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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

9218542-17.2009.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante 

LAUDEMIRO NOLASCO DE MORAES, são apelados SAMSUNG ELETRÔNICA 

AMAZÔNICA LTDA e JMR TELECOMUNICAÇÕES 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 

GILBERTO LEME (Presidente sem voto), CLAUDIO HAMILTON E CAMPOS 

PETRONI.

São Paulo, 10 de dezembro de 2013

Morais Pucci

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n° 9218542-17.2009.8.26.0000
Comarca de Piracicaba - 3ª. Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Lourenço Carmelo Tôrres
Apelante: Laudemiro Nolasco de Moraes 
Apelados: Samsung Eletrônica Amazônica Ltda e Jmr Telecomunicações Ltda

Voto nº 5807

Apelação. Aquisição de aparelho celular. Vício do produto não 
solucionado pela corré, empresa de assistência técnica. Ação de 
indenização por danos morais. Autor que alega transtornos com 
sua locomoção até a empresa de assistência técnica por mais de 
uma vez e a indevida troca da placa do aparelho por outra já 
utilizada, fazendo com que recebesse ligações e mensagens de 
texto de pessoas desconhecidas e ocasionando 
desentendimentos com sua noiva e posterior rompimento de 
seu relacionamento. Sentença que reconheceu a prescrição 
trienal de sua pretensão com fundamento no art. 206, § 3°, V, 
do CC. Insurgência.

Alegação de existência de coisa julgada formada por sentença 
proferida em anterior ação de indenização por danos materiais 
e morais proposta pelo autor em relação às corrés. Pedido de 
danos morais fundamentado em diversa causa de pedir. Coisa 
julgada não verificada quanto a esse pedido (art. 301, §§ 1º e 
2º, do CPC).

Responsabilidade solidária das corrés pelos alegados danos 
sofridos pelo autor. A responsabilidade pelo dano causado por 
componente ou peça incorporada ao produto, é solidária entre o 
fabricante e aquele que realizou a incorporação (art. 25, § 2°, 
do CDC). Corré Samsung que, como fornecedora do produto 
adquirido pelo autor, responde solidariamente pelos atos de 
seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34, do CDC).

Os prazos de 30 e 90 dias previstos nos incisos I e II, do art. 26, 
do CDC, referem-se ao período de que dispõe o consumidor 
para reclamar pelos vícios de produtos não duráveis e duráveis, 
respectivamente. Tais prazos são decadenciais porque afetam o 
direito potestativo de o consumidor reclamar pelo vício do 
produto ou serviço. Pleiteando o consumidor, porém, exigir a 
reparação pelos danos causados pelo vício do produto ou 
serviço, tal pretensão tem natureza indenizatória, razão pela 
qual a ela se aplica o prazo prescricional de 05 anos previsto no 
art. 27, do CDC. Prescrição não verificada. 

Comprovação da ineficiência do serviço prestado pela 
assistência técnica. Transtornos sofridos pelo autor que não se 
caracterizam como meros aborrecimentos. Acolhimento do 
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pedido de indenização por danos morais. Valor da indenização 
fixado em  R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde este 
julgado e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a 
citação. 

Sentença reformada. Recurso provido. 

A r. sentença proferida a f. 247/256 destes autos de ação 

de indenização por danos morais, movida por LAUDOMIRO NOLASCO 

DE MORAES, em relação à SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA. e GAUSS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - EPP, posteriormente 

sucedida por JMR TELECOMUNICAÇÕES, julgou improcedente o 

pedido, condenando o autor no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios fixados, por equidade, em                   

R$ 500,00.

Apelou o autor requerendo o reconhecimento da 

procedência integral de seu pedido (f. 312/332).   

A apelação, não preparada porque deferido o recolhimento 

das custas ao final do processo (f. 312 e 370), foi recebida sem menção 

quanto aos efeitos (f. 367), sobrevindo contrarrazões a f. 348/355 e 

357/366. 

É o relatório.

Disponibilizada a r. sentença na Imprensa Oficial em 06 de 

abril de 2009 (f. 257v.), a apelação apresentada em 22 de abril daquele 

ano, é tempestiva (f. 312)

Ingressou o autor com a presente ação indenizatória 

alegando que: (a) adquiriu um aparelho celular modelo Samsung                   

SCH-N105 novo pelo valor de R$ 399,00, em 30 de outubro de 2002, 

sendo-lhe conferida garantia contratual de 01 ano; (b) em 09 de maio de 

2003, o aparelho apresentou defeito de funcionamento, razão pela qual 

contatou a corré, empresa de assistência técnica JMR 
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TELECOMUNICAÇÕES, para que realizasse o reparo do produto;                

(c) o problema, porém, persistiu, tendo o autor mais uma vez entregado o 

aparelho à corré para a realização de novo conserto, oportunidade em 

que lhe foi afirmado que a placa do celular seria substituída por outra 

nova; (d) todavia, quando recebido o celular, constatou ele que a placa 

havia sido substituída por outra de um aparelho usado; (e) tal fato lhe 

causou constrangimentos porque passou a receber ligações e 

mensagens de texto de pessoas desconhecidas, ficando esses números 

gravados na memória do seu celular, o que deu causa a discussões com 

sua noiva e ao rompimento de seu relacionamento; (f) os fatos ora 

alegados foram comprovados nos autos da ação de indenização por 

danos materiais por ele movida em relação em relação às corrés cuja 

sentença lhe foi favorável; (g) em razão desses transtornos, faz jus à 

indenização por danos morais no valor de R$ 399.000,00. 

Ofereceu a corré JMR TELECOMUNICAÇÕES 

contestação alegando que: (a) a pretensão do autor foi atingida pela 

prescrição trienal prevista no art. 206, § 3°, V, do CC; (b) é parte ilegítima 

para figurar no polo passivo desta ação, porque adquiriu a placa da corré 

Samsung; (c) não agiu com dolo ou culpa, pressupostos estes para sua 

responsabilização (f. 131/143). 

Ambas as corrés alegaram, em contestação, que:                  

(a) o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, porque o 

pedido de indenização por danos morais já foi apreciado em demanda 

interposta anteriormente a esta por sentença transitada em julgado, 

formando coisa julgada; (b) não houve danos morais indenizáveis;                  

(c) o valor pleiteado a título de danos morais é excessivo (f. 145/156). 

A r. sentença julgou improcedente o pedido diante do 

reconhecimento da prescrição trienal da pretensão do autor (f. 249/256). 

Não prevalece a alegação de existência coisa julgada 

suscitada pelas corrés. 
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Na ação indenizatória movida pelo autor, anteriormente a 

esta, em relação aos mesmos corréus, requereu ele a sua condenação 

no pagamento de indenização por danos materiais e também morais. 

Todavia, a causa de pedir do pedido de indenização por 

danos morais difere da causa de pedir exposta nesta demanda. 

Nesta demanda, fundamenta o autor seu pedido de 

indenização por danos morais por ter sofrido transtornos ao entregar, por 

diversas vezes, o aparelho com defeito à assistência técnica, que não 

solucionou o problema apresentado, e por ter enfrentado discórdias em 

seu relacionamento amoroso decorrentes da troca da placa do celular por 

outra, já utilizada por outra pessoa, o que fez com que recebesse 

mensagens de texto e ligações de pessoas estranhas. 

Na ação anterior, porém, aduziu ele que fazia jus à 

indenização por danos morais, porque não pode manter contato com 

seus genitores e ser contatado por seus superiores hierárquicos (f. 80 e 

85).

Para que exista coisa julgada, é necessário que exista 

decisão transitada em julgado em demanda anteriormente proposta 

idêntica a que está em trâmite (art. 301, § 1°, do CPC). 

Todavia, para que exista identidade entre ações, 

necessitam elas possuir as mesmas partes, causa de pedir e pedido             

(art. 301, § 2°, do CPC).

Assim, sendo diversas as causas de pedir formuladas 

nessas ações, não há de se falar na existência de coisa julgada.

Não subsiste também a alegação de ilegitimidade passiva 

sustentada pela corré JMR TELECOMUNICAÇÕES ao alegar que 

adquiriu a placa da outra empresa corré. 

Isso porque a responsabilidade das corrés pelos danos 

alegados pelo autor é solidária no presente caso. 

Predica o art. 25, § 2°, do CDC, que a responsabilidade 



PODER JUDICIÁRIO
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

27ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 9218542-17.2009.8.26.0000 - Voto nº 5807
6

pelo dano causado por componente ou peça incorporada ao produto, é 

solidária entre o fabricante e aquele que realizou a incorporação. 

Portanto, tendo a corré JMR TELECOMUNICAÇÕES se 

comprometido a efetuar a substituição da peça do produto, não pode se 

furtar à responsabilidade decorrente dos danos advindos da inadequada 

realização do seu reparo. 

Por outra via, a corré Samsung, como fornecedora do 

produto adquirido pelo autor, responde solidariamente pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos, no caso, a corré JRM 

TELECOMUNICAÇÕES (art. 34, do CDC). 

São as corrés, portanto, partes legítimas para figurarem no 

polo passivo desta ação.

Não ocorreu, ainda, a prescrição da pretensão do autor no 

presente caso.

Tem o consumidor os prazos decadenciais de 30 dias, em 

se tratando de bens não duráveis, e de 90 dias, em caso de bens não 

duráveis, para reclamar pelos vícios do produto (art. 26, I e II, do CDC). 

Não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode ele 

exigir, alternativamente e à sua escolha, naqueles mencionados 

períodos, (a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; (b) a restituição imediata da quantia paga, 

atualizada monetariamente, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

(c) o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1°, I a III, do CDC).

Os prazos decadenciais afetam o direito potestativo de o 

consumidor reclamar pelo vício do produto ou serviço. 

Pleiteando o consumidor, porém, exigir a reparação pelos 

danos causados pelo vício do produto ou serviço, tal pretensão tem 

natureza indenizatória, razão pela qual a ela se aplica o prazo 

prescricional de 05 anos previsto no art. 27, do CDC. 

Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes desta 
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Corte: 

Apelação. Vícios redibitórios. Veículo automotor. Adulteração de 
chassi e diversos outros itens. Direito do consumidor. Prazos de 
decadência e prescrição que não se confundem. Prazo decadencial de 
90 dias (art. 26, II e § 3º, CDC) diz respeito ao direito potestativo do 
consumidor de reclamar os vícios apresentados. Em se tratando de 
demanda com pedido de reparação de danos, o prazo a ser aplicado é 
prescricional de 5 anos (art. 27, CDC). Precedentes desta Câmara. 
Decadência afastada. Danos parcialmente demonstrados. Sentença 
reformada. Apelo parcialmente provido (TJSP, Apelação 
nº0004140-15.2008.8.26.0126, 29ª Câm. Dir. Priv., Relator Des. 
Pereira Calças, j. 23.11.2011.).

Ação redibitória c.c. indenização por perdas e danos - Vício oculto 
Veículo usado adquirido pelo autor Constatação de se tratar de 
produto de leilão com perda do valor de mercado Decadência não 
verificada Prescrição inocorrente Ré que sabia ou devia saber da 
origem do veículo e sonegou a informação do adquirente Danos 
material e moral evidenciados Pedido de indenização a título de "dano 
punitivo" Inadmissibilidade - Recurso parcialmente provido. - 
Inocorrência da decadência (art. 26, CDC). Aplicação do prazo 
prescricional de cinco anos (art. 27, CDC). Prazos de decadência e 
prescrição que não se confundem. Em se tratando de demanda com 
pedido de reparação de danos, o prazo a ser aplicado é prescricional de 
5 anos (art. 27, CDC). Precedentes desta Câmara. Decadência 
afastada. - Bem demonstrado que a ré vendeu veículo ao autor, 
omitindo fato relevante, a implicar em grande desvalorização (táxi 
adquirido em leilão), embaindo-lhe a boa-fé, é de se acolher a 
demanda, com a condenação da vendedora à restituição do valor 
recebido, à indenização dos valores pagos e a pagar, devidos pelo 
autor, e a dano moral, ora fixado em R$ 6.000,00 (Apelação                        
n° 0009973-39.2007.8.26.0323, Relator(a): Reinaldo Caldas, 
Comarca: Lorena, Órgão julgador: 29ª Câmara de Direito Privado, 
Data do julgamento: 07/03/2012).  

Não é outro o posicionamento do STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS 
NO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DO 
ART. 27 DO CDC. 1. Escoado o prazo decadencial de 90 (noventa) 
dias previsto no art. 26, II, do CDC, não poderá o consumidor exigir 
do fornecedor do serviço as providências previstas no art. 20 do 
mesmo Diploma - reexecução do serviço, restituição da quantia paga 
ou o abatimento proporcional do preço -, porém, a pretensão de 
indenização dos danos por ele experimentados pode ser ajuizada 
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durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a 
hipótese o art. 27 do CDC. 2. Recurso especial conhecido e provido. 
(REsp 683.809/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2010, DJe 3/5/2010).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. 
INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC. 1. O prazo decadencial 
previsto no art. 26, II, do CDC, somente atinge parte da pretensão 
autoral, ou seja, aquela estritamente vinculada ao vício apresentado no 
bem, nada influindo na reparação pelos danos materiais e morais 
pretendidos. A pretensão de indenização dos danos por 
experimentados pelo autor pode ser ajuizada durante o prazo 
prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto
rege a hipótese o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. 
Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (AgRg no Ag 
1.013.943/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA 
TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 30/9/2010)

Alega o autor que o aparelho apresentou defeito pela 

primeira vez em maio de 2003 e que o recebeu da empresa de 

assistência técnica com a placa substituída em setembro de 2003, 

passando a ter desentendimentos com sua noiva a partir de então.

Tendo o autor ingressado com esta demanda em 20 de 

abril de 2007, deve ser afastada a prescrição de sua pretensão no 

presente caso por ser ela quinquenal e não trienal como decidido pela             

r. sentença recorrida. 

Afastadas as preliminares sustentadas pelas corrés e a 

prescrição afirmada pela r. sentença, cabível o exame do mérito desta 

ação nesta instância por ter sido exercido o contraditório e estar a causa 

madura para julgamento (art. 515, § 3°, do CPC). 

O pedido de indenização por danos morais merece ser 

acolhido.

As cópias dos documentos extraídos dos autos da ação de 

indenização movida pelo autor em relação às corrés comprovam a 

existência do defeito no aparelho e a ausência de sua solução, não 
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sendo tais fatos negados pelas corrés.

Consta dos autos que o autor compareceu por duas vezes 

no estabelecimento da corré JRM TELECOMUNICAÇÕES para entregar 

o aparelho para conserto e que o problema não foi resolvido, sendo 

inadequadamente substituída a placa original do celular por outra já 

utilizada por terceiro.

As transcrições das mensagens encontradas no celular 

após a troca da placa, realizadas pelo Instituto de Criminalística, revelam 

que a maioria delas consistia em textos afetuosos e de tom romântico              

(f. 38/39). 

As duas testemunhas ouvidas nos autos da ação 

anteriormente movida pelo autor em relação às corrés afirmaram que,  

em virtude dessas mensagens e de ligações recebidas pelo autor de 

desconhecidos, teve ele desentendimentos com sua noiva, tendo o                

Sr. Carlos Alberto Ramalhão, colega de trabalho do autor, afirmado que 

chegarem eles a romper seu relacionamento (f. 87/88). 

A noiva do autor, Sandra Regina Broggio, contraditada, foi 

ouvida pelo juízo na qualidade de informante (f. 91/92), e admitiu que 

rompeu seu relacionamento de cerca de dezessete anos com o autor, 

reatando-o depois que convencida do equívoco cometido na substituição 

da placa do celular.

Embora conferida oportunidade às partes de produzirem 

provas, as corrés dispensaram sua produção, não trazendo aos autos 

elementos que informassem as conclusões obtidas a partir dos 

documentos acima mencionados (f. 199/200 e 203). 

Ressalvados os posicionamentos contrários, comungo do 

entendimento de que a restrição do uso do aparelho de telefone celular 

decorrente das vezes em que o autor teve de levá-lo à assistência 

técnica, sem sucesso na resolução do problema, lhe trouxe consideráveis 

incômodos que não configuram simples aborrecimentos, mas transtornos 
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maiores, suficientes para a caracterização de danos morais indenizáveis.

Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes deste 

E. Tribunal:

Ação de indenização por danos morais e materiais. Defeito em 
aparelho celular, que impossibilitou o seu uso. Encaminhamento à 
assistência técnica autorizada da ré sem que o problema fosse 
resolvido. Danos materiais e morais configurados. Consumidora que 
ficou privada do uso do bem aguardando por uma solução, 
despendendo tempo e paciência. Honorários advocatícios. Pleito de 
majoração. Possibilidade. Verba honorária arbitrada na r. sentença que 
não se mostra suficiente a restituir e amenizar as despesas feitas com a 
obrigatoriedade de contratação de profissional que merece justa 
remuneração. Recurso parcialmente provido (Apelação n° 
0344191-48.2009.8.26.0000, Relator(a): José Joaquim dos Santos, 
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado, 
Data do julgamento: 11/06/2013).  

RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS E MATERIAIS 
CONSUMIDOR VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO 
DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DO REPARO. Autora adquiriu 
aparelho celular defeituoso. Reparo não foi realizado no prazo legal. 
Privação indevida do bem. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 
condenar os Requeridos (solidariamente) ao pagamento de 
indenizações por danos morais (R$ 5.100,00) e materiais (R$ 385,26) 
(...). (Apelação n° 0111499-62.2009.8.26.0005, Relator(a): Flavio 
Abramovici, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 2ª Câmara de 
Direito Privado, Data do julgamento: 27/08/2013)  

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR - DEFEITO NO 
APARELHO - DEMORA NO CONSERTO ACARRETANDO 
PREJUÍZOS - DIREITO DO AUTOR CONFIGURADO - DANOS 
MORAIS CARACTERIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO FIXADA COM 
EXCESSO - REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. Apelação 
parcialmente provida (Apelação com revisão n° 942488003, 
Relator(a): Cristina Zucchi, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 34ª 
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/07/2008).  

Ademais, restou comprovado que, em razão da 

inadequada substituição da placa do aparelho teve o autor 

desentendimentos com sua noiva que culminaram no rompimento 

temporário de seu relacionamento, causando-lhe transtornos emocionais. 

Portanto, devem ser as corrés condenadas, solidariamente, 

no pagamento de indenização por danos morais em favor do autor. 
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O valor dessa indenização deve ser fixado em                          

R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde este julgado e acrescido de 

juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, quantia esta que se 

revela suficiente para a compensação do autor pelos transtornos por ele 

experimentados, evitando seu enriquecimento sem causa. 

Deverão as corrés arcar com o pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor 

atualizado da condenação. 

Dou, pois, provimento ao recurso.

Morais Pucci
Relator

Assinatura eletrônica
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