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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 9099708-

55.2009.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes/apelados CLARO 

S/A, ILDEMARE DE CASTRO SEIXAS VAZ e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA sendo apelado LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA.

ACORDAM, em 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da corré 

Samsung Eletrônica da Amazônia S/A, negaram provimento ao recurso da corré Claro 

S/A e ao apelo adesivo da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 

ARMANDO TOLEDO (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.

São Paulo, 21 de junho de 2011.

ANTONIO RIGOLIN
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO  Nº 9099708-55.2009.8.26.0000
Comarca:ARAÇATUBA  5ª V.CÍVEL
Juiz:Antonio Conehero Júnior
Aptes/Apdos: Claro S/A, Ildemare de Castro Seixas Vaz e Samsung Eletrônica 
da Amazônia Ltda 
Apelado: Losango Promoções de Vendas Ltda

COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C. C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIO DO 
PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 
FORNECEDORA. RECURSO DE APELAÇÃO DA 
CORRÉ (CLARO S/A) IMPROVIDO. A fornecedora é 
responsável solidária pelo produto que apresenta vício 
de qualidade, que torna impossível a sua adequada 
utilização, daí decorrendo a sua legitimidade passiva 
para a demanda (artigo 18 do CDC).

COMPRA E VENDA DE COISA MÓVEL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
C. C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E 
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANOTAÇÃO 
EM BANCO DE DADOS DE SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR INICIATIVA DA 
FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO 
EVIDENCIADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA 
CORRÉ (SAMSUNG) PARCIALMENTE PROVIDO E 
IMPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA. 
1. Suficientemente demonstrada a ocorrência do vício, 
a identificar a impossibilidade de uso, inegável é a 
responsabilidade das corrés, Samsung e Claro, como 
fabricante e vendedora do produto, pelo reembolso dos 
valores pagos, na forma definida pela sentença. 2. O 
desfazimento do contrato de compra e venda implica a 
rescisão do contrato de financiamento, liberando-se a 
autora do pagamento das prestações. 3. A negativação 
do nome da autora foi gerada pela financeira, porque 
ela, diante do defeito apresentado pelo aparelho, 
simplesmente suspendeu o pagamento das prestações. 
Estabelecida essa causa direta do dano, afastada está a 
possibilidade de atribuir à fabricante e a fornecedora 
do produto a responsabilidade pelo dano moral advindo 
da anotação. Não sendo partes na relação jurídica 
entre a autora e a financeira, não lhes competia 
qualquer providência no sentido de comunicar sobre o 
defeito e a devolução do produto.
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Voto nº 21.739

Visto.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulada com devolução de quantia paga e indenização por 

danos morais proposta por ILDEMARE DE CASTRO SEIXAS VAZ 

em face de CLARO S/A, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA. e LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDA LTDA.

A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou 

parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência de 

débito relativo ao contrato nº 0030100751817911; b) condenar as 

corrés Claro S/A e Samsung Ltda., solidariamente, ao reembolso da 

quantia de R$ 180,00; c) condenar a corré Samsung Ltda. ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

7.000,00. Determinou a incidência de juros e correção monetária, 

além dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado 

da condenação. Em relação à lide entre a autora e as corrés Claro 

S/A e Losango Ltda. fixou os honorários advocatícios em 15% sobre 

o valor atualizado da condenação, repartindo essa verba 

reciprocamente entre a autora e as corrés, meio a meio e 

compensando-a, integralmente.

Recorrem as partes.

Claro S/A. pleiteia a inversão do resultado alegando 

que sua função é a de prestar serviço de telefonia móvel celular e 
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não a fabricação ou manutenção de aparelhos telefônicos. 

Subsidiariamente, pede a redução dos honorários advocatícios.

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., por sua vez, 

sustenta que não existe qualquer ilegalidade em sua conduta e a 

inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito foi 

ocasionada pela própria apelada que deixou de apresentar os 

documentos solicitados para reembolso. Além disso, a autora 

adquiriu três aparelhos e apenas um apresentou defeito, não 

havendo justificativa para a apelada deixar de pagar junto a 

financeira o valor relativo aos outros aparelhos. Subsidiariamente, 

pede a redução do valor da indenização.

Adesivamente, a autora pleiteia a condenação 

solidária da corré Claro ao pagamento de indenização por danos 

morais, a majoração da indenização fixada e o arbitramento dos 

honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Recursos tempestivos e bem processados, 

oportunamente preparados e respondidos. Há isenção de preparo 

para a autora.

É o relatório.

2. Afirma a autora, essencialmente, que adquiriu dois 

aparelhos celulares da corré Claro S/A, um deles, de fabricação da 

corré Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., além de outro 

Simcard, no valor total de R$ 1.240,00, financiado pela corré 

Losango Promoções de Venda Ltda., em dez parcelas de R$ 

127,95.
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Ocorre que o aparelho modelo U600, azul metálico, 

adquirido pelo preço de R$ 1.040,00, veio a apresentar defeito, sem 

que houvesse qualquer solução, apesar de levado várias vezes à 

assistência técnica. Por isso, desistiu da compra, entregando-o na 

empresa Assistel. Pagou três parcelas do financiamento, no total de 

R$ 383,85, tendo as corrés Claro S/A e Samsung Eletrônica da 

Amazônia Ltda. concordado em devolver a diferença, abatendo 

justamente o valor dos dois aparelhos que não apresentaram 

defeito.

Posteriormente, ao fazer compras, foi surpreendida 

com a informação de que seu nome estava negativado por 

solicitação da corré Losango.

Daí pleiteia a declaração de inexigibilidade de débito, 

a restituição das quantias pagas e a indenização por danos morais.

É incontroversa a alegação de que a compra do 

aparelho ocorreu em estabelecimento da corré Claro S/A, de modo 

que ela se caracteriza como fornecedora. Não encontra o menor 

sentido lógico e jurídico, portanto, a alegação de ilegitimidade, que 

foi bem rejeitada.

Prosseguindo, verifica-se que não existe qualquer 

dúvida para reconhecer a ocorrência do vício do produto, que já foi 

devolvido para a empresa autorizada. A presunção que se extrai, 

evidentemente, é a de que o defeito existe e não foi reparado.

Inegável, pois, que a consumidora se viu frustrada em 

sua expectativa de utilização e fruição do produto, o que justifica o 

reconhecimento de um vício de qualidade.
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Tal constatação, nos termos do artigo 18, § 1º, do 

Código de Defesa do Consumidor, confere à autora a possibilidade 

de pedir a resolução contratual, com a restituição do valor 

despendido.

Trata-se de responsabilidade objetiva, o que afasta a 

razão para discutir culpa. Assim, as corrés Samsung Eletrônica da 

Amazônia Ltda. e Claro S/A são responsáveis, porque assim 

determina a lei, simplesmente por serem integrantes da relação de 

consumo (fabricante e vendedora).

Não há razão para se falar em responsabilidade 

solidária da instituição financeira, pois o vício do negócio é limitado à 

compra e venda, envolvendo exclusivamente a responsabilidade da 

fornecedora e da fabricante. Contudo, embora a instituição 

financeira não tenha responsabilidade pelo defeito do produto, o 

contrato de abertura de crédito só ocorreu para viabilizar o negócio 

pactuado entre a autora e a corré Claro S/A, tendo sido realizado 

num só contexto de negociação e no próprio estabelecimento 

comercial.

Portanto, o desfazimento do contrato de compra e 

venda implica a extinção do contrato de financiamento, com a 

liberação da autora do pagamento das prestações restantes, ou 

seja, que corresponderam ao aparelho com problemas. Não há, 

portanto, qualquer razão para deixar de prevalecer a sentença na 

parte em que determinou a resolução do contrato de financiamento e 

o reembolso de R$ 180,00 em favor da autora.

Resta, assim, examinar o pedido de reparação por 

dano moral, que decorreu da negativação em serviço de proteção ao 
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crédito, atitude de iniciativa da corré Losango Promoções de Vendas 

Ltda.

Ora, a negativação foi feita pela entidade financeira 

porque a autora, diante do defeito de um dos produtos adquiridos, 

simplesmente suspendeu o pagamento das prestações. Tal atitude, 

naquele momento, como ressaltado pela sentença, constituiu 

exercício regular de direito e, por isso, não propicia responsabilidade 

civil.

O que se tem nos autos, efetivamente, é que 

constatado o defeito em um dos aparelhos celulares adquiridos pela 

autora e não reparada a falha, ele foi devolvido e a corré Samsung 

resistiu à restituição do preço alegando que não lhe foi apresentada 

a nota fiscal.

Não é possível dizer que o comportamento da corré 

Samsung tenha sido o fato determinante do dano moral, exatamente 

porque, não sendo parte na relação jurídica entre a autora e a 

entidade financeira, não lhe competia qualquer providência no 

sentido de comunicar à corré Losango sobre o defeito e devolução 

do aparelho.

Assim, não existe verdadeira identificação de nexo 

causal entre a conduta negligente atribuída à corré Samsung e a 

negativação do nome da autora praticada pela Losango Promoções 

de Vendas Ltda., o que afasta qualquer possibilidade de falar em 

responsabilidade pela reparação pretendida.

De igual modo, em relação aos danos morais, não 

cabe à fornecedora, corré Claro S/A, qualquer responsabilidade 
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pelos fatos ocorridos. Até porque não se tem nos autos notícia de 

que ela tivesse ciência do defeito e da devolução do aparelho.

Enfim, comporta parcial acolhimento apenas o 

inconformismo da corré Samsung para a finalidade de excluir a sua 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 

Em virtude da sucumbência recíproca, na forma do 

artigo 21 do CPC, impõe-se repartir entre os litigantes a 

responsabilidade pelas despesas do processo, ficando 

compensados os honorários advocatícios.

3. Ante o exposto, nesses termos, dou parcial 

provimento ao recurso da corré Samsung Eletrônica da Amazônia 

S/A, nego provimento ao recurso da corré Claro S/A e ao apelo 

adesivo da autora.

ANTONIO RIGOLIN
Relator
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