
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000686-80.2014.815.0301 — 1ª Vara de Pombal.
RELATOR        :  Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE      : ZTE do Brasil Indústria, Comércio, Serviços e Participações Ltda.
ADVOGADO    : Helvio Santos Santana (OAB/SP 353.041).
APELADO        : Maria do Rosário da Silva.
ADVOGADO    : Admilson Leite de Almeida Junior (OAB/PB 11.211).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
APARELHO  CELULAR  COM  DEFEITO.  GARANTIA
AFASTADA.  LAUDO  PERICIAL OMISSO.  AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DA  RESPONSABILIDADE  DO
CONSUMIDOR.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
FIXAÇÃO  EQUITATIVA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

–– A escusa da empresa é conduta passível de indenização por
danos  morais,  pois  mesmo  não  possuindo  elementos  para
confirmar  a  culpa  exclusiva  da  consumidora  no  uso  do
aparelho,  a  empresa  manteve-se  na  posição  de  suficiência
técnica  para  afastar  a  garantia  e  cobrar  pelo  conserto  do
aparelho.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar provimento  à  Apelação
Cível, nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela ZTE  do  Brasil,
Indústria, Comércio, serviços e participações Ltda contra a sentença de fls. 105/114,
proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Maria
do Rosário da Silva em face da apelante e do Armazém Paraíba, que julgou procedente
o pedido para condenar solidariamente as demandadas a restituir à autora o valor pago
pelo bem, acrescido de juros e correção monetária. Condenando, ainda, ao pagamento
de uma indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido
de correção monetária desde o arbitramento. 



A ZTE do Brasil apresentou apelação às fls.152/170, suscitando,
em síntese, que o laudo técnico comprovou a perda da garantia ante o uso inadequado.
Aduziu, ainda, a inexistência dos danos morais e, alternativamente, a redução da verba.

Contrarrazões apresentadas às fls. 176/185.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 289/291 não opinou
no mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

No caso dos autos, a autora adquiriu telefone celular fabricado
pela ZTE do  Brasil  e  comercializado  pelo Armazém  Paraíba, na  data  de  30  de
outubro de 2012 (fl.12). Dias depois, o aparelho apresentou defeito de modo que ficou
impossível a sua utilização.

Aduz que foi orientada pela vendedora do produto a procurar a
assistência técnica do fabricante, pois o aparelho estava na garantia. 

Conforme  narrado  na  exordial,  em 29/12/2012  o  produto  foi
entregue  na  ZTE do Brasil,  ora  apelante,  que  somente  o  devolveu  em 06/02/2013,
informando que o dano apresentado não estaria coberto pela garantia, tendo se originado
do mau uso do aparelho, oportunidade na qual a empresa apresentou um orçamento de
R$ 365,16 (trezentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Pois bem.

Alega a apelante, ZTE do Brasil que não houve prova dos autos
apta  a  desconstituir  o  laudo  técnico  de  fl.  19,  que  informou  a  perda  da  garantia
concluindo pelo mau uso do aparelho.

Contudo, conforme se extrai do laudo, não ficou esclarecido o
que,  de fato,  causou o dano ao aparelho de telefone celular,  inclusive várias  são as
hipóteses que configuram mau uso, mas nenhuma foi apontada como específica causa
do defeito. 

Observa-se que através do laudo unilateral e genérico, a empresa
apelante apenas se limitou a atribuir à promovente a responsabilidade, com poucos dias
de uso, pelos danos que inutilizaram o aparelho, de modo que se reveste de ilicitude a
sua conduta.

Com  efeito,  resta  evidente  que  o  laudo  apresentado  pelo
fabricante/recorrente não se apresenta suficiente para constatar a responsabilidade da
apelada pelos danos do aparelho, o que impõe a sua insuficiência como meio de prova
exclusivo.

In casu, em face do defeito no aparelho, nos termos do art. 12 do
CDC, a responsabilidade do fornecedor do serviço é objetiva. Senão vejamos:

 



Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro,
e  o  importador  respondem,  independentemente  da  existência  de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos  decorrentes  de  projeto,  fabricação,  construção,  montagem,
fórmulas,  manipulação,  apresentação  ou  acondicionamento  de  seus
produtos,  bem como  por  informações  insuficientes  ou  inadequadas
sobre sua utilização e riscos. 

§1º (omissis)

§2º (omissis)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será
responsabilizado quando provar: 

I - que não colocou o produto no mercado;

II  -  que,  embora  haja  colocado  o  produto  no  mercado,  o  defeito
inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Neste sentido, resta evidente que o laudo técnico da apelante (fl.
19) não é suficiente para apontar a culpa exclusiva da consumidora/apelada, razão pela
qual cabe à recorrente suportar não só o prejuízo causado, arcando com o montante
pago pelo celular (R$ 238,80 – duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos); como
também pelos danos morais causados à consumidora.

Com  efeito,  a  escusa  da  empresa  é  conduta  passível  de
indenização por danos morais, pois mesmo não possuindo elementos para confirmar a
culpa exclusiva da consumidora no uso do aparelho, a empresa manteve-se na posição
de suficiência técnica para afastar a garantia e cobrar pelo conserto do aparelho.

Em relação ao valor do dano moral, a doutrina e a jurisprudência
vêm reiterando entendimento de que a indenização decorrente de dano moral não pode
constituir para o causador do dano um desfalque em seu patrimônio, tampouco para o
lesado, um enriquecimento sem causa. Nos casos em que fica a seu critério a fixação do
quantum, o juiz deve se pautar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como  considerar  os  diversos  fatores  que  envolveram  o  ato  lesivo  e  o  dano  dele
resultante, em especial, a duração, intensidade, gravidade e repercussão da ofensa, as
causas  que  deram  origem  à  lesão,  a  intenção  do  agente  e  a  sua  condição
socioeconômica.

Nesse contexto, o pedido de redução do dano moral fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais) não deve prevalecer, pois esse valor se mostra compatível
com o caso concreto, não constituindo qualquer exorbitância.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de



Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças
Morais Guedes e o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

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

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                     Relator
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pela ZTE  do  Brasil,
Indústria, Comércio, serviços e participações Ltda contra a sentença de fls. 105/114,
proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Maria
do Rosário da Silva em face da apelante e do Armazém Paraíba, que julgou procedente
o pedido para condenar solidariamente as demandadas a restituir à autora o valor pago
pelo bem, acrescido de juros e correção monetária. Condenando, ainda, ao pagamento
de uma indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido
de correção monetária desde o arbitramento. 

A ZTE do Brasil apresentou apelação às fls.152/170, suscitando,
em síntese, que o laudo técnico comprovou a perda da garantia ante o uso inadequado.
Aduziu, ainda, a inexistência dos danos morais e, alternativamente, a redução da verba.

Contrarrazões apresentadas às fls. 176/185.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 289/291 não opinou
no mérito do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.. 

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                   Relator
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