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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004614-93.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que 
é apelante MILENE CORREIA DA SILVA, é apelado APPLE 
COMPUTER BRASIL LTDA (NÃO CITADO).

ACORDAM, em 27ª 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 CAMPOS PETRONI (Presidente), ANA CATARINA 
STRAUCH E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.

São Paulo, 9 de agosto de 2016. 

Campos Petroni
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
APTE.:     MILENE CORREIA DA SILVA  -   (Autora)

APDA.  :    APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.   -    (Ré)

JUIZ DR.    GUSTAVO ALEXANDRE DA CÂMARA LEAL BELLUZZO

V O T O              Nº             30.368      

EMENTA:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por 
danos morais.   Compra de telefone (iPhone 5S) de 
particular.   R. sentença de extinção, reconhecida a 
carência de ação, com apelo só da autora.    Em 
razão de não ter o aparelho sido vendido pela 
empresa ré, melhor mesmo manter a decisão 
atacada, por seus próprios fundamentos, nada 
impedindo que a interessada ingresse contra a 
vendedora (terceira não participante da lide) para 
pleitear o que de direito.     Desprovimento.   

Trata-se de apelação interposta só pela 
demandante, contra r. sentença de fls. 72/73, na qual julgado 
extinto o feito, por reconhecida a carência de ação, 
condenada a vencida ao pagamento de custas.

Pelo que se infere dos autos, a demandante 
teria adquirido aparelho celular da marca Apple, que 
apresentou defeitos, prejudicando-a inclusive em seu 
trabalho.   Pretende seja a requerida condenada a lhe 
oferecer outro telefone, proceder ao back-up de todas as 
informações do aparelho defeituoso e arcar com danos 
materiais e morais havidos em decorrência dos transtornos 
gerados pelo mau funcionamento do celular.

Deu-se à causa o valor de R$ 10.096,73, em 
2015.  
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É o relatório, em complementação ao de fl. 72.

Sem razão a demandante, sendo de se manter 
a fundamentada decisão monocrática, por seus próprios 
fundamentos.

Isso porque, como bem ponderado pelo MM. 
Juiz a quo, o aparelho em questão fora adquirido de terceira 
pessoa, estranha à lide, fl. 31, de modo que não poderia a 
empresa requerida se responsabilizar pelo estado de 
conservação ou mesmo pelo funcionamento deste.

Assim, deverá a interessada, caso queira, 
intentar ação contra quem lhe vendeu o celular, já que contra 
a ora apelada é de fato carecedora de ação.

Desprovimento, sem olvidar do art. 252 do 
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

CAMPOS PETRONI
               Desembargador Relator Sorteado
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