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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1125341-25.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO 
SERGIO DOS SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GLOBAL 
DISTRIBUIÇÃO DE BES DE CONSUMO LTDA.

ACORDAM, em 32ª 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 
KIOITSI CHICUTA (Presidente) e RUY COPPOLA.

São Paulo, 30 de março de 2017.

GIL CIMINO

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1125341-25.2014.8.26.0100

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS ALVES 

APELADA: GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BES DE CONSUMO LTDA

COMARCA: SÃO PAULO

Compra e venda. Aquisição de aparelho celular IPhone. 
Defeitos noticiados à Ré, que providencia a substituição do 
aparelho, mesmo sem apresentação da nota fiscal e fora da 
garantia. Tratativas até a troca, que não ensejam 
indenização a título de dano moral. Sentença mantida. 
Recurso não provido.

Voto nº 9274

PAULO SERGIO DOS SANTOS ALVES 

apela da sentença lançada pelo Douto Juiz André Gonçalves Fernandes, 

nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face da 

APPLE IPLACE, que julgou improcedente o pedido condenando-o ao 

pagamento das custas judiciais e da verba honorária fixada em R$ 

800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973, com 

as ressalvas do art. 12 da Lei 1060/50 (fls. 99/100).

Busca o apelante a reforma da sentença 

alegando fazer jus ao recebimento de indenização a título de dano 

moral, pois, diante da inicial recusa da ré em efetuar a troca do aparelho 

defeituoso teve que insistir, muito, e solicitar maiores detalhes sobre o 
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motivo da recusa até lograr êxito na sua substituição. Não se trata de 

mero transtorno, devendo ser considerado seu estado psíquico, pois o ir 

e vir, e o fato de muito aguardar pela solução simples, que o caso 

reclamava, maculou a confiança depositada na empresa apelada (fls. 

102/105).

O recurso ascendeu acompanhado das 

contrarrazões (fls. 109/117).

É o relatório. 

O apelante ajuizou ação de indenização por 

danos morais em face da apelada alegando que no início do ano de 2013 

adquiriu um aparelho IPhone para dar à sua filha. O aparelho 

apresentou defeitos e, depois de muito insistir houve a troca. Após seis 

meses os problemas ressurgiram. Afirma que o aparelho que lhe fora 

entregue na troca não era novo. Foi ignorado pela ré e, por isso, busca 

indenização a título de dano moral.

O recurso não merece provimento, adianta-se.

Com efeito, o autor não demonstrou, pelos 

fatos narrados, repercussão gravosa contra sua moral, apta a ensejar a 

indenização perseguida; e também não demonstrou nenhuma 

consequência no seu âmbito psicológico, ou mesmo em qualquer outro 

aspecto subjetivo, relevante e eficaz à obtenção da respectiva reparação.
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Os documentos juntados aos autos 

demonstram que a apelada foi diligente, tanto que mesmo sem 

apresentação da nota fiscal da aquisição do aparelho e, estando ele fora 

da garantia, realizou a troca por outro novo (fls. 12, 18 e 19).

Observa-se ainda, que não foi longa a 

tramitação até a troca do aparelho, pois a reclamação se deu em 09 de 

janeiro e o e-mail, informando a troca, é datado de 28 de janeiro de 

2013 (fls. 12, 19).

Ademais, de acordo com os documentos, a 

alegação do novo problema foi relatado somente em agosto/2013, ou 

seja, após 90 (noventa) dias do reparo anterior e, portanto, o autor 

deveria arcar com os custos de eventual conserto (fls. 20/21 e 79/81).

 

Dessa forma, não restou evidenciada conduta 

inadequada da apelada a fim de ensejar condenação a título de dano 

moral.

Conforme doutrina sobre o tema, “... só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento, ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, 

angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão 

fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre 
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amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos” (SÉRGIO CAVALIERI FILHO, Programa De 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). 

Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso.

Maria de Lourdes Lopez Gil 

   Relatora


		2017-04-03T14:30:26+0000
	Not specified




