
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0007196-09.2014.815.0011)
RELATOR :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE :Lojas Insinuante LTDA 
ADVOGADO (A) :Débora Lins Cattone (OAB/PE n.10.188)
APELADO :Maria José Pereira Mariano 
ADVOGADO :Osmar Tavares dos Santos Junior (OAB/PB n. 9.362) 

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  Apelação  Cível.  Preliminar.
Ilegitimidade  passiva.  Empresa  integrante  da  cadeia  de
fornecedores de serviço. Responsabilidade solidária. Opção do
consumidor sobre quem quer demandar. Direito de regresso.
Rejeição.  Mérito.  Aquisição  de  produto  em  loja.  Compra
efetuada com cartão de crédito. Produto defeituoso. Devolução
do bem.  Cancelamento  da transação.  Cobrança indevida  na
fatura  do cartão  de  crédito.  Constrangimento.  Dano material
comprovado.  Dano moral  in  re  ipsa.  Quebra  da confiança e
boa-fé  objetiva. Valor  fixado  dentro  dos  critérios  da
razoabilidade e proporcionalidade. Desprovimento. 

_ Deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, eis
que cabe ao consumidor escolher contra quem vai demandar
para  buscar  o  seu  direito,  respondendo  as  empresas
integrantes  da cadeia de fornecedores do serviço,  de forma
objetiva e solidária, sendo cabível o direito de regresso.

_  Havendo  a  devolução  do  produto  defeituoso  e,  por
consequência  o  cancelamento  da  transação,  deve-se
suspender a cobrança das prestações, o que não foi feito, de
modo que a cobrança indevida, gerou constrangimento ilegal,
restando  configurado  o  ressarcimento  do  dano  material  em
relação  as  parcelas  indevidamente  pagas  e  o  dano  moral
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presumido,  em  razão  da  quebra  da  confiança  e  da  boa-fé
objetiva que dever perdurar nas relações consumeristas. 

_ Quanto ao valor arbitrado, por inexistir critérios objetivos para
a fixação do montante devido a título de verba indenizatória, o
julgador  deve arbitrá-lo de acordo com as peculiaridades de
cada caso,  levando-se em conta as condições pessoais dos
envolvidos, o grau de culpa, a potencialidade e a extensão do
dano causado, dessa forma, entendo que o valor arbitrado pelo
juiz do primeiro grau deve ser mantido, pois atende os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade, sendo justo o montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em favor da apelada.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS  estes  autos  em  que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apelação cível, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Lojas Insinuante LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
que,  nos autos  da “Ação de Obrigação de fazer  com restituição de valores  pagos e
indenização por dano moral com pedido de antecipação de tutela”, ajuizada por  Maria
José Mariano, julgou procedente a ação e condenou a apelante ao pagamento de R$
5.000,00 (cinco mil  reais)  a título  de dano moral,  com correção monetária a partir  da
sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; além do dano material a
ser pago a maior, com correção monetária à época do respectivo desembolso e juros de
mora desde a citação (sentença fs. 76/79).

Inicialmente pleiteia o deferimento do efeito suspensivo do recurso
de apelação.

 Argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de
que a Hipercard, administradora de cartão de crédito, é a responsável pelo lançamento
das faturas, por não ter efetuado o cancelamento das cobranças na fatura da apelada.

No mérito, alega que agiu de boa-fé com a promovente, inexistindo
dano moral em favor da apelada. Caso seja mantido o dano moral, pretende a redução. 
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Sustenta  que não houve  o  dano material  e  requer  a  reforma da
sentença para que seja julgado improcedente os pedidos (fls. 83/98).

Contrarrazões (fs. 111/115).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  por
entender  que  na  hipótese,  inexiste  o  interesse  público  primário,  pugnou  pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação quanto ao mérito (f. 131/134).

É o relatório. 

_ Voto _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. Do pedido de efeito suspensivo:

Inicialmente a apelante requer  a concessão do efeito  suspensivo,
sendo que, de acordo com o art. 1.012,  caput1, do CPC, via de regra, a apelação tem
efeito suspensivo, como na hipótese em apreço, de modo que não há que se falar em
concessão de efeito suspensivo à apelação.

Destarte, não conheço do pedido.

2. Da preliminar de ilegitimidade passiva:

Não subsiste a presente preliminar. 

Depreende-se dos fatos que a relação jurídica firmada foi  entre a
apelada e a loja apelante, através da compra de um conjunto de sofá, que, por apresentar
defeito, foi devolvido o produto à apelante e esta não providenciou o devido cancelamento
da  compra  com  a  administradora  de  cartão  de  crédito,  que  cobrou,  nos  meses
subsequentes, a prestação da mercadoria. 

Portanto, não prospera a alegação de que a responsabilidade não foi
sua pelo cancelamento das cobranças na fatura do cartão de crédito da apelante, posto
que eventual responsabilidade contratual de outro participante da relação de consumo
poderá ser discutida em ação própria, de modo que a apelante, por ser a fornecedora do
produto defeituoso deve reparar o consumidor lesado independentemente da existência
de culpa, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 182 do Código de Defesa
do Consumidor.

Registre-se  que a  responsabilidade dos integrantes  da cadeia  de
consumo não decorre da culpa ou de fato próprio (art. 18, CDC), mas decorre do sistema
protetivo em relação ao consumidor, de modo que ele decide a quem quer demandar,
cabendo aos demais responsáveis solidariamente o direito de regresso. 

1Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
2 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as 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.
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Ademais, o entendimento firmado encontra amparo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que todos os que integram a cadeia de
fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou
vício do serviço. Confiram-se:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA.
ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA
E  CORRETORES.  CADEIA  DE  FORNECIMENTO.
SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC
indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou
serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual
defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a
responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art.
34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os
deveres  de  boa-fé,  cooperação,  transparência  e  informação
alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou
auxiliares,  enfim  todos  aqueles  que,  aos  olhos  do  consumidor,
participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a
critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários
que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua
pretensão  contra  todos  ou  apenas  contra  alguns  desses
fornecedores,  conforme  sua  comodidade  e/ou  conveniência.
(REsp  1077911/SP,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  Terceira
Turma, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011)

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Mérito. Do dano material e do dano moral:

No mérito, a apelação deve ser desprovida. 

Com efeito,  é  cediço  que na relação consumerista  se  a aplica  a
Teoria da Responsabilidade Objetiva, de modo que o autor do dano, no caso, a apelante,
responde independentemente de culpa, sendo suficiente a existência do dano efetivo ao
ofendido.

In casu, a apelada comprou um conjunto de sofá defeituoso, e, por
tal motivo, devolveu o produto a loja, tendo esta se prontificado a efetivar o cancelamento
da venda, e, por consequência, suspender a cobrança na fatura do cartão de crédito da
apelada, eis que adquiriu o produto no crédito em 10 (dez) prestações mensais, no valor
de R$ 110,38 (cento e dez reais e trinta e oito centavos).

Ocorre  que,  apesar  do  cancelamento  da  compra  (fs.  20/21),  a
apelada  foi  constrangida  a  pagar  6  (seis)  prestações,  conforme  comprovantes  de
pagamento às fs.14,15, 16, 17, 18 e 19), por uma compra que foi resolvida em razão do
produto defeituoso. 

Portanto, evidenciado o dano e o nexo causal, impõe-se a obrigação
de reparação do dano, tanto material como moral. 
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O dano material está consubstanciado no valor das prestações que
a apelada foi constrangida a pagar devido à cobrança na fatura do seu cartão de crédito,
de modo que mantenho a decisão do juiz sentenciante que determinou o pagamento a
maior,  com  base  no  parágrafo  único3 do  art.  42  do  CPC,  com  correção  monetária
incidente à época do reembolso, e juros de mora a partir da citação inicial. 

No  tocante  ao  dano  moral,  resta  configurado,  não  só  pelo
descumprimento  contratual  da  compra e  venda,  mas pela  cobrança  indevida  que  lhe
causou angústia  ao  ser  constrangida  a  quitar  prestações  de  uma compra cancelada,
havendo a quebra da confiança e boa-fé objetiva entre as partes.

Infere-se, pois, que houve má prestação do serviço e desrespeito à
dignidade do consumidor, caracterizando o dever de indenizar.

Nesse sentido, entende esta Corte de Justiça:

APELAÇÕES.  PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  INOCORRÊNCIA.  REPARAÇÃO  DE  DANOS
DECORRENTES  DE  DEFEITOS  NO  PRODUTO  OU  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS  FORNECEDORES.
INTELIGÊNCIA DO ART. 18, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  NULIDADE.
DESCABIMENTO.  OBSERVÂNCIA  AOS  LIMITES  DA  LIDE.
PREFACIAIS AFASTADAS.
- O art. 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, no que se
refere à reparação de danos decorrentes de vícios no produto ou no
serviço,  é  claro  quanto  a  responsabilidade  solidária  dos
fornecedores de produtos ou serviços. - Tendo o Magistrado a quo,
quando  da  prolação  da  sentença,  considerado  as  circunstâncias
fáticas narradas e o pedido formulado na inicial, não há que se falar
em  nulidade  do  decisum  no  que  se  refere  à  condenação,  em
separado, da segunda demandada ao pagamento de danos morais,
porquanto observados os ditames dos arts. 128 e 460, ambos do
Diploma Processual Civil.
MÉRITO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DAS
PROMOVIDAS.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  AQUISIÇÃO  DE
AUTOMÓVEL  0  KM.  APRESENTAÇÃO  DE  PROBLEMAS  NOS
PRIMEIROS  DIAS  DE  USO.  DEFEITOS  DE  FABRICAÇÃO  NÃO
SOLUCIONADOS.  PERMUTA  DO  VEÍCULO  POR  OUTRO  DE
VALOR INFERIOR. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO
DEMONSTRADO.  DANO  MORAL.  MÁ  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS E DESRESPEITO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR.
CARACTERIZAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR  EXISTENTE.
QUANTUM  FIXADO.  OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA

3Art.  42.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor  inadimplente  não  será  exposto  a  ridículo,  nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor
igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável.
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RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  -  A  configuração  do  dano  material  está
condicionada  a  existência  de  prova  dos  prejuízos  suportados,
devendo  ser  acolhido  o  pedido  referente  a  tal  verba  quando  o
conjunto  probatório  carreado  confirma  a  ocorrência  de  ofensa
patrimonial alegada.
-  Os inúmeros comparecimentos  do consumidor  à  concessionária
com o intento de solucionar defeitos apresentados por veículo novo
configura  dano  passível  de  indenização,  sobretudo  quando  os
problemas não são resolvidos e o consumidor fica impossibilitado de
usufruir do bem adquirido.
- A utilização, pelo fornecedor de serviços, de termos ofensivos
ao  consumidor,  por  violar  o  art.  4º,  caput,  da  Legislação
Consumerista,  que  enuncia  o  respeito  à  dignidade  do
consumidor  como um dos objetivos da Política Nacional  das
Relações de Consumo,  configura ilícito  e  desafia  o  dever  de
indenizar.
- A indenização por dano moral deve ser fixada segundo os critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, ainda, as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido  observado  tais
critérios quando da fixação do quantum indenizatório, é de se manter
o montante estipulado na sentença.4

Quanto  ao  valor  arbitrado,  por  inexistir  critérios  objetivos  para  a
fixação do montante devido a título de verba indenizatória, o julgador deve arbitrá-lo de
acordo com as peculiaridades de cada caso, levando-se em conta as condições pessoais
dos envolvidos, o grau de culpa, a potencialidade e a extensão do dano causado, dessa
forma, entendo que o valor arbitrado pelo juiz do primeiro grau deve ser mantido, pois
atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo justo o montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente, a partir da publicação
da sentença e aplicação dos juros de mora a partir da citação.

4. Conclusão:

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto. 

João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior

                           Relator

4 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00022616520128150731, 4ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO, j. em 05-04-2016) 
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