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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0117102-
05.2007.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante SONIA MARIA 
DA SILVA, é apelado SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

ACORDAM, em 1ª 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 RUI 
CASCALDI (Presidente sem voto), DE SANTI RIBEIRO E ELLIOT AKEL.

São Paulo, 13 de novembro de 2012

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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.APELAÇÃO CÍVEL

Processo n. 0117102-05.2007.8.26.0000
Comarca: Santo André (7ª Vara Cível)
Apelante: Sônia Maria da Silva Pereira
Apelado: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
Juiz: Márcio Bonetti
Voto n. 916

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL  Danos moral e 
material  Legitimidade ad causam – Empresa nacional que 
integra o mesmo Grupo Econômico da fabricante de câmera 
digital com defeito e ostenta sua marca SAMSUNG, de cuja 
notoriedade tira proveito comercial, e a qual difunde em 
território nacional, por meio de publicidade e comercialização 
de produtos nacionais e nacionalizados, não sendo acessível ao 
consumidor a informação de que uma mercadoria de sua marca, 
adquirida no País, não foi por ela produzida ou importada, e lhe 
caberia a prova da ciência inequívoca ao consumidor, para 
eximir-se de qualquer responsabilidade quanto ao vício do 
produto – Impossibilidade, nestas circunstâncias, de invocar-se 
contra o consumidor sua personalidade jurídica distinta – 
Responsabilidade pela restituição da importância paga afastada, 
em decorrência do vício do produto e do serviço, pela não 
comprovação de que o equipamento eletrônico tenha sido 
deixado para reparo em assistência técnica autorizada da marca 
– Recurso desprovido.

Trata-se de ação de responsabilidade civil por danos  

moral e material, afirmando a autora que, em 15/07/2005, adquiriu em uma 

loja Bestmix - Panashop Comercial Ltda., uma câmera digital da marca 

Samsung, modelo Digimax 530, pelo valor de R$ 1.119,14, que foi 

quitado, pela emissão de 10 cheques pré-datados, devidamente 

compensados, ocorrendo que em pouco tempo, o aparelho passou a 

apresentar defeito no visor, enviando-o à assistência técnica autorizada 

Samsung no dia 24/08/2005, mas ao recebê-lo, como continuou a 
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apresentar o mesmo problema, retornou para a assistência em 13/09/2005, 

e após diversos contatos, para saber o andamento do reparo, e passados 

oitos meses, sem solução, pretende o ressarcimento da importância paga e a 

compensação pelo dano moral.

A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou 

improcedente a ação,  por não ter a autora comprovado que a requerida, 

empresa nacional, é a responsável pelo produto adquirido, e nem que a 

empresa, à qual foi entregue o equipamento, guarde vínculo com a 

requerida.  

A autora apelou sustentando que a ré é representante  

da multinacional coreana no Brasil, e responde pela obrigação, por 

pertencer ao mesmo Grupo Econômico, aplicando-se o princípio da 

aparência e a responsabilidade pelo fato do produto, aduzindo que o 

julgamento antecipado obstou a instrução processual que demonstraria a 

existência dos danos, principalmente o moral, sustentando, no mérito, que 

não cabe ao consumidor demonstrar o defeito no produto, por aplicar-se, à 

relação de consumo, a inversão do ônus da prova, pleiteando a reforma (fls. 

93/101).

Não foram apresentadas contra-razões (fls. 105).

É o Relatório.

A requerida nega a relação de consumo e sua 

legitimidade ad causam, alegando que a câmera digital não foi por ela 

produzida, montada, criada, transformada, importada, exportada, 

distribuída ou comercializada, bem como, afirma que é empresa brasileira, 

distinta da empresa coreana, fabricante do produto importado.

Porém, tal pretensão não pode ser acolhida, uma vez 
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que integra o mesmo Grupo Econômico da fabricante e ostenta a marca 

SAMSUNG, de cuja notoriedade tira proveito comercial, e a qual difunde 

em território nacional, por meio de publicidade e comercialização de 

produtos nacionais e nacionalizados, não sendo acessível ao consumidor a 

informação de que uma mercadoria de sua marca, adquirida no País, não 

foi por ela produzida ou importada, e lhe caberia a prova da ciência 

inequívoca ao consumidor, para eximir-se de qualquer responsabilidade 

quanto ao vício do produto.

Nestas circunstâncias não pode invocar contra o 

consumidor sua personalidade jurídica distinta

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça quanto à 

responsabilidade de empresa nacional da mesma marca (no caso 

Panasonic) que: 

I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras 
rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, 
imprescindível que as leis de proteção ao consumidor 
ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do 
equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, 
dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à 
competitividade do comércio e dos negócios mercantis, 
sobretudo quando em escala internacional, em que 
presentes empresas poderosas, multinacionais, com 
filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje 
efetuadas pelo processo tecnológico da informática e 
no forte mercado consumidor que representa o nosso 
País.
II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se 
hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil 
propaganda, a induzir a aquisição de produtos, 
notadamente os sofisticados de procedência 
estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, 
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dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da 
marca.
III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas 
mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder 
também pelas deficiências dos produtos que anunciam 
e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao 
consumidor as conseqüências negativas dos negócios 
envolvendo objetos defeituosos.
IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, 
ponderar as situações existentes.
V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na 
lei ou nos autos.
(REsp 63.981/SP, Rel. Ministro ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA 
TURMA, julgado em 11/04/2000, DJ 20/11/2000, p. 
296).

Porém, como observou o Magistrado, não há prova de 

que a câmera tenha sido deixado em assistência técnica autorizada 

Samsung para reparo, o que não se conclui das ordens de serviços de fls. 

14/15, da empresa SOS, com endereço na Av. Alexandre Colares, n. 420, 

Jaquara, São Paulo.

Pelo Certificado Internacional de Garantia Samsung 

(fls. 90), juntado pela autora, para reparos ou ajustes, no Brasil, a 

consumidora deveria dirigir-se à empresa S. Market Com. Imp. Exp. Ltda., 

localizada na Av. Zaki Narki, n. 1.392, V. Guilherme, São Paulo.

Desta forma, não se pode imputar à apelada 

responsabilidade pelo vício do serviço e restituição da quantia paga e 

eventual dano moral, em conformidade com o art. 20, II, do CDC, devendo 

ser mantida a r. sentença.
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Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JÚNIOR

RELATOR
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