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Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0000880-63.2013.815.0221

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Eletro  Peças  Sá  Ltda.  –  Adv.:  João  de  Deus  Quirino  Filho
(OAB/PB n. 10.520).

Apelado: Kiudery Batista Pedrosa. - Adv.: Fábio Ferreira Mendes (OAB/PB
n. 20.477).

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  VÍCIO  NO  PRODUTO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA  DO  FABRICANTE  E  DO
FORNECEDOR.  ART.  18  DO  CÓDIGO  DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO
PREÇO  DO  PRODUTO.  CABIMENTO.  DANO
MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

-  Legitimidade passiva. Vício de qualidade do
produto.  Responsabilidade solidária de todos
os  fornecedores,  tanto  o  fabricante  como o
comerciante. Artigo 18 do CDC.

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.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível (fls. 146/159)  interposta
pela Eletro Peças Sá Ltda, hostilizando sentença do Juízo de Direito da
Comarca de São José de Piranhas, que nos autos da Ação de Reparação
de  Danos  Materiais  e  Morais  proposta  por  Kiudery  Batista  Pedrosa,
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  condenando  a  promovida  a
pagar/restituir ao autor, a quantia de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos
e noventa reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da
data do pagamento (28/12/2012), e de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação.

O apelante,  em suas razões recursais  (fls.  146/159),
alega, inicialmente, a ilegitimidade da apelante em figurar no polo passivo
da demanda, já que não é a fabricante do produto, não restando dúvidas
de que a responsabilidade de indenizar o consumidor é do fabricante do
produto, nos termos do art. 12, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz, ainda, o apelante, que agasalhou as reclamações
do apelado, fazendo o que lhe competia na situação, enviando técnicos
especializados para atendê-lo, sem qualquer custo, no local de instalação
do expositor. Defende que o produto vendido não tinha nenhum defeito e
funcionava conforme especificações técnicas para o qual fora fabricada.

Argumenta  que  não  é  caso  de  vício  ou  defeito  no
produto,  não  havendo  que  se  falar  em  responsabilidade  da  empresa
recorrente, vez que os problemas relatados não se configuram, dada a
natureza de mera exposição de produtos.

Informa que o produto se encontra na posse do apelado
desde  a  data  da  aquisição,  sendo  utilizado  diariamente  para  expor
mercadorias vendidas em seu estabelecimento comercial, e se realmente
fosse defeituoso, não estaria sendo usado pelo autor.

Pugna,  ao  final,  pelo  conhecimento  e  provimento  do
recurso de apelação, para que seja reformada, parcialmente, a sentença,
a fim de afastar a obrigação de pagar/restituir quantia certa, vez que não
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há  elementos  autorizadores  da  medida,  considerando  que  não  existe
defeito algum no produto adquirido pelo consumidor.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção
ou  reforma  da  sentença,  julgando  procedente  em  parte  o  pedido  do
recorrido, para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais (fls. 164/169).

Instado a manifestar-se, o Órgão Ministerial não opinou
acerca do mérito do recurso (fls. 176/178).

É o relatório.

V O T O

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

Inicialmente,  destaco  que  a  análise  da  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  suscitada  pelo  agravante  se  dará  juntamente  ao
mérito, em razão do entrelaçamento das matérias.

Contam os autos que o autor, ora apelado, comprou em
28/12/2012 (fl. 13), um expositor para seu estabelecimento comercial, no
valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa reais), na Loja
Eletro  Peças  Sá,  ora  apelante,  na  cidade  de  Cajazeiras/PB,  deixando
ajustado  que  a  entrega  se  daria  tão  somente  quando  o  prédio  onde
abrigaria tal comércio estivesse em funcionamento.

Sendo assim, após dois meses da compra do expositor,
o apelado solicitou a entrega do objeto que, após 3 (três) dias de uso,
apresentou defeitos notórios, pois não gelava e fazia um barulho estranho.

Em razão disto,  o apelado entrou em contato com a
empresa  apelante  que,  somente  após  2  (dois)  meses  de  tentativa,
encaminhou ao local dois funcionários no intuito de solucionar o problema,
no entanto, em decorrência da má prestação do serviço, o mesmo não foi
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resolvido, tendo o apelante arcado com um grande prejuízo.

Não resta dúvidas que a relação travada entre apelante
e apelado é uma relação de consumo, regida pelas disposições constantes
no Código de Defesa do Consumidor.

No  art.  2°,  temos  a  definição  de  consumidor:
“Consumidor  é  toda  pessoa  física  ou  jurídica  que  adquire  ou  utiliza
produto ou serviço como destinatário final”.

Já o art. 3° da referida lei, define: “Fornecedor é toda
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como  os  entes  despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de
produção,  montagem,  criação,  construção,  transformação,  importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de
serviços”.

O CDC esclarece ainda, que  produto é qualquer bem,
móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Fixada  essas  premissas,  analisando  o  caderno
processual, verifica-se que o demandante/apelado alega que o expositor
adquirido da apelante, apresentou defeitos que dificultaram o uso do bem,
acarretando, inclusive, prejuízos ao apelado com a perda de mercadorias.

O  caso  em  análise  trata-se  de  vício  do  produto,
configurando-se quando o produto se torna impróprio ou inadequado ao
seu  regular  uso,  atingindo  a  incolumidade  econômica  do  consumidor,
causando-lhe prejuízo patrimonial.

Desta forma, no tocante a responsabilidade pelo vício
do produto ou do serviço, o código consumerista, no art. 18,  caput, faz
uso  do  vocábulo  “fornecedores”,  incluindo,  assim,  o  comerciante,  que
responde solidariamente. Vejamos:

Art.  18.  Os  fornecedores  de  produtos  de  consumo
duráveis  ou  não  duráveis  respondem  solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem
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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.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSUMIDOR.  VÍCIO  DE
PRODUTO.  REFRIGERADOR.  BEM  ESSENCIAL.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  ENTRE
FABRICANTE  E  COMERCIANTE. DANO  MORAL
CONFIGURADO.  ACERTO  DO  JULGADO.  ACORDO
FIRMADO  COM  O  FABRICANTE  DO  PRODUTO
(ELETROLUX), PROSSEGUINDO O FEITO SOMENTE EM
RELAÇÃO AO COMERCIANTE (CARREFOUR). SENTENÇA
QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O  PEDIDO,
CONDENANDO  A  PARTE  RÉ  AO  PAGAMENTO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL  NO  VALOR  DE
R$5.000,00  (CINCO  MIL  REAIS).  APELAÇÃO
INTERPOSTA  PELA  PARTE  RÉ.  INTELIGÊNCIA  DO
ART.  18  DO  CDC.  RECUSA  DO  COMERCIANTE  EM
PROVIDENCIAR A TROCA DO PRODUTO JÁ ADQUIRIDO
COM  DEFEITO,  REMETENDO  O  CONSUMIDOR
DIRETAMENTE  AO  FABRICANTE.  INDENIZAÇÃO  POR
DANO MORAL DEVIDAMENTE FIXADA NO VALOR DE R$
5.000,00  (CINCO MIL  REAIS),  COMPATÍVEL  COM OS
PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  SÚMULA  343  DO  TJRJ.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RJ  -  APL:  00009040620148190202  RIO  DE
JANEIRO  MADUREIRA  REGIONAL  2  VARA  CIVEL,
Relator: LUIZ ROBERTO AYOUB, Data de Julgamento:
25/10/2017,  VIGÉSIMA  QUARTA  CÂMARA  CÍVEL
CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/10/2017)

RESPONSABILIDADE CIVIL.  CONSUMIDOR.  PRESENÇA
DE INSETO EM CHOCOLATE.  LEGITIMIDADE PASSIVA
DO COMERCIANTE. ART. 18 DO CDC. FALTA DE PROVA
DE  CONSUMO.  DANO  MORAL.  INOCORRÊNCIA.  1.
Legitimidade  passiva.  Vício  de  qualidade  do
produto.  Responsabilidade solidária  de todos os
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fornecedores,  tanto  o  fabricante  como  o
comerciante.  Artigo  18  do  CDC.  2.  Caso  em que
encontrado inseto em bombom de chocolate. Falta de
evidência  de  ingestão  do  corpo  estranho.  Mero
aborrecimento  que  não  gera  indenização  por  dano
moral.  Sentença  reformada.  Improcedência  da
demanda. REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ, RESTANDO
PREJUDICADO  O  RECURSO  DA  AUTORA.  UNÂNIME.
(Apelação Cível Nº 70072254113, Nona Câmara Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Jorge  Alberto
Schreiner Pestana, Julgado em 26/07/2017).
(TJ-RS - AC: 70072254113 RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner  Pestana,  Data de Julgamento: 26/07/2017,
Nona  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:  Diário  da
Justiça do dia 28/07/2017)

CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  -
DENUNCIAÇÃO  DA  LIDE  -  IMPOSSIBILIDADE  -
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  -  COMERCIANTE  E
FABRICANTE  -  RECURSO  NÃO  PROVIDO  -  DECISÃO
MANTIDA. 
-  Tratando-se  de  responsabilidade  por  vício  do
produto  a  legitimidade  passiva  é  solidária,
podendo  o  consumidor  se  insurgir  contra  o
comerciante e/ou contra o fabricante.
- Tendo o consumidor optado pelo ajuizamento da ação
contra  o  comerciante  apenas,  não  se  permite  a
denunciação  da  lide  do  fabricante,  porquanto  tal
medida  poderá  atrasar  o  andamento  processual,
dificultando  o  direito  do  consumidor  à  indenização
pretendida.
- Recurso não provido. Decisão mantida.
(TJ-MG  -  AI:  10672130159193001  MG,  Relator:
Mariângela  Meyer,  Data  de  Julgamento:  20/05/2014,
Câmaras  Cíveis  /  10ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 30/05/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  –  PRELIMINARES  –
REJEITADAS - VÍCIO VEÍCULO PEÇA ADQUIRIDA JUNTO
À RÉ – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
QUANTUM MANTIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
COMERCIANTE E FABRICANTE – REVELIA - JUROS DE
MORA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA  A  PARTIR  DO
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ARBITRAMENTO DEFINITIVO – SÚMULA Nº 362 DO STJ
–  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  EM
CONFORMIDADE  COM  O  ART.  20,  §  3º,  DO  CPC  –
SUCUMBENCIA  MANTIDA  -  SENTENÇA  MANTIDA  –
RECURSO IMPROVIDO. Os fornecedores fazem parte
da  cadeia  de  consumo  são  responsáveis
solidariamente, Inteligência do art. 18 do CDC. A
responsabilidade das empresas prestadoras de serviços
é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua
culpa  no  evento,  bastando  à  ocorrência  de  falha  na
prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do
nexo causal para a condenação. O fato de o consumidor
levar por diversas vezes o veículo para o conserto não
pode  ser  considerados  meros  dissabores,  sobretudo
quando se trata de uma peça nova adquirida, restando
configurado  a  materialização  do  dano  moral.  Para  a
fixação  da  quantia  indenizatória,  deve-se  levar  em
consideração  a  extensão  do  dano,  o  comportamento
dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a
repercussão do fato, além da observância aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Os juros de mora
e a correção monetária devem incidir a partir da fixação
do  valor  definitivo  da  condenação  do  dano  moral,  à
exegese  no  Enunciado  Sumular  nº  362,  do  Superior
Tribunal de Justiça. Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça:  “Na  ação  de  indenização  por  dano  moral,  a
condenação  em  montante  inferior  ao  postulado  na
inicial  não  implica  sucumbência  recíproca.”  Os
honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro
no  artigo  20,  §  3º,  do  Código  de  Processo  Civil,
mostrando-se razoável  o  percentual  de 15% sobre  o
valor  da  condenação  fixado  pelo  Juízo  singular.  (Ap
9363/2014,  DES.  SEBASTIÃO  BARBOSA  FARIAS,
PRIMEIRA  CÂMARA  CÍVEL,  Julgado  em  15/07/2014,
Publicado no DJE 21/07/2014)
(TJ-MT  -  APL:  00215595820108110041  9363/2014,
Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento:  15/07/2014,  PRIMEIRA  CÂMARA  CÍVEL,
Data de Publicação: 21/07/2014)

CONSUMIDOR  –  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS
MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS
CONFIGURADA  –  RESPONSABILIDADE  DE  AMBAS
(FABRICANTE  E  COMERCIANTE)  PELO  VÍCIO  DO
PRODUTO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE EM RELAÇÃO À
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COMERCIANTE  –  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES
DISPENDIDOS  PELA  AUTORA  –  CABIMENTO.  DANOS
MORAIS  NÃO  OCORRENTES  –  MERO  DISSABOR.
REFORMA  PARCIAL  DA  SENTENÇA.  Apelação
parcialmente provida.
(TJ-SP  -  APL:  00058723220138260360  SP  0005872-
32.2013.8.26.0360,  Relator:  Jayme  Queiroz  Lopes,
Data  de  Julgamento:  18/02/2016,  36ª  Câmara  de
Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  COMPRA  DE
APARELHO DEFEITUOSO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE  DO
FABRICANTE E DO FORNECEDOR/COMERCIANTE. DANO
MORAL.  ABALO  À  REPUTAÇÃO.  DANO  MATERIAL.
DEVOLUÇÃO DO VALOR GASTO COM A AQUISIÇÃO DO
PRODUTO. CONFIGURAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. Incide
o Código de Defesa do Consumidor nas demandas que
tem por objeto indenização decorrente de compra de
computador, sendo descartada a aplicação de qualquer
lei  que  pretenda  tarifar  o  valor  indenizatório.  2.
Quando  o  consumidor  adquire  aparelho  de
computador  com  defeito,  tanto  o  fabricante
quanto o comerciante respondem solidariamente
pelo  vício,  devendo  reparar  os  danos  causados
(inteligência do art. 18 do CDC). 3. Os danos morais
devem atender  as  peculiaridades  específicas  do  caso
concreto,  atendendo  aos  princípios  da
proporcionalidade  e  razoabilidade,  no  sentido  de
desestimular o ofensor a reincidir no ato causador do
dano,  sem  que  isso  venha  a  constituir-se  em  um
enriquecimento  indevido.  4.  Apelação  conhecida  e
improvida.
(TJ-MA  -  APL:  0491492013  MA  0017219-
92.2008.8.10.0001,  Relator:  LOURIVAL  DE  JESUS
SEREJO  SOUSA,  Data  de  Julgamento:  28/04/2014,
TERCEIRA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:
30/04/2014)

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  VICIO  DO
PRODUTO. MÓVEIS. MÁ QUALIDADE. GUARDA ROUPA
COM PROBLEMA NAS PORTAS E TRILICHE QUE SE
DESMONTOU  COM  O  USO.  RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA  DAS  RÉS  COMERCIANTE  E
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FABRICANTES.  INTEGRANTES  DA  CADEIA  DE
FORNECEDORES.  DESFAZIMENTO  DO  NEGÓCIO.
DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  INVESTIDOS  NA
COMPRA.  APLICABILIDADE  DO  DISPOSTO  NO
ARTIGO 18, § 1º, II, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.
FULCRO NO ARTIGO 46 DA LEI  9.099/95.  RECURSO
IMPROVIDO. (Recurso Cível  Nº 71005421219, Quarta
Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:
Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 26/06/2015).
(TJ-RS  -  Recurso  Cível:  71005421219  RS,  Relator:
Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 26/06/2015,
Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 30/06/2015)

Quanto aos supostos danos morais alegados pelo autor,
é certo que para a configuração dos mesmos, em alguns casos, releva-se
a  exigência  de  provas,  por  que  são  fatos  notórios  que  praticamente
sempre provocam dor. 

Todavia, não se pode olvidar que o dano moral reserva-
se para os casos mais graves, em que ocorra efetiva ofensa à dignidade
do ser humano. 

Sobre o tema, vale citar a lição de Sérgio Cavalieri Filho
explica: 

“O dano deve ser de tal modo grave que justifique a
concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao
lesado. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em seu  bem estar.
Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar,
tais situações não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo.  Se
assim  não  se  entender,  acabaremos  por  banalizar  o
dano  moral,  ensejando  ações  judiciais  em  busca  de
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indenizações  pelos  mais  triviais  aborrecimentos.”
(Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2004. p. 97-98). 

Vale  destacar,  que o  dano ou  lesão  à  personalidade,
merecedor  de  reparação  a  este  título,  somente  se  configura  com  a
exposição  do  consumidor  a  situação  humilhante,  bem  como  ofensa  a
atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos
tutelados no art. 5º, incs. V e X, da CF/88, o que não ocorreu neste caso. 

Por  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e

Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator
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