é de 3 meses, conforme
verifica-se na página 60 do manual de instruções, e dentro desse prazo, no dia 14 de outubro de
2011, o consumidor deu ciência a empresa Sony sobre o travamento do Playstation (fl. 22), tendo
esta tomado conhecimento do defeito e se eximido da obrigação de saná-lo. As Lojas Americanas
afirmou que a garantia é da empresa que importou o produto, eximindo-se, da mesma forma, da
contraprestação com o consumidor.

Diante  disso,  conclui-se  que  o  consumidor/apelante  teve  suas
expectativas gravemente frustradas e que tal ocorrência impediu a normal fruição do bem,
restando caracterizado o dano moral, e o respectivo dever de indenizar. 

No tocante ao responsável pelo conserto do produto, especificamente no que
se  refere  à  reparação  de  danos  decorrentes  de  vícios  no  produto  ou  no  serviço,  a  Legislação
Consumerista  é  clara  ao  estabelecer  a  responsabilidade  solidária  entre  os  fornecedores.  Isso
equivale  dizer  que  todos  os  integrantes  da  cadeia  de  consumo  respondem  solidariamente  por
eventuais danos causados ao consumidor. Na hipótese dos autos, os promovidos são responsáveis
pela falha na qualidade do produto.



A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais corroboram esse
entendimento:

Direito do Consumidor. Recurso Especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário.
Aquisição  de  automóvel  zero-quilômetro.  Vícios  do  produto  solucionados  pelo
fabricante no prazo legal. Danos morais.
Configuração. Quantum fixado. Redução. Honorários advocatícios.
Sucumbência recíproca.
- O vício do produto ou serviço, ainda que solucionado pelo fornecedor no prazo
legal,  poderá  ensejar  a  reparação  por  danos  morais,  desde  que  presentes  os
elementos caracterizadores do constrangimento à esfera moral do consumidor.
- Se o  veículo zero-quilômetro apresenta, em seus primeiros meses de uso, defeitos em
quantidade excessiva e capazes de reduzir substancialmente a utilidade e a segurança
do  bem,  terá  o  consumidor  direito  à  reparação  por  danos  morais,  ainda  que  o
fornecedor  tenha  solucionado  os  vícios  do  produto  no  prazo  legal.  […]  -  Recurso
especial a que se dá parcial provimento.
(REsp  324.629/MG,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 10/12/2002, DJ 28/04/2003, p. 198).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DEFEITO  DE  VEÍCULO  ZERO  QUILÔMETRO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  1.
AGRAVO RETIDO.  […]  4.  DANO MORAL.  CONFIGURAÇÃO.  Aquisição  de
veículo zero-quilômetro que já nos primeiros dias passa a apresentar problemas,
não solucionados pela concessionária de veículos, apesar de estar o bem no prazo
de  garantia,  não  pode  ser  relegada  ao  plano  do  mero  aborrecimento,
caracterizando ilícito civil, e dano moral passível de reparação. Ao se adquirir um
veículo “zero”, não se espera, por óbvio, que o mesmo venha a apresentar defeitos nos
primeiros dias de uso. Condenação mantida. [...]  (Apelação Cível Nº 70021819040,
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz,
Julgado em 28/08/2008).

Destaque-se que ainda que os vícios tivessem sido sanados no prazo previsto
do CDC, este fato não impedia a configuração dos danos morais, pois são inegáveis os sentimentos
de frustração e de constrangimento sofridos pelo consumidor apelante que adquire produto novo e
que, em pouco tempo (35 dias), apresenta vários defeitos.

Quanto  aos  critérios  utilizados  para  a  fixação  do  valor  da  indenização
decorrente de danos morais, as palavras de Humberto Theodoro Júnior são deveras significativas:

“O problema haverá de  ser solucionado  dentro  do  princípio  do prudente
arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades
de  cada  caso,  principalmente  em  função  do  nível  sócio-econômico  dos
litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.” ( in RT 662/9).  

É importante, nesse sentido, transcrever o ensinamento proferido por Maria
Helena Diniz, evidenciado no julgamento do Recurso Especial Nº 239.009-RJ, do qual foi relator o
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

“...a reparação em dinheiro viria neutralizar os sentimentos negativos de mágoa,
dor,  tristeza,  angústia,  pela  superveniência  de  sensações  positivas  de  alegria,
satisfação,  pois,  possibilitaria  ao ofendido algum prazer  que,  em certa  medida,
poderia atenuar o seu sofrimento”.

Assim, como toda lesão exige reparação, visto ser essa a única forma de
compensar o dano sofrido, já que houve violação do patrimônio subjetivo do autor da ação, este
deve ser indenizado moralmente. 



Desse modo, merece guarida o pleito de indenização, fixando montante
de  R$  3.000,00  (três  mil  reais)  por  estar  em  consonância  com  os  princípios  da
proporcionalidade,  razoabilidade,  e  do  não  enriquecimento  sem  causa,  com  incidência  da
correção monetária a partir dessa decisão. Quanto aos juros de mora, sua incidência é a partir da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  CONTRADIÇÃO.
ESCLARECIMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Presente erro
material que torna o acórdão contraditório, acolhem-se os presentes embargos. 2. "A
orientação das Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal, nos casos
de indenização por danos morais, é no sentido de que o termo inicial da correção
monetária é o momento da fixação de valor definitivo para a condenação" (AgRg
no REsp 1190831/ES, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/06/2010,  DJe  29/06/2010).  3.  Tratando-se  de  responsabilidade  contratual,  os
juros de mora incidem a partir da citação. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS  PARA  SANAR  CONTRADIÇÃO  E  INTEGRAR  A  DECISÃO
EMBARGADA,  SEM,  CONTUDO,  ALTERAR  O  RESULTADO  DO  JULGADO.
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 498.166/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO à apelação do autor, para condenar as
promovidas, solidariamente, ao pagamento de dano material, no valor do bem adquirido, conforme
verifica-se às fls. 17, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e dos juros de
mora a partir da citação, assim como, a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação,
considerando tratar-se de relação contratual. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque  (Presidente).  Presentes  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator) e a Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado
  Relator
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Apelação Cível nº 0069923-19.2012.815.2001 - 16ª Vara Cível da Capital.

R E L A T Ó R I O.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Eduardo Tavares de
Alexandria  Bezerra, contra  decisão  do  MM. Juiz  de  Direito  da  16ª  Vara  Cível  da
Capital, nos autos da Ação Indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo ora
apelante, contra as empresas Lojas Americanas, SAF Genesys e Sony Brasil Ltda., em
virtude de inúmeros defeitos apresentados pelo playStation 3, adquirido junto a primeira
apelada (Lojas Americanas).

O  magistrado  de  primeiro  grau  (fls.  160/166)  julgou
improcedente o pedido, por não vislumbrar ato ilícito por parte das demandadas, vez
que as provas trazidas aos autos pelo próprio autor vão de encontro às suas alegações.
Condenou o promovente, por via de consequência, a arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios em favor tão somente dos causídicos da terceira promovida,
estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade
fica suspensa em virtude da gratuidade anteriormente concedida.

Irresignado,  o  promovente  apresentou  apelação  cível  (fls.
168/190), requerendo a procedência da indenização de dano material no valor de R$
999,00 (novecentos e noventa e nove reais), devidamente corrigidos e atualizados da
data da compra do aparelho eletrônico, bem como a condenação a título de dano moral,
como forma de compensação pelo descaso, na monta de R$ 10.000,00, devidamente
atualizado.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo prosseguimento da ação
sem manifestação de mérito, porquanto, ausente, neste ponto, interesse que recomende a
sua intervenção.

É o Relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 06 de dezembro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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