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RECORRIDO(S) FRANCISCO FLAUDENIO NETO e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL

Relator Juiz ARNALDO CORREA SILVA

Acórdão Nº 1053462

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EFETUADO.
BEM NÃO ENTREGUE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há prova nos autos de que as faltas descontadas no contracheque do autor se deram exclusivamente
em virtude da não entrega das peças adquiridas pelo recorrido.

2. Não é razoável admitir que, por seis vezes, o autor faltou todo o expediente de trabalho na tentativa de
resolução do problema junto à ré, ainda mais quando disponíveis diversos meios de contato entre
consumidor e revendedora (WhatsApp, e-mail, telefone). Sendo assim, inviável a condenação em danos
morais, porque que ausente qualquer ofensa aos direitos da personalidade.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORREA SILVA - Relator,
ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal e JOAO LUIS FISCHER DIAS - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz JOAO LUIS FISCHER DIAS, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO.
RECURSO PROVIDO. UNANIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 11 de Outubro de 2017



Juiz ARNALDO CORREA SILVA
Relator

RELATÓRIO

Insurge-se o réu contra a sentença que decretou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre
as partes e, em consequência, condenou-o a restituir ao autor a quantia de R$ 137,00 e a pagar, a título de
danos morais, a quantia de R$ 1.000,00.

 Em suas razões recursais, sustenta que não cabe a condenação em danos morais no caso em
tela, uma vez que não houve qualquer ofensa aos direitos da personalidade do autor. Afirma que por
diversas vezes tentou efetuar a devolução do valor de R$ 137,00 ao autor, sem sucesso, porque ele se
recusava a receber a quantia, com o intuito de lucrar com eventual condenação extrapatrimonial. Pugna
pelo afastamento da condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum
arbitrado. Contrarrazões apresentadas (ID 1892121).

 É o relatório.

VOTOS

O Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA - Relator

Preenchidos os requisitos legais, o recurso deve ser conhecido.

 Com razão o recorrente. Não há prova nos autos de que as faltas descontadas no
contracheque do autor se deram exclusivamente em virtude da não entrega das peças adquiridas pelo
recorrido, que eram três borrachas de pequeno valor.

 No mais, não é razoável admitir que, por seis vezes, o autor faltou todo o expediente de
trabalho na tentativa de resolução do problema junto à ré, ainda mais quando disponíveis diversos meios
de contato entre consumidor e revendedora (WhatsApp, e-mail, telefone). Sendo assim, inviável a
condenação em danos morais, porque ausente qualquer ofensa aos direitos da personalidade. Trata-se, a
bem da verdade, de mero descumprimento contratual, o qual, conforme já pacificado por este Tribunal
de Justiça, não gera o direito a indenização extrapatrimonial.

 Posto isso,  para, reformandoCONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
a sentença, julgar improcedente o pedido inicial quanto à condenação do réu em danos morais.

 Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de
recorrente vencido.

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal



Com o relator

O Senhor Juiz JOAO LUIS FISCHER DIAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. UNANIME


