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EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APARELHO CELULAR.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONSERTO. PRAZO LEGAL. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
NEGATIVA. RETIRADA. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.  Recurso próprio, regular e tempestivo.

2.  Recurso interposto pela segunda ré argüindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial
Cível para processamento e julgamento da presente demanda, ao argumento da imprescindibilidade da
realização de prova pericial. No mérito, argumenta ausência de ato ilícito e de danos materiais
indenizáveis, tendo em vista que foram realizados testes e atualizações no aparelho celular iphone do
autor/recorrido, não tendo sido localizado defeitos no mesmo.

3.   Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a
 análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, tendo em vista que os

documentos constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão,
revelando-se prescindível análise técnica-pericial. Preliminar rejeitada.

4.  A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia
ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do
Consumidor (Lei n.8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do
consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal).

5.   A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus probatório, motivo pelo
qual impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, salvo em hipóteses de vulnerabilidade do
consumidor quanto à produção probatória, o que não se verifica, competindo ao autor, portanto, a
comprovação dos fatos consititutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos.

6.  Dos autos consta que o autor/recorrido adquiriu da primeira requerida um aparelho iphone 6S Space



grey 64 GB no dia 17/12/2015 e, no dia 23/10/2016, dez meses após a compra, dirigiu-se à assistência
técnica da segunda requerida, lá deixando o seu telefone celular, por apresentar defeito. No dia
26/10/2016, a parte autora retornou a loja, oportunidade que lhe foi informado que o técnico tão somente
tinha reiniciado o aparelho, tendo o mesmo lhe sido devolvido, sem problemas (ordem de serviço nº
142591- ID 2549689, pag. 07). Nada obstante, no dia 28/10/2016, o autor informa que o aparelho voltou a
apresentar o mesmo defeito, ocasião que retornou a loja, tendo esta retido o aparelho para conserto e, no
dia 05/11/2016, a loja entrou em contato com o autor informando-lhe que poderia buscar o telefone
celular, pois o mesmo encontrava-se sem defeitos e em prefeita condição de uso, conforme atesta o

 documento acostado aos autos (ordem de serviço nº 142792- ID 2549689, pag. 08). Nesse ponto,
registre-se que restou incontroverso que, após esse último contato, o autor se recusou a retirar o aparelho
da assistência técnica, por não concordar com os diagnósticos apresentados, optando pelo imediato
ajuizamento da ação para que lhe fosse entregue um novo aparelho, sem comprovar, todavia, que o seu
aparelho celular ainda apresentava defeitos, ônus, por sua vez, que lhe competia.

7.  É certo que o art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços
responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”. Nada obstante, esse mesmo diploma legal preconiza
em seu art. 18, §1º, que não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de 30(trinta) dias, pode o
consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma
espécie, em perfeitas condições de uso.

8.  In casu, tendo os eventuais defeitos do aparelho celular sido devidamente sanados, conforme provas
acostadas aos autos e, ainda, dentro do prazo legal estabelecido na legislação consumerista, não assiste
razão ao consumidor que, em se negando a retirar da loja o aludido aparelho, pleiteia a entrega de um
novo telefone celular, sem ao menos verificar as condições de uso do mesmo.

9.  Dessa forma, inexistindo ato ou omissão lesivo ao consumidor, praticados pela ré, porquanto esta
agiu dentro dos prazos e condições previstas na legislação consumerista, cumprindo sua obrigação legal, a
pretensão inicial dever ser julgada improcedente, não havendo que se falar em dever de entrega ao autor,
de iphone novo, idêntico ou similar àquele descrito na nota fiscal, cabendo ao consumidor, tão somente, a
retirada do seu aparelho celular devidamente consertado pela loja ré. 

10.  Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos
iniciais.

11.  Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9099/95).

12.  A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRICIO FONTOURA BEZERRA - Relator,
SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO - 1º Vogal e AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 2º
Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz AISTON HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte
decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 23 de Novembro de 2017



Juiz FABRICIO FONTOURA BEZERRA
Relator

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma da Lei n. 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz FABRICIO FONTOURA BEZERRA - Relator

A Ementa servirá de acórdão (arts. 2º e 46, Lei n. 9.099/95).

A Senhora Juíza SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO - 1º Vogal
Com o relator

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

DECISÃO

CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME.


