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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9300571-
61.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SAMCELL 
COMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME e Parte FAST SHOP COMERCIAL 
LTDA e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, é apelado PAULO 
ROBERTO BUENO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram 
provimento ao recurso da Samcell Comunicações e Comércio Ltda Me e parcial 
provimento ao da Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. v.u., de conformidade com 
o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELLO PINTO 
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E CESAR LACERDA.

São Paulo, 26 de julho de 2012.

Eduardo Sá Pinto Sandeville
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 10.847
APEL.Nº: 9300571-61.2008.8.26.0000
COMARCA: FÓRUM CENTRAL CÍVEL - 30ª VARA CÍVEL
APTE.  : SAMCELL COMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, SAMSUNG 
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
APDO.  : PAULO ROBERTO BUENO

Vício de qualidade  Pretensão à devolução de valores - 
Responsabilidade solidária da assistência técnica  
Incompatibilidade entre o produto adquirido e o 
disponibilizado para troca autoriza reparação monetária - 
Danos morais afastados  Provido recurso da Samcell 
Comunicações e Comércio Ltda Me e parcialmente provido 
o da Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Trata-se de recurso contra sentença que julgou 
procedente pedido de indenização por danos morais e materiais em 
relação de consumo.

Inconformados, apelam duas das três corrés.

Samcell Comunicações e Comércio Ltda. ME 
alega preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, 
afirma culpa exclusiva de terceiro, ausência de responsabilidades pelos 
vícios do produto por não ser seu fabricante e inexistência de danos 
morais.

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. requer 
somente o reconhecimento da inocorrência de dano moral ou, 
subsidiariamente, redução do valor da indenização. 

Recurso regularmente processado.

É o relatório.

Narra o autor que comprou um monitor de LCD, 
modelo Master 152N. Durante o prazo de garantia, o produto apresentou 
defeitos que inviabilizaram seu uso. Enviou o, então, à empresa de 
assistência técnica indicada pelo fabricante. 

Após dois meses, foi informado de que seria 
impossível a reparação e recebeu a oferta de um novo monitor, que teria 
funções e especificações diferentes das do que inicialmente havia 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 9300571-61.2008.8.26.0000 - 3

adquirido.

Afasto a arguição de inépcia porque a pretensão 
de devolução de valores pagos por óbvio implica no desfazimento do 
negócio.

A apelante Samcell Comunicações e Comércio 
Ltda. ME é parte legítima para responder pela indenização porque a  
despeito de não estar inserida na cadeia produtiva do bem, presta 
diretamente ao consumidor serviços de assistência técnica, enquadrando-
se na definição de fornecedor apresentada pelo artigo 3º do Código de 
Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“Prestação de serviços. Aparelho celular. 
Defeito. Assistência técnica. Danos morais e materiais. Ação indenizatória 
1. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, 
lastreada em defeito no produto, a assistência técnica responsável por 
intermediar os reparos necessários. Inteligência dos artigos 3º e 14 do 
Código” (Apelação nº 9123710-26.2008.8.26.0000, 25ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Vanderci 
Álvarez). 

 Ademais, não demonstrou que se trate de 
defeito de fabricação. O consumidor foi lesado também por sua atuação, 
já que se demorou em responder suas solicitações e lhe ofereceu produto 
diverso do que havia adquirido.

A despeito de o monitor disponibilizado ao 
apelado ter especificações técnicas semelhantes às do que havia sido 
entregue para conserto, não atendia a uma de suas principais 
expectativas, qual seja, possuir dispositivo sonoro embutido. Isto 
autoriza o consumidor a pleitear a restituição do preço que havia pagado, 
nos termos do artigo 18 do CDC.

Dano moral, entretanto, não há. 

O descumprimento contratual ou a má 
prestação do serviço pode, em determinadas circunstâncias gerar dano 
moral. Mas esse dano não é consequência natural e irresistível do 
inadimplemento contratual.

É preciso que haja abalo, mais ou menos sério, 
a direitos da personalidade, ofensa da honra, violação da intimidade ou 
da saúde. Não constitui dano indenizável o mero dissabor, a frustração 
em não poder usufruir determinado bem de consumo e outros fatos que 
configuram aqueles aborrecimentos comuns do dia a dia e da vida em 
sociedade.
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Ante o exposto, dou provimento ao recurso da 
Samcell Comunicações e Comércio Ltda Me e parcial provimento ao da 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. Diante da sucumbência, agora 
reciproca, as partes dividirão custas e despesas, compensando-se a 
verba honorária.

             EDUARDO SÁ PINTO SANDEVILLE
                    RELATOR
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