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EMENTA

CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE PRODUTO (CAIXA DE SOM JBL FLIP 3).
VÍCIO DO PRODUTO NÃO SOLUCIONADO PELA PARTE RECORRIDA NO PRAZO
LEGAL. I. Aquisição, em , de caixa de som JBL FLIP 3 (R$ 580,00), com 180 dias de garantia18.2.2016
da loja (id 2340027. o. 1). Suposta constatação, “a partir de outubro de 2016 ruídos”, inicialmente de “

” e, após, de “ ”. Envio do produto para reparo, em esporádicos queda abrupta de bateria dezembro de
, e recebimento do aparelho, em , mediante o pagamento de R$ 100,00 (cem reais2016 9.2.2017 ), e sem a

. Retorno ao estabelecimento da recorrida (revel), em março de 2017, sem que fossesolução do problema
realizado o reparo ou devolvido o valor pago pelo conserto.  Demanda ajuizada pelo ora recorrente (emII.
11.4.2017), que ora insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
inaugurais, tão somente para condenar a empresa recorrida na obrigação de efetuar o reparo do aparelho,
pena de conversão em perdas e danos. Pretensão recursal de reforma do , para condenação dadecisum
requerida/apelada:  à devolução do valor indevidamente cobrado pelo conserto (não realizado aa)
contento e ainda no prazo de garantia de 1 ano do fabricante);  à reparação dos danos morais. b) III.
Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Arts. 2º, 3º, 6º e 14). Nesse quadro, à míngua de
oferecimento de resposta pela ), exsurge aparte recorrida (revel – Lei n. 9099/95, Art. 20
verossimilhança das alegações do consumidor (escudadas na nota fiscal de ID 2340024, p.1; no termo de
garantia de serviço, emitido em 9.2.2017, referente à manutenção de bateria e conector de cargas,
realizada mediante cobrança de R$ 100,00, ID 2340025 e nas conversas por aplicativo de celular, com a
preposta da empresa, em abril de 2017, D 2340022, p. 3 e 4), acerca da constatação de vício oculto no
produto, não solucionado no prazo legal (CDC, Art. 18, § 1º).  Nos termos da jurisprudência do STJ eIV.
do TJDFT, o prazo decadencial (garantia legal – CDC, art. 26) somente se inicia após o término da
garantia contratual. Precedentes: STJ, REsp 967623, Terceira Turma, DJE 29.06.2009; TJDFT, Acórdão
nº 983365, 1ª Turma Recursal, DJE 02.12.2016; TJDFT, Acórdão nº 1010857, 2ª Turma Recursal, DJE
02.05.2017; TJDFT, Acórdão nº 851728, 3ª Turma Recursal). E, no caso de , o prazovício oculto
decadencial inicia-se . Assim, ainda que a no momento da constatação do defeito garantia contratual
tenha findado em agosto de 2016 (180 dias), e exista implícita comprovação da alegada garantia de
fábrica de um ano (mensagens de whatsapp), é de se pontuar que, se o consumidor detectou o problema
(queda abrupta de bateria) em dezembro de 2016 ( ), quando levou omenos de um ano após a aquisição
bem para conserto (termo de serviço datado de 9.2.2017), não há de se falar, . em decadência doin casu
direito de reclamar (CDC, Art. 26, § 3º).  Assim, é de se dar parcial provimento ao recurso, para V.



 cobrada pelos serviços decondenar a empresa recorrida à devolução da quantia de R$ 100,00,
manutenção, realizados no prazo decadencial e, inclusive, sem comprovação de solução do vício. . DeVI
outro lado,  por demandarem gravenão prospera o pleito de reparação por danos extrapatrimoniais,
afetação aos atributos da personalidade (CF, Art. 5º, V e X), o que não se verifica no caso concreto. Com
efeito, não se trataria de bem de primeira necessidade, não desponta total descaso da empresa (que teria
tentado sanar o vício), e não há evidências de que os fatos tenham trazido consequencias mais gravosas e
duradouras ao consumidor/recorrente. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença
reformada, em parte. Condenada JB COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS a pagar a FABRIZIO
MORELO TEIXEIRA, a título de danos materiais, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), corrigida
monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais,

 sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
- Relator, EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal, sob
a Presidência do  Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte
decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento
e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 24 de Outubro de 2017

Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório (Lei n. 9099/95, Art. 46).

VOTOS

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator

A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.

O Senhor Juiz EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.


