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Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

2JECIVBSB

2º Juizado Especial Cível de Brasília

Número do processo: 0704008-37.2015.8.07.0016
Classe judicial: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
AUTOR: ALEXANDER XAVIER DA SILVA 
RÉU: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, MULTIPLUS S.A.  

S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, nos termos do disposto no artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, legislação que assegura a plena
reparação dos danos e a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços.

Importa registrar que a contestação apresentada pela primeira ré não está relacionada aos
fatos deduzidos na inicial. Não obstante, não restou configurada a revelia, por força da
aplicação do disposto no art. 320, I, do CPC.

Em relação à questão preliminar, todos os participantes da cadeia de fornecimento do produto
e do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor
(art. 7º, parágrafo único, do CDC). Assim, as rés são partes legítimas para responderem ao
pleito autoral.

A pretensão inicial consiste na condenação das rés à obrigação de cumprirem promoção
ofertada (ID 430878 - Pág. 2), vinculada à aquisição de Geladeira Brastemp Inverse – 422
litros, pelo preço de R$1.039,00 (um mil, trinta e nove reais).

Segundo o contexto probatório, o anúncio supostamente equivocado permaneceu no site das
rés por tempo razoável e suficiente para vincular a oferta ao anunciante, sendo certo que o
valor divulgado não é considerado irrisório e gerou expectativa legítima ao consumidor, a
merecer proteção jurídica, especialmente em razão dos descontos promocionais praticados
no mercado na data do fato.

Diferente do alegado, não ocorreu erro grosseiro e a informação prestada foi precisa e

vinculou o fornecedor à oferta, impondo-se a aplicação do disposto no art. 30, do CDC: “Toda

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio
de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o
fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser
celebrado.”



05/05/2015 https://tjdf199.tjdft.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=b97ed54766ea63130acc329e…

https://tjdf199.tjdft.jus.br/pje/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=b97ed54766ea63130acc329e202b021… 2/2

Portanto, a oferta inicial veiculada no endereço eletrônico da ré e a recusa a seu cumprimento,
impõe o cumprimento forçado da obrigação assumida, em obediência à legislação
consumerista que, segundo o artigo 35, I, dispõe: “Se o fornecedor de produtos ou serviços

recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá exigir o
cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade".

Noutro giro, quanto ao dano moral reclamado pelo autor, a situação vivenciada não vulnerou
atributos da personalidade, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual
estabelecida. Não obstante o aborrecimento e o transtorno causado ao autor, o fato não tem o
condão de ocasionar desequilíbrio anormal e gerar lesão a qualquer direito da personalidade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação
de cumprir a promoção ofertada, consistente na venda ao autor de uma Geladeira Brastemp
Inverse – 422 litros, cor branca, pelo preço de R$1.039,00 (um mil, trinta e nove reais), nos
exatos termos da oferta, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante o pagamento na forma
ajustada, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais), a ser convertida em perdas e
danos, em benefício do autor, na hipótese de descumprimento da ordem.

Em consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 269,
I, do CPC, deixando de condenar as vencidas ao  pagamento das verbas de sucumbência, por
força legal (art. 55, da Lei n.º 9.099/95).

Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
providencie-se a intimação pessoal das rés, para o cumprimento da obrigação de fazer
(Súmula 410, do STJ).

Observado o procedimento legal, arquive-se.

BRASÍLIA, DF,  23 de abril de 2015.
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