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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1000994-02.2014.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APPLE 
COMPUTER BRASIL LTDA, é apelado DANILO NAOKI UEHARA TERUYA.

ACORDAM, em 30ª 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 
ANDRADE NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2015.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1000994-02.2014.8.26.0008
Apelante: Apple Computer Brasil Ltda 
Apelado: DANILO NAOKI UEHARA TERUYA 
Interessado: Madeireira Herval Ltda
Comarca: São Paulo
Voto nº 10605

                                                                                  
EMENTA
APELAÇÃO  AÇÃO INDENIZATÓRIA  AQUISIÇÃO 
DE IPHONE  VÍCIO DO PRODUTO  RELAÇÃO 
CONSUMERISTA  DANOS MATERIAIS E MORAIS
I  A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa 
do Consumidor, sendo incontroverso que o demandante 
adquiriu o produto como destinatário final, sendo 
irrelevante o fato de o aparelho ter sido adquirido no 
exterior, eis que se trata de vício no produto e com garantia 
mundial;
II  Aparelho (IPHONE) que apresentou problemas em sua 
bateria, meses após o uso, sendo levado à assistência 
técnica que após três meses não havia solucionado o 
problema. Fabricante APPLE que se eximindo da 
responsabilidade argumentou que o aparelho não possuía 
frequência para funcionalidade em âmbito nacional. 
Argumento sequer provado, ausente manual de manual de 
garantia do produto e tampouco qualquer elemento de 
prova apto a afastar a garantia do produto, ônus que lhes 
incumbia a teor do que dispõe o art. 333, inciso II, do CPC;
III  Mantida condenação que determinou a substituição do 
produto por outro de mesma característica, assim como 
reconhecida ofensa passível de indenização por danos 
morais. Equipamento que ficou na posse da assistência 
técnica por quase três meses, não apresentando solução ao 
problema narrado pelo autor (descarregamento prematuro 
da bateria). Valor mantido em R$ 2.000,00, ausente recurso 
do autor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 141/144 
que julgou PROCEDENTE o pedido inicial condenando as rés, solidariamente, a 
substituírem o produto adquirido pelo autor por outro da mesma marca e modelo e a 
pagarem ao autor indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida a 
contar desta e acrescida de juros a contar da citação. Sucumbente, condenadas as 
partes ficam, solidariamente, às custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Entendeu o magistrado a quo que a discussão dos autos se resume à 
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cobertura da garantia em território nacional do produto (IPHONE) adquirido pelo autor 
no exterior. Consignando-se que a corré Apple reconheceu a garantia mundial do 
produto e, considerando que este detinha funcionalidade em território nacional, pois o 
problema apenas se deu com o descarregamento prematuro da bateria, tal benesse 
deve ser estendida ao autor. Incontroverso o defeito na bateria do aparelho, 
assistindo razão ao autor no pedido de substituição do produto por outro da mesma 
categoria. 

Vencido, apelou a Apple Computer Brasil Ltda.

Aduziu, em suma, que não restaram provados os danos morais 
alegados, não sendo procedente ainda a condenação imposta no tocante aos danos 
materiais. Alternativamente, pleiteou a redução do valor fixado para os danos morais. 
Pugnando, no mais, pela reforma da r.sentença.

Tempestivamente processado, restou o apelo não respondido, sendo 
os autos remetidos a este E. Tribunal.

É a síntese do necessário.

Cuida-se de ação indenizatória (danos materiais e morais) julgada 
procedente, sobrevindo recurso apenas da corré Apple Computer Brasil Ltda.

Infere-se dos autos que o autor adquiriu no exterior um aparelho 
celular da marca APPEL modelo IPHONE 4S, GSM, 32 GB, White com garantia de 
fábrica de um ano. Após, poucos meses de uso, afirma o demandante que o aparelho 
passou a apresentar problemas técnicos consistente no descarregamento prematuro 
da bateria.

Em vista disso, o autor levou o aparelho para a IPLACE, na condição 
de loja e assistência técnica autorizada da fabricante APPLE, para análise e 
diagnóstico do problema elencado, conforme ordem de serviço nº 01721, de 19 de 
fevereiro de 2013.

Não obtendo êxito em solucionar o problema, até 23 de maio, o 
demandante notificou extrajudicialmente a requerida IPLACE solicitando a 
substituição do aparelho deixado em garantia para os reparos técnicos, haja vista que 
decorreram mais de três meses sem que a solução do problema.

Em resposta, à notificação, a corré IPLACE, por email, informou que 
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até aquela data a corré APPLE não havia autorizado a troca do aparelho e que 
referido celular não teria garantia mundial. No intuito de solucionar o problema, afirma 
o apelado que a IPLACE sugeriu a entrega de uma aparelho IPHONE de igual 
configuração ou superior, sem caixa, sem acessórios e sem nota fiscal (fls. 34). O 
autor concordou desde que fosse entregue um aparelho IPHONE 5, GSM, 64GB, 
WHITE, com acessórios e um ano de garantia, modelo que substituiu o IPHONE 4, 
sobrevindo negativa da requerida.

Desta forma, requereu o autor a responsabilização das rés APPLE e 
da empresa de assistência técnica IPLACE, acerca da não solução do aparelho, e da 
demora por parte desta última em informar que não poderia solucionar o problema, 
por ausência de autorização da primeira ré.

Por seu turno, em contestação, a corré APPLE argumentou que o 
aparelho em questão é de modelo diverso dos que possuem funcionalidade em 
âmbito nacional, que o celular não é qualificado para o uso no Brasil. Por conta disso, 
em razão de operar em frequência diversa, pode apresentar intermitências no 
funcionamento, gerando o aumento do consumo da bateria conforme relatado pelo 
autor. Pleiteando pela improcedência do pedido inicial, afastando os supostos danos 
morais, porque “meros dissabores” do cotidiano não geram direito a valor pecuniário 
consistente em danos morais.

Já a corré IPLACE SHOPPING IBIRAPUERA (Madeireira Herval Ltda) 
alegou, em sua defesa, que o aparelho do autor fora comprado em Singapura, país 
que opera com frequência diversa do Brasil, em razão deste fato, o aparelho pode 
apresentar problemas de funcionamento, gerando o aumento de consumo da bateria, 
ocasionado pela busca da melhor frequência de operação.  Pleiteou, assim, a 
improcedência do pedido.

O MM Magistrado, em decisão saneadora, declarou a não existência 
de ponto controvertido de fato, reconhecendo a defesa o descarregamento prematuro 
da bateria. Cingindo-se a questão quanto à cobertura da garantia em território 
nacional.

Em sentença, o magistrado entendeu que as rés reconheceram o 
descarregamento prematuro da bateria do aparelho adquirido pelo autor, e que, 
primeiro, a ré APPLE reconheceu a garantia mundial do produto e, considerando que 
este detinha funcionalidade em território nacional, porque o problema apenas se deu 
com o descarregamento prematuro da bateria, tal benesse deve ser estendida ao 
autor. Disse ainda ser incontroverso o defeito na bateria, razão assiste ao autor no 
pedido de substituição do produto por outro da mesma marca e modelo, sem os 
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aludidos vícios.

Ainda, bem pontuado, pelo magistrado sentenciante, as rés NÃO 
apresentaram manual de garantia do produto e tampouco qualquer elemento de prova 
apto a afastar a garantia do produto, ônus que lhes incumbia a teor do que dispõe o 
art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

Anotando-se que a relação entre as partes rege-se pelo Código de 
Defesa do Consumidor, porque incontroverso que o demandante adquiriu o produto 
como destinatário final, sendo irrelevante o fato de o aparelho ter sido adquirido no 
exterior, eis que se trata de vício no produto e com garantia mundial.

Com base nas bem lançadas assertivas da sentença, o recurso não 
comporta acolhimento.

Somente a APPLE interpôs recurso.

Requerendo o afastamento da condenação imposta, sob o mesmo 
argumento de que o produto “não possui o nível de frequência para funcionalidade em 
âmbito nacional”. Prova esta sequer feita, e mesmo que assim o fosse, trata-se de 
vício do produto, e tal reparação está amparada na Lei Consumerista  arts. 18, §1º, I 
e 19, III, tendo em vista a ausência de prova de substituição ou retificação no prazo 
legal.

Como bem asseverou o I. Juiz: 

“Anote-se que o CDC é aplicável em casos deste tipo, pois incontroverso 
que o autor adquiriu o produto como destinatário final do produto, sendo 
ir relevante o fato de o aparelho ter sido adquirido no exterior, pois se 
trata de vício no produto e com garantia mundial. Não observando a 
parte ré, pois, o dever legal de substituição do produto/conserto em trinta 
dias, patente o ato ilícito e notório o dano extrapatrimonial à autora, que, 
além de frustrada a utilização do bem de consumo, não teve observado 
em seu favor o tratamento adequado na solução do problema. A culpa e 
a desídia da parte ré, pois, restaram comprovadas nos autos (...)”.

Diante do esposado, mantém-se a condenação da sentença, a qual 
determinou a substituição do aparelho do autor por outro da mesma marca e modelo. 
Sendo improvido, portanto o pleito de afastamento da condenação acima.
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Igualmente, não merece prosperar o afastamento da indenização por 
danos morais.

Cabendo sim a compensação ante o descaso pelo qual o apelante 
tratou a situação.

Diferente do argumento esposado pelo recorrente, é inegável o 
dissabor sofrido pelo autor, visto que ao comprar um aparelho de marca conceituada, 
ficou quase três meses para obter uma não solução, devendo, portanto ser destacado 
que foi ultrapassado o tempo em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e 
angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos da 
responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante 
clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais 
amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de 
mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou 
vexame causado.

Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não precisa 
nem pode ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que 
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, 
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano 
moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência. 
Sobre a necessidade de comprovação da ocorrência do dano moral, leciona o 
precursor da tese do dano moral no Brasil, CARLOS ALBERTO BITTAR, em sua obra 
“Reparação Civil por Danos Morais”, Revista dos Tribunais, 1.993, pág. 204, que: 

“... não precisa a mãe provar que sentiu a morte do filho; ou o agravado 
em sua honra demonstrar em juízo que sentiu a lesão; ou o autor provar 
que ficou vexado com a não inserção de seu nome no uso público da 
obra, e assim por diante...”.

No mesmo sentido: “O dano simplesmente moral, sem repercussão no 
patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é 
presumido, sendo o bastante para justificar a indenização.” (RT 681/163).

Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de 
sua comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser 
analisada a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.

Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se 
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, 
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em 
seu artigo 5º, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano 
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moral, bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive 
foi editada a Súmula nº 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as 
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, 
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados. 

Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de 
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se 
mostra a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, 
sendo tal matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.

O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da 
dor, mas uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. Conforme 
ensinamento do já mencionado autor (Carlos Alberto Bittar - Tribuna da Magistratura, 
julho/ 96):

“Com efeito, a reparação de danos morais exerce função diversa daquela dos 
danos materiais. Enquanto estes se voltam para a recomposição do patrimônio ofendido, 
através da aplicação da fórmula “danos emergentes e lucros cessantes” (C. Civ., art. 1059), 
aqueles procuram oferecer compensação ao lesado, para atenuação do sofrimento havido. 
De outra parte, quanto ao lesante, objetiva a reparação impingir-lhe sanção, a fim de que 
não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem.” 

A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a 
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não 
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. É 
inviável tornar ao status quo ante quando, por exemplo, o nome de alguém foi 
manchado perante seu seio social, quando se causam lesões físicas e estéticas com 
sequelas irreversíveis, quando se perde um cargo ou função em razão de um ilícito, 
quando se perde um ente querido. Diante de tais situações, a única via pela qual se 
pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.

Como bem se sabe, para o arbitramento do valor da indenização, deve-
se levar em conta, de um lado, o reconforto do postulante e, de outro, a necessidade 
de se impor uma sanção, dotada de capacidade inibidora, para o demandado. Nesse 
sentido, a lição da renomada Professora MARIA HELENA DINIZ: “a reparação 
pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação compensatória” (in 
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7° vol., 6a Ed., Editora Saraiva, São Paulo).

Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve 
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao 
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que 
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro 
daquele que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1000994-02.2014.8.26.0008 -Voto nº 8

irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, 
fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.

Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades 
do caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim 
de se buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual 
jurisprudência sobre o tema, mormente deste Tribunal Bandeirante e do Superior 
Tribunal de Justiça. Destaco, dentre os diversos julgados deste último Tribunal da 
Cidadania alguns de seus arestos, por meio dos quais é possível verificar que a 
indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda, tampouco em quantia 
irrisória. Veja-se:

AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A 
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.  QUANTUM INDENIZATÓRIO 
REDUZIDO DE R$ 73.272,00 (SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E 
SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL 
REAIS). SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA AFASTADA. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização 
por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar 
ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, 
o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante 
condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e 
com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido, como ocorreu na 
hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$ 73.272,00 
para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da inscrição indevida 
do nome da autora/agravante em cadastros de restrição ao crédito, adequou 
a quantia fixada nos juízos ordinários aos patamares estabelecidos por este 
Pretório em casos assemelhados e às peculiaridades da espécie, motivo pelo 
qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante de toda a exposição sobre o tema, no caso destes autos, 
entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a 
condenação do ofensor ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 

Flagrante a ofensa que o autor sofreu na tentativa de solucionar o 
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problema envolvendo a bateria de seu IPHONE, e após três meses, em que o 
aparelho e a bateria ficaram na posse da assistência técnica, obteve a negativa do 
conserto ou sua troca, nos moldes requeridos pelo demandante.

Ademais, a conceituada e mundial APPLE, a princípio, reconhece a 
garantia mundial do aparelho e sua funcionalidade e depois alega que referido 
equipamento não apresenta funcionalidade em âmbito nacional. Detalhe, sem 
qualquer prova.

Assim, a condenação ora imposta tem apenas o condão de atenuar os 
danos sofridos pelo autor. Assim, mantenho a condenação imposta, (valor de R$ 
2.000,00) não havendo alteração do quantum fixado, por ausência do recurso do 
autor. Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data de 
seu arbitramento (data da sentença), nos termos do enunciado da Súmula 362 do C. 
STJ, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da 
citação.

Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Maria Lúcia Pizzotti 
Relatora
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