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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004663-73.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, 
em que é apelante ALEXANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS, é 
apelado APPLE COMPUTER DO BRASIL LTDA.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 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, 18 de outubro de 2016. 

Campos Petroni
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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COMARCA  DE  SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.:    ALEXANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS -   (Autora)

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

JUÍZA  DRA.     FABIANA FEHER RECASENS

VOTO              Nº          31.236  

EMENTA:   
Ação indenizatória por danos materiais e morais.  
Aquisição de telefone celular (Iphone 5C), no 
exterior, que apresentou defeito após um ano e seis 
meses.   Não efetuada a troca do aparelho.   R. 
sentença de improcedência.   Apelo só da 
consumidora.
Mesmo expirada garantia contratual, plausível a 
responsabilidade da requerida, já que não se 
espera que a vida útil de um celular se resuma a 
um ano e meio.   Pouco relevo que tenha o 
aparelho sido adquirido no exterior.   Danos 
materiais e morais vislumbrados, tendo a empresa 
fabricante dado uma “canseira” na consumidora 
pagante.   Dá-se provimento ao apelo  da 
acionante.

Trata-se de recurso de apelação interposto só 
pela autora contra r. sentença de fls. 104/106, onde julgada 
improcedente ação indenizatória por danos materiais e 
morais.    Condenada a autora a pagar custas, despesas 
processuais e honorários de 15% do valor da causa.

Alega a acionante, em síntese, que a 
assistência técnica da ré teria se negado a pegar o aparelho 
para conserto, por ter sido adquirido em outro país.   
Sustenta que em nenhum momento se negou a arcar com os 
custos do reparo, fls. 112/131.

Recurso recebido, pois tempestivo e 
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preparado.   Contrarrazões, fls. 164/173.    Valor da causa 
R$ 11.800,00, em 2016. 

Contestação replicada, constando que o 
aparelho foi adquirido nos Estados Unidos, em 07.03.14, fl. 
32.

Inicial de 02.03.16.

É o relatório, em complementação ao de fl. 
104.

A r. sentença merece reparos, salientando-se a 
plena aplicação do CDC ao caso.

Infere-se dos autos que a autora adquiriu no 
exterior um aparelho celular da marca APPLE modelo 
IPHONE 5C, cor pink, 16 GB, com garantia de fábrica de um 
ano.   Após aproximadamente um ano e seis meses de uso, 
afirma que o aparelho passou a apresentar problemas 
técnicos consistentes na não atualização da data e horário, 
bluetooth, wi-fi, comprometendo aplicativos, internet e 
funções do Icloud.

Em vista disso, entrou em contato diversas 
vezes com o suporte da requerida, tendo feito a restauração 
do sistema do aparelho, que não adiantou.   Levou 
pessoalmente à assistência da Apple, tendo-lhe sido 
informado que o caso era de troca, mas como não adquirido 
no Brasil, tal não poderia ser efetivada.   Sugeriram que 
adquirisse um novo pelo valor de R$ 1.600,00.

A ré, em contestação, alega que o aparelho em 
questão não é homologado pela Anatel, e não seria 
qualificado para o uso no Brasil.  Por conta disso, em razão 
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de operar em frequência diversa, poderia apresentar 
problemas em suas funcionalidades.   

Primeiro, saliente-se que o fato de o defeito ter 
sido apresentado no aparelho após o término da garantia 
contratual, não elide, em tese, a responsabilidade do 
fabricante.   Isso porque se trata de aparelho celular, não se 
considerando razoável que seu tempo de vida útil seja de 
apenas um ano e meio.

A propósito, confira-se, com negritos nossos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO E 
RECONVENÇÃO.  JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA.  RECURSO 
DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE.  EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO.   
LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA 
AJUIZADA PELO FORNECEDOR.  VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA 
DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. 
CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO 
FORNECEDOR.   DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.  EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO 
CDC.
1.  Muito embora tenha o art. 511 do CPC disciplinado em linhas gerais o preparo 
de recursos, o próprio dispositivo remete à "legislação pertinente" a forma pela 
qual será cobrada a mencionada custa dos litigantes que interpuserem seus 
recursos. Nesse passo, é a legislação local que disciplina as especificidades do 
preparo dos recursos cujo julgamento se dá nas instâncias ordinárias.
2.  Portanto, a adequação do preparo ao recurso de apelação interposto é matéria 
própria de legislação local, não cabendo ao STJ aferir a regularidade do seu 
pagamento, ou se é necessário ou não o recolhimento para cada ação no bojo da 
qual foi manejada a insurgência. Inviável, no ponto, o recurso especial porquanto 
demandaria apreciação de legislação local, providência vedada, mutatis mutandis, 
pela Súmula n. 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 
extraordinário". Ademais, eventual confronto entre a legislação local e a federal é 
matéria a ser resolvida pela via do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, 
inciso III, alínea "d", da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida 
pela E.C. n. 45/04.
3.   No mérito da causa, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por vendedor de 
máquina agrícola, pleiteando os custos com o reparo do produto vendido. O 
Tribunal a quo manteve a sentença de improcedência do pedido deduzido pelo ora 
recorrente, porquanto reconheceu sua responsabilidade pelo vício que inquinava o 
produto adquirido pelo recorrido, tendo sido comprovado que se tratava de defeito 
de fabricação e que era ele oculto.  Com efeito, a conclusão a que chegou o 
acórdão, sobre se tratar de vício oculto de fabricação, não se desfaz sem a 
reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 
Não fosse por isso, o ônus da prova quanto à natureza do vício era mesmo do ora 
recorrente, seja porque é autor da demanda (art. 333, inciso I, do CPC) seja 
porque se trata de relação de consumo, militando em benefício do consumidor 
eventual déficit em matéria probatória.
4.   O prazo de decadência para a reclamação de defeitos surgidos no 
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produto não se confunde com o prazo de garantia pela qualidade do 
produto - a qual pode ser convencional ou, em algumas situações, legal. O 
Código de Defesa do Consumidor não traz, exatamente, no art. 26, um 
prazo de garantia legal para o fornecedor responder pelos vícios do 
produto. Há apenas um prazo para que, tornando-se aparente o defeito, 
possa o consumidor reclamar a reparação, de modo que, se este realizar 
tal providência dentro do prazo legal de decadência, ainda é preciso saber 
se o fornecedor é ou não responsável pela reparação do vício.
5.   Por óbvio, o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos 
produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita 
pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado 
unilateralmente por ele próprio.  Deve ser considerada para a aferição da 
responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o 
produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da 
garantia.
6.   Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a 
acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao 
desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no 
qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, 
tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste 
possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente 
desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a 
garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os 
defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de 
materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam 
conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não 
decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica 
oculta que esteve latente até então.
7.   Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a 
reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, 
iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado 
prazo durante a garantia contratual.   Porém, conforme assevera a doutrina 
consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no 
que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do 
bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar 
pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a 
garantia contratual.
8.   Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste 
natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria 
fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, 
entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento 
em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido 
depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre 
em vista o critério da vida útil do bem.
9.   Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um 
bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, 
além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma 
quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de 
consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento 
do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a 
compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse 
mais longo.
10.   Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.
(REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 04/10/2012, DJe 20/11/2012)
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Dito isso, incontroverso que a autora adquiriu o 
celular como destinatária final (presentar a filha), sendo 
irrelevante o fato de o equipamento ter sido adquirido no 
exterior, pois se trata de vício em aparelho, e com garantia 
mundial.   

Apenas para ilustrar, confira-se, com negritos 
nossos:

1082643-04.2014.8.26.0100   Apelação / Compra e Venda   

Relator:  Francisco Casconi

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito 
Privado

Data do julgamento: 02/08/2016

Data de registro: 04/08/2016

Ementa:  CONSUMIDOR  AÇÃO INDENIZATÓRIA  VÍCIO DO PRODUTO 
APRESENTADO DENTRO DO PRAZO ÂNUO DE GARANTIA MUNDIAL 
DO APARELHO CELULAR ADQUIRIDO NO EXTERIOR   INCIDÊNCIA DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DO BEM COMO 
DESTINATÁRIO FINAL - DEVER DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE 
DESEMBOLSADO NA AQUISIÇÃO QUE EMANA DO DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 1º, 
II, CDC - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA  MERO DISSABOR QUE NÃO 
PERMITE O ACOLHIMENTO DO PEDIDO  SITUAÇÃO QUE RETRATA 
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL  INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
RELATIVOS AAPARELHO CONGÊNERE ADQUIRIDO QUE NÃO PREVALECE, SOB 
PENA DE 'BIS IN IDEM'  PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA  RECURSO PARCIALMENT E PROVIDO.

======
1000994-02.2014.8.26.0008   Apelação / Prestação de Serviços   

Relatora:  Maria Lúcia Pizzotti

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 30ª Câmara de Direito 
Privado

Data do julgamento: 25/02/2015

Data de registro: 28/02/2015

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 
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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.

Assim, não observando a empresa ré o dever 
legal de substituição do produto/conserto em trinta dias, 
plausível o ato ilícito e dano extrapatrimonial à autora, que, 
além de frustrada a utilização do bem de consumo, não teve 
observado em seu favor o tratamento adequado à solução do 
problema. 

Flagrante, portanto, o desrespeito ao 
consumidor.

Assim, de rigor o acolhimento do pedido de 
danos materiais da demandante, condenando a ré ao 
pagamento, de R$ 3.000,00, do ajuizamento, e com juros 
moratórios, da citação.

 
Quanto à lesão anímica, trata-se de questão 

polêmica nesta Câmara, pois, embora não se possa falar em 
ocorrência de “aflições ou angústias de espírito”, entendo ter 
o demandante sofrido, na hipótese, dano moral, pois a 
demandada, mesmo estando ciente do defeito ocorrido, e 
com o acordo formulado, mas não cumprido, deu uma 
“canseira” na consumidora pagante, que foi desprestigiada, 
desconsiderada, numa situação que popularmente também 
poderia ser chamada de “passa-moleque”, afinal, para isso é 
que temos o CDC.

Ressalta-se, porém, que a indenização deve 
atender aos princípios da equivalência e razoabilidade, bem 
como ao caráter da reprimenda, que visa evitar novos 
abusos, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito, e isso 
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não se olvidando da capacidade econômica de quem deva 
indenizar e de quem vai receber.

Assim, cabível a indenização pelos danos 
morais, que fixo no valor de R$ 3.000,00.  

Apenas para melhor ilustrar, veja-se o que 
segue, sempre com negritos nossos, não se tratando de 
meros contratempos ou singelos aborrecimentos, pois a 
conduta das rés não é a usual e normal nos negócios do dia-
a-dia:   

0009176-64.2010.8.26.0127   Apelação / Compra e Venda   

Relator:   Gilberto  Leme

Comarca: Carapicuíba

Órgão julgador:  27ª Câmara de 
Direito Privado

Data do julgamento: 12/08/2014

Data de registro: 21/08/2014

Ementa: Ação de indenização por danos morais. Aquisição de telefone celular que 
apresentou defeito. Não efetuada a troca do aparelho, tampouco a devolução do 
dinheiro, apesar de acordo formulado no Procon, tendo a empresa fabricante 
dado uma "canseira" no consumidor pagante. Danos morais configurados. R. 
sentença de improcedência, com apelo só do demandante. Plena aplicação 
do CDC, merecendo guarida o inconformismo do autor. Solidariedade das requeridas. 
Intelecção do art. 333, I, do CPC. Dá-se provimento ao apelo do acionante, para julgar 
procedente a ação, reconhecendo-se a ocorrência de dano moral (R$ 1.000,00).

===== 
0020556-89.2011.8.26.0114   Embargos de Declaração / Seguro   

Relator:  Campos Petroni

Comarca: Campinas

Órgão julgador:   27ª Câmara de 
Direito Privado

Data do julgamento: 17/03/2015

Data de registro: 19/03/2015

Outros 
números: 20556892011826011450001

Ementa: Ação de indenização por danos material e moral. Acidente de trânsito, 
envolvendo o veículo Corsa Sedan Classic, ano 2007, do autor, sendo este enviado à 
oficina demandada, indicada pela Seguradora, também requerida. Demora para 
devolução do automotor ao autor. R. sentença de parcial procedência, com apelo só do 
demandante. Plena aplicação do CDC.  Danos morais configuradores, ante a 
"canseira" experimentada pelo consumidor.  Intelecção do art. 252 do Regimento 
interno deste Tribunal. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.  Embargos 
declaratórios opostos pelos réus. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou 
contradição.  Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser 
encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como 
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meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento 
contrário ao defendido pelos embargantes.  Embargos de declaração conhecidos por 
serem tempestivos, porém rejeitados. 
=====

9175386-76.2009.8.26.0000   Apelação   

Relator:  Salles Rossi 

Comarca: Socorro 

Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito 
Privado 

Data do julgamento: 03/02/2010 

Data de registro: 17/02/2010 

Outros números: 0686239.4/9-00, 
994.09.274934-7 

Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cerceamento de defesa - Inocorrência 
- Matéria fática suficientemente demonstrada nos autos pela prova documental 
encartada, sendo prescindível a dilação probatória - Demanda fundada na alegação de 
propaganda enganosa - Cabimento - Cupons promocionais emitidos com numeração 
acima do limite previsto em sorteio a ser realizado pela Caixa Econômica Federal - 
Ausência da possibilidade de qualquer chance de contemplação - Consumidor 
induzido a erro - Danos morais suportados pelo autor que decorrem exatamente 
dessa total falta de possibilidade de sagrar-se vitorioso - Sentimento de ver-se 
enganado que ofende sua honra subjetiva e merece reparação - Indenização 
devida - Fixação da indenização em R$ 3.000,00 - Montante que chega a ser até 
mesmo módico em comparação a outros casos semelhantes apreciados por esta Turma 
Julgadora - Todavia, sem insurgência do autor, fica mantida a condenação - 
Procedência corretamente decretada - Recurso improvido.
=======
0145203-52.2007.8.26.0000   Apelação Com Revisão / DIREITO ADMINISTRATIVO 
E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO   

Relator:   Xavier de Aquino 

Comarca: Itu 

Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito 
Público 

Data do julgamento: 28/09/2009 

Data de registro: 23/10/2009 

Outros números: 7148715300, 
994.07.145203-2 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - 
APROVAÇÃO - CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS - POSTERIOR RECUSA EM 
ADMITIR A CANDIDATA - DECRETO BANDEIRANTE N° 51.471/2007 - APLICAÇÃO - 
IMPOSSIBILIDADE - Além do Decreto Estadual não se aplicar ao caso concreto a 
interessada chegou a ser convocada para escolha de vaga no Hospital onde exerceria 
sua função, apresentando-se, inclusive, demonstrativo das verbas que comporiam 
seus vencimentos. Tal atitude da Administração para com o particular configura um 
passa-moleque inadmissível que merece reparo.  Decisão reformada.  Dá-se 
provimento ao recurso

Nada mais resta, pois, a não ser reformar a r. 
sentença monocrática, para julgar a ação procedente, nos 
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termos acima.   Sucumbente, arcará a ré com as custas, 
despesas processuais e honorários de 10% da condenação. 

Diante do exposto, dá-se provimento ao 
apelo da consumidora acionante.

 

            CAMPOS PETRONI
                Desembargador Relator Sorteado
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