
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002672-03.2016.815.0171. 
Origem : 2ª Vara da Comarca de Esperança.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : CNOVA Comércio Eletrônico S/A.
Advogado : Feliciano Lyra Moura (OAB/PE nº 21.714).
Apelado : Mônica Eleutério Pereira de Luna.
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB nº 4.007).

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  COMPRA
PELA  INTERNET.  PRODUTO  NÃO
ENTREGUE.  ALEGAÇÃO  DE  CULPA  DA
TRANSPORTADORA.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DOS  FORNECEDORES
COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO.
ART.  18  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  DANOS  MATERIAIS
COMPROVADOS.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  EM
DESCOMPASSO  COM  A  RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA  DOS  CRITÉRIOS  DE
PROPORCIONALIDADE  E  DOS  VALORES
ARBITRADOS  EM  DEMANDAS
SEMELHANTES  POR  ESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA.  REDUÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL.

- Apesar da alegação, não trouxe qualquer prova do
pretenso fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito  autoral,  sequer  indicando  o  endereço
eletrônico do qual seja possível extrair tal informação.
E mais, ainda que eventualmente tivesse provado, tal
alegação  não  é  suficiente  para  afastar  sua
responsabilização,  considerando  a  solidariedade
estabelecida  pelo  art.  18  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.  Dessa forma,  não há que se acolher a
alegação de culpa exclusiva de terceiro.
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- Para a quantificação dos danos morais, deve-se levar
em  consideração  a  gravidade  da  situação  de
responsabilidade da empresa promovida, revestindo-
se  de  elevada  potencialidade  lesiva  para  o  próprio
setor  consumerista  em  que  atua,  observando-se,
porém,  os  critérios  de  proporcionalidade  e
razoabilidade do montante fixado, devendo-se reduzir
quando estipulado em patamar desarrazoado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela CNOVA Comércio
Eletrônico S/A contra sentença (fls. 33/36) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da
Comarca de Esperança que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais” ajuizada por Mônica Eleutério Pereira de Luna, julgou
procedentes os pedidos iniciais.

Na pela de ingresso, a autora relatou que efetuou a compra de
um aparelho celular junto à promovida, cujo nome fantasia é “Casas Bahia”,
no  valor  de  R$  621,99  (seiscentos  e  vinte  e  um  reais  e  noventa  e  nove
centavos), adquirido em 12/04/2016. Enfatizou, porém, que o produto não lhe
foi  entregue  até  o  ajuizamento  da  demanda,  muito  embora  as  diversas
tentativas  de  solução via  serviço de  atendimento  (protocolos  nº  46960446,
160506032034,  160518032871  e  16051803005).  Ao  final,  pleiteou  a
condenação da demandada em danos materiais e morais.

Contestação  apresentada  (fls.  18/29),  alegando  que  enviou  a
transportadora o produto adquirido pela demandante, sustentando não haver
falha que lhe possa ser imputada, ao argumento de que houve fato de terceiro
excludente da ilicitude. Defendeu a inexistência de danos materiais e morais.

Após audiência de conciliação inexitosa (fls. 32/32v), sobreveio
sentença de procedência, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o mais que
dos  autos  consta,  com  fulcro  no  art.  487,  I,  do
Código de  Processo Civil,  JULGO PROCEDENTE
OS PEDIDOS, para:
A) CONDENAR o promovido na obrigação de pagar
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização  por  danos  morais,  incidindo  correção
monetária pelo INPC a partir da data da prolação
desta sentença e juros de mora na razão de 1% (um
por cento ao mês), a partir da citação, por se tratar
de relação contratual;
B) CONDENAR o promovido na obrigação de pagar
indenização  por  danos  materiais  no  valor  de  R$
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621,99  (seiscentos  e  vinte  e  um reais  e  noventa  e
nove  centavos),  incidindo correção monetária  pelo
INPC desde a data do pagamento e juros de mora na
razão de  1% (um por  cento  ao  mês),  a  partir  da
citação, por se tratar de relação processual.
Condeno  o  promovido  ao  pagamento  de  custas  e
honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º,
do NCPC”.

Inconformada,  a  sociedade  promovida  interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  37/50),  alegando  a  existência  de  fato  de  terceiro  como
excludente da responsabilidade,  imputando o ato ilícito à transportadora de
entrega do produto, bem como a inexistência de danos morais e materiais.
Enfatiza o caráter excessivo do valor arbitrado na indenização. Ao final, pugna
pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  71/75),  pleiteando  o
desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 80/83).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos  meios  de  impugnação  de  decisão  judicial,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, preenchidos
os  pressupostos  de  admissibilidade  do  apelo,  deste  conheço,  passando  à
análise de seus argumentos.

O  caso  versado  nos  autos  é  de  simples  resolução.  Como
relatado,  a  presente  demanda  veicula  a  pretensão  reparatória  de  uma
consumidora  que,  a  despeito  de  ter  realizado a  compra,  por  meio  de  sítio
eletrônico da sociedade promovida, não recebeu o produto adquirido. Em seus
pedidos, pleiteia a devolução, corrigida, do valor pago (danos materiais), bem
como a indenização por danos morais, ressaltando o caráter essencial do bem.

Consoante  é  cediço,  em  se  tratando  de  responsabilidade  do
fornecedor por má prestação de serviço, sua natureza é objetiva, envolvendo
todos aqueles que participaram da cadeia consumerista. 

No caso dos autos, é fato incontroverso a compra realizada pelo
site da promovida, juntando a consumidora a nota fiscal eletrônica em que
consta o valor do aparelho celular (fls. 10), bem como a ausência de entrega da
mercadoria. Como defesa, a fornecedora alegou culpa exclusiva de terceiro,
mais especificamente da transportadora, alegando que os consumidores de seu
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site têm ciência de que a entrega do produto é atribuída a outra empresa.

Ocorre que, a despeito da alegação, não trouxe qualquer prova
do  pretenso  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  autoral,
sequer  indicando  o  endereço  eletrônico  do  qual  seja  possível  extrair  tal
informação. E mais,  ainda que eventualmente tivesse provado, tal  alegação
não  é  suficiente  para  afastar  sua  responsabilização,  considerando  a
solidariedade estabelecida pelo art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, não há que se acolher a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

No que se refere  aos  danos materiais,  percebe-se  claramente
demonstrados  nos  autos,  tendo  em  vista  a  prova  do  pagamento  e  o  fato
inconteste da ausência de recebimento do bem adquirido, sendo imperiosa a
devolução monetariamente corrigida da quantia paga.

Com  relação  aos  danos  morais,  entendo  igualmente
evidenciados,  sobretudo pela forma de atuação da sociedade promovida no
mercado consumerista, fazendo com que o consumidor fosse obrigado buscar
a  efetividade  de  seus  direitos  mediante  o  ajuizamento  de  uma  demanda
judicial. 

Ora, foi adquirido um aparelho celular, cujo valor de mercado é
bastante  volátil,  tendo  em  vista  as  diversas  atualizações  tecnológicas,  e  o
fornecedor simplesmente não concluiu a entrega prometida, passando-se mais
de 04 (quatro) meses até o ajuizamento da ação e até o presente momento não
havendo notícia da entrega do bem. O prejuízo à ordem moral do consumidor,
neste  caso,  é evidente,  não se tratando de mero dissabor  o cenário danoso
verificado nos autos.

Em  demandas  semelhantes,  a  jurisprudência  pátria  tem
afirmado a existência de danos morais:

“APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS. ART. 1.010 DO
NCPC.  EXPOSIÇÃO  DO  FATO  E  DO  DIREITO,
RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA E PEDIDO.
CORRELAÇÃO  PARCIAL  COM  O  QUE  FOI
DISCUTIDO  NOS  AUTOS.  CONHECIMENTO
PARCIAL.  NÃO  ENTREGA  DE  PRODUTO
COMPRADO  NO  SITE.  NÃO  DEVOLUÇÃO  DO
DINHEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO SEM
GRANDE  EXTENSÃO.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. FIXAÇÃO COM PRUDENTE ARBÍTRIO.
Nos termos do art. 1.010 do NCPC, a apelação deve
conter a exposição do fato e do direito, as razões do
pedido de reforma e, logicamente, o pedido de nova
decisão. Se, em princípio, a ausência de entrega de
produto comprado em site  da  empresa  na internet
não  é  capaz  de  gerar  danos  morais,  constituindo
mero aborrecimento, há casos em que o desarranjo
provocado na vida do consumidor é de tal monta que
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resta  caracterizado  o  dano  moral.  A  fixação  do
quantum  indenizatório  deve  se  dar  com  prudente
arbítrio, para que não haja enriquecimento indevido
à custa do empobrecimento alheio, mas também para
que o valor não seja irrisório, atentando-se para as
peculiaridades do caso”. 
(TJMG;  APCV  1.0069.11.000913-6/001;  Rel.  Des.
Pedro  Bernardes;  Julg.  04/07/2017;  DJEMG
20/07/2017).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  Produto  adquirido  pelo
site da ré que não foi entregue. Sentença de parcial
procedência.  Apelo  da  ré.  Produto  adquirido  pelo
site  constando  local  e  prazo  de  entrega.  Ré  que
informa  que  o  bem  permaneceu  na  agência  dos
correios  aguardando  a  sua  retirada,  contudo,  este
não era o local ajustado para a entrega. Justificativa
da ré no sentido de que a transportadora atua no
auxílio  da  postagem  dos  produtos.  Fato  não
informado à autora no momento da compra como se
vê  do  e-mail  de  aprovação  do  pedido.  Dever  de
informação.  Relação  negocial  desatendeu  ao
objetivo  perseguido  pelo  consumidor  atentando
assim contra os princípios da boa-fé e da confiança.
Dano  moral  configurado,  cujo  valor  se  mostra
adequado. Honorários recursais. Negado provimento
ao recurso”. 
(TJRJ;  APL 0007221-44.2015.8.19.0021;  Duque  de
Caxias; Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor;
Relª  Desig.  Desª  Fernanda  Fernandes  Coelho
Arrabida Paes; DORJ 10/11/2017; Pág. 996)

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e o caráter
pedagógico ao ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é,  deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Corroborando  o  entendimento,  assim  tem  se  posicionado  a
doutrina:

“A reparação do dano moral cumpre, portanto, uma
função  de  justiça  corretiva  ou  sinalagmática,  por
conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da
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indenização do dano moral para o lesado, tendo em
vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a
repercussão do agravo em sua vida privada e social
e a natureza penal da reparação para o causador do
dano,  atendendo  à  sua  situação  econômica  […]”
(DINIZ, Maria Helena. Indenização por dano moral,
in Revista Jurídica CONSULEX, ano I – n.° 03, 1997;
grifo nosso).

Nesse contexto, deve-se levar em consideração a gravidade da
situação de responsabilidade da empresa promovida, revestindo-se de elevada
potencialidade  lesiva  para  o  próprio  setor  consumerista  em  que  atua.
Entretanto, não se pode extrapolar os limites da razoabilidade.

No caso em apreciação,  o  montante R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)  se  revela  exacerbado,  especialmente  considerando  a  fixação  deste
Egrégio Tribunal de Justiça para hipóteses idênticas à presente, conforme se
observa  dos  seguintes  arestos,  mantendo  ambas  uma  quantificação  de  R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais):

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS
REQUERIMENTOS.  INSURGÊNCIA QUANTO AO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO.  QUANTIA
ARBITRADA  COM  RAZOABILIDADE  ANTE  O
CASO CONCRETO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 
- O valor da indenização por danos morais não deve
sofrer  modificação  quando  arbitrado  com
razoabilidade pelo juízo a quo. 
-  Segundo  entendimento  pacífico  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  somente  é  possível  a
modificação da indenização por danos morais se o
valor  arbitrado  for  manifestamente  irrisório  ou
exorbitante, de modo a causar enriquecimento sem
causa e vulnerar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade,  o  que  não  ocorre  no  presente
caso.  (REsp 1148395 /  SP,  Rel.:  Ministro CASTRO
MEIRA, Segunda Turma, D.J.: 17/08/2010)”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00181678720138150011,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em
11-10-2016).

“CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR -  Ação de
resolução contratual c/c indenização - Compra pela
internet  -  Não  entrega  do  bem  comprado  -
Inadimplemento da ré - Rescisão contratual - Dano
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moral  -  Configuração  -  Valor  indenizatório  -
Princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade  -
Danos  materiais  -  Necessidade  de  contratação  de
advogado - Pleito de ressarcimento dos honorários
advocatícios  contratuais  -  Não  cabimento  -
Provimento  parcial.  -  O  dano  moral  se  configura
pela  dor,  sofrimento,  angústia,  humilhação,
experimentados pela vítima. Desse modo, entendem a
doutrina  a  jurisprudência  brasileira  que  seria
absurdo, até mesmo, impossível se exigir do lesado a
prova de seu sofrimento. - A indenização por dano
moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do
juiz,  dentro  da  razoabilidade,  observados  a
capacidade  patrimonial  do  ofensor,  a  extensão  do
dano  experimentado  pelo  autor.  Ainda,  tal
importância não pode ensejar enriquecimento ilícito
para  o  demandante,  mas  também  não  pode  ser
ínfima, a ponto de não coibir a ré de reincidir em sua
conduta. Os honorários sucumbenciais pertencem ao
advogado  e  são  pagos  diferentemente,  dos
honorários  contratuais,  os  quais  decorrem  do
contrato  de  prestação  de  serviços  advocatícios,
mandato e honorários, que o credor tem que firmar
com o advogado. - As decisões do STJ é no sentido
de que somente haverá a possibilidade de pagamento
dos  honorários  contratuais,  quando  se  trata  de
demanda em que se discute a indevida acusação da
prática de um ilícito”.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015620620148150731,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES ABRAHAM  LINCOLN DA C
RAMOS , j. em 11-02-2016).

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO
NÃO  ENTREGUE.  RECUSA  DA  EMPRESA
OFERTANTE  QUANTO  À  PUBLICIDADE  QUE
DEU ENSEJO À COMPRA COM O RESPECTIVO
PAGAMENTO  PELO  CONSUMIDOR.
INSURGÊNCIA  DA  SOCIEDADE  EM  RELAÇÃO
AO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  EM
DESCOMPASSO  COM  A  RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA  DOS  CRITÉRIOS  DE
PROPORCIONALIDADE  E  DOS  VALORES
ARBITRADOS  EM  DEMANDAS  SEMELHANTES
POR  ESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.  REDUÇÃO.
PROVIMENTO.  -  Para a  quantificação  dos  danos
morais, deve-se levar em consideração a gravidade
da  situação  de  responsabilidade  da  empresa
promovida, revestindo-se de elevada potencialidade
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lesiva  para  o  próprio  setor  consumerista  em  que
atua,  observando-se,  porém,  os  critérios  de
proporcionalidade  e  razoabilidade  do  montante
fixado,  devendo-se  reduzir  quando  estipulado  em
patamar desarrazoado”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00072026020148152001,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO
VALLE FILHO , j. em 29-11-2016).

Assim sendo, o pleito de minoração do  quantum fixado pelo
magistrado de primeiro grau deve ser acolhido, reduzindo-se o valor para a
quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando-se o montante
arbitrado para casos semelhantes nesta Corte de Justiça.

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para minorar a quantia fixada a título de danos morais, reduzindo a
indenização ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os
demais termos da sentença.

Em decorrência  do  resultado  do  julgamento,  considerando  a
manutenção  da  sucumbência  na  demanda,  MAJORO os  honorários
advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com
fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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