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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001806-51.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante 
CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, é apelado CARLOS ALBERTO DA SILVA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial 
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do 
relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES 
(Presidente) e MELO BUENO.

São Paulo, 8 de junho de 2017.

Flavio Abramovici
Relator

Assinatura Eletrônica
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Comarca: São Caetano do Sul – 5ª Vara Cível

MM. Juiz da causa: Dagoberto Geronimo do Nascimento

Apelante: Cnova Comércio Eletrônico S/A.

Apelado: Carlos Alberto da Silva 

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - DANOS MORAIS - 
Não entregues os bens adquiridos - Caracterizados os danos 
morais - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para tornar 
definitiva a tutela antecipada (que determinara a entrega de “03 
consoles Microsoft Xbox 360 4gb + jogo Peggle 2 dowload”, em 
15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 - limitada 
ao valor de R$ 1.786,95), e para condenar ao pagamento de 
indenização por danos morais no valor correspondente a 10 
salários mínimos vigentes na data do pagamento - Valor da 
indenização não pode resultar no enriquecimento sem causa do 
Autor e deve penalizar adequadamente a Requerida - RECURSO 
DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA 
CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00

Voto nº 16292

Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de 

fls.150/155, prolatada pelo I. Magistrado Dagoberto Geronimo do Nascimento (em 18 de 

janeiro de 2017), que julgou procedente a “ação ordinária cumulada com dano moral”, para 

tornar definitiva a tutela antecipada (que determinara a entrega de “03 consoles Microsoft 

Xbox 360 4gb + jogo Peggle 2 dowload”, em 15 dias, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00 - limitada ao valor de R$ 1.786,95) e condenar a Requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor correspondente a 10 salários mínimos vigentes na 

data do pagamento, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

(fixados em 15% do valor da condenação).

Alega que não caracterizados os danos morais e que excessivo o 

valor da indenização. Pede o provimento do recurso, para afastar a condenação ao 

pagamento de indenização ou para a redução do valor da condenação (fls.158/169). 

Contrarrazões a fls.174/179.
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É a síntese.

A Requerida alega que “atendeu o Recorrido da melhor maneira 

possível, manteve informado e ciente do que estava ocorrendo, deixando somente de 

proceder à entrega no prazo inicialmente acordado por motivo de extravio da mercadoria 

junto à transportadora. Além disso, o mesmo já foi devidamente atendido com a entrega do 

produto”.

Todavia, ausente a entrega do produto, optando a Requerida pelo 

pagamento da integralidade da multa cominatória fixada na decisão que deferiu a tutela 

antecipada (fls.140). 

Considerando que adquiridos os produtos em novembro de 2015 e 

que ausente a entrega, com o pagamento da multa cominatória em setembro de 2016, após 

o ajuizamento da ação, caracterizados os danos morais, pois a Requerida demorou 

aproximadamente dez meses para sanar o vício, privando o Autor do uso dos bens  que 

eram presentes de Natal para familiares  e fazendo com que realizasse esforços para sanar 

o erro a que não deu causa, com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar.

Considerando a natureza, a extensão e a repercussão do dano, 

razoável a fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, quantia que não resulta no 

enriquecimento sem causa do Autor e penaliza adequadamente a Requerida (para que evite 

a repetição do atentado). O valor é acrescido de correção monetária desde hoje (Súmula 

362 do Superior Tribunal de Justiça) e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, 

nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês desde a citação, além das verbas da sucumbência (nos termos da sentença).

FLAVIO ABRAMOVICI

Relator
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