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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0034719-09.2012.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é 
apelante INGRID FRANCINI DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 
ELETROGAMES COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS DO VALE LTDA - ME.

ACORDAM, em 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO 
BACCARAT (Presidente), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E GIL CIMINO.

São Paulo, 12 de dezembro de 2013. 

Pedro Baccarat
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 0034719-09.2012

APELANTE: Ingrid Francini da Silva

APELADO: Eletrogames Comércio de Eletrônicos do Vale 

Ltda    - Me

COMARCA: São José dos Campos  3ª Vara Cível

Ação de indenização cumulada com pedido de restituição 
de valores. Autora que alega ter sido ludibriada pela Ré, 
que vendeu aparelho celular de qualidade inferior ao da 
marca Apple, modelo Iphone.  Celular comprado por R$ 
215,00. Valor despendido que deve ser devolvido à Autora. 
Discussão restrita à existência de dano moral indenizável. 
Dano moral não configurado. Mero percalço. Recurso 
desprovido.

VOTO n.° 20.573

Vistos.

Cuida-se de apelação interposta 

contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de 

indenização cumulada com pedido de restituição de valores 

decorrentes da compra e venda de celular. O magistrado, 

Doutor Luís Mauricio Sodré de Oliveira, entendeu que a 

Requerida não prestou as informações devidas sobre as 

características do celular adquirido pela Autora. Determinou a 

devolução do valor desembolsado pela Autora na compra do 

aparelho celular. Afastou o dano moral, reconhecendo a 

ocorrência de mero dissabor. Repartiu as verbas de 

sucumbência.
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A Autora alega que foi  

ludibriada pela Ré, que vendeu o aparelho celular como se 

fosse um Iphone, da marca Apple. Insiste na indenização por 

danos morais. 

Recurso tempestivo, 

dispensado de preparo por ser a Apelante beneficiária da 

gratuidade processual, e respondido.

É o relatório.

Ingrid Francini da Silva diz que 

em 15 de junho de 2012 comprou um aparelho de telefonia 

móvel no estabelecimento da Ré, por R$ 215,00, da marca 

Apple. Afirma  que após 3 dias tomou conhecimento de que o 

aparelho era falsificado. Salienta que foi ludibriada pela Ré, 

que não informou as verdadeiras características do aparelho 

celular.

A respeitável sentença 

condenou a Ré a devolver o valor desembolsado pela Autora 

na compra do bem, com correção monetária desde a data do 

pagamento.

Discute-se apenas a existência 

de dano moral indenizável.
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Pelo “site” 

http://store.apple.com/br verifica-se que o aparelho celular 

Iphone 4 custa aproximadamente R$ 1.100,00.

 Não convence a alegação da 

Autora de que foi ludibriada pela Ré. Fácil ver que a Autora 

pagou preço muito inferior ao valor vendido na loja oficial da 

Apple, sem qualquer razão para tanto. Nem se diga que a 

Autora comprou o aparelho celular pelo preço de mercado, 

porque os  anúncios de publicidade juntados dizem respeito 

ao plano de telefonia pós pago,  com contrato de 1 ano, sem 

que se possa fazer qualquer comparação.

A manutenção da sentença se 

impõe. A Autora não comprovou conduta ilícita da Ré da qual 

resultasse o dever de indenizar.

Ademais, não é o pequeno 

percalço fato do qual se possa extrair uma ofensa aos 

sentimentos ou ao espírito da vítima. É sabido que todos, 

considerados a organização da sociedade em que vivem, a 

experiência de vida segundo o seu padrão econômico ou o 

ambiente a que estão expostos, desenvolvem com maior ou 

menor eficácia uma estrutura psicológica que permite lidar 

com contrariedades a que certamente estamos sujeitos. Neste 

quadro, se as ofensas impostas, ainda que em consequências 
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de atos ilícitos, não ultrapassam esse patamar da 

contrariedade, não há dano moral indenizável. O dano moral 

que se quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua 

intensidade ou duração, aquilo que uma pessoa com estrutura 

psicológica normalmente desenvolvida estaria obrigada a 

suportar nas sociedades complexas.

Ante o exposto, nega-se 

provimento ao recurso.

Pedro Baccarat

     Relator
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