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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0185187-58.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEREZA 
DOS ANJOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SAMSUNG ELETRÔNICO DA 
AMAZÔNIA S.A e TELEFÔNICA BRASIL S/A.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, acolheram a preliminar de 
cerceamento de defesa e deram provimento ao recurso para anular a sentença. O Relator 
sorteado afastava a preliminar, negava provimento ao recurso e declarará voto. O 
Revisor ficou designado como relator do acórdão.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ERICKSON GAVAZZA MARQUES, vencedor, A.C.MATHIAS COLTRO 
(Presidente), vencido, A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente) e J.L. MÔNACO DA 
SILVA.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2014

ERICKSON GAVAZZA MARQUES

RELATOR DESIGNADO

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO COM REVISÃO – nº 0185187-58.2012.8.26.0100
Comarca: SÃO PAULO  16ª VARA CÍVEL CENTRAL
Juiz        : MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Ação      : INDENIZAÇÃO 
Apelante: TEREZA DOS ANJOS
Apeladas: SAMSUNG ELETRÔNICO DA AMAZÔNIA S.A. e TELEFÔNICA 

BRASIL S/A

VOTO N.º 13806
INDENIZAÇÃO  DANOS MORAIS – FILHO DA 
AUTORA QUE FOI ATINGIDO FATALMENTE POR 
DESCARGA ELÉTRICA SUPOSTAMENTE CAPTADA 
PELO TELEFONE CELULAR - SENTENÇA QUE, 
JULGANDO ANTECIPADAMENTE A LIDE, 
DECRETOU A CARÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO À 
CORRÉ VIVO E A IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA 
CORRÉ SAMSUNG - INADMISSIBILIDADE  PARTE 
QUE NÃO TEVE A OPORTUNIDADE DE PRODUZIR 
PROVAS  CERCEAMENTO DE DEFESA 
CARACTERIZADO  SENTENÇA ANULADA  
RECURSO PROVIDO

Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada por Tereza 

dos Anjos contra Samsung Eletrônico da Amazônia S/A e Telefônica Brasil S/A, que a 

respeitável sentença de fls. 325/328, cujo relatório fica adotado, julgou a autora 

carecedora da ação em face da segunda requerida e improcedente em relação à primeira.

Irresignada, apela a autora sustentando, em síntese, que houve 

cerceamento de defesa, posto que não lhe foi dada a oportunidade de produzir provas. 

Argumenta que os fatos ocorreram por única e exclusiva culpa das recorridas que 

tinham a obrigação de saber e informar os consumidores dos perigos e riscos a que estão 

expostos ao utilizar ou até mesmo portar o celular ligado e conectado com o CHIP, 

durante período de chuva, caracterizando, assim, o nexo causal. Afirma que a conclusão 

de que houve força maior não foi embasada em nenhum conhecimento técnico. Alega 

que a corré Samsung é revel devendo, ao menos em relação à ela, ser reconhecidos 

como incontroversos os fatos alegados na inicial. Pede, ao final, a anulação da sentença. 

O recurso foi recebido e respondido apenas pela corré Telefonica Brasil 
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S/A.

É o relatório.

Conforme constata-se da análise dos autos, a autora moveu a presente 

ação de indenização por danos morais, sob a alegação de que seu filho Thiago dos 

Anjos Souza veio a falecer em 28/02/2010, após ter recebido uma forte descarga elétrica 

enquanto operava/manuseava/portava um celular de fabricação da Samsumg e 

utilizando chip da requerida VIVO. Afirma a autora que o fato se deu por culpa única e 

exclusiva das requeridas, pois como fabricantes do celular e do chip, tinham a obrigação 

de informar aos consumidores dos perigos e riscos a que estão expostos, caracterizando 

o nexo causal.

A corré Telefonica Brasil S/A, por sua vez, alega que inexiste a 

possibilidade de atração de raios por meio do celular e que, ante a ausência de qualquer 

defeito ou vício oculto, a indenização é indevida. 

A corré Samsung não apresentou contestação.

Nessa conformidade, diante de tais controvérsias acerca da matéria 

fática, e respeitado o entendimento do ilustre Magistrado sentenciante, o julgamento 

antecipado da lide mostrou-se precipitado, notadamente por não ter sido dada a 

oportunidade à autora de provar que não houve a prática do ilícito mencionado na 

inicial.

A documentação acostada aos autos não é capaz, por si só, de evidenciar 

a ocorrência de força maior, sem qualquer responsabilidade das requeridas, sendo 

imprescindível a produção de provas.

Assim sendo, o julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, 

caracteriza cerceamento de defesa, posto que somente deve ocorrer quando restar 

evidenciada a desnecessidade de produção de outras provas, o que não se verifica no 
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caso em comento.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NÃO - CERCEAMENTO DE 
DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Evidencia-se o cerceamento, 
autorizador da nulidade do processo, quando proferido julgamento 
antecipado que despreza a produção de provas relevante a solução do 
processo. 2. Se o pleito do autor depende da prova, esta não lhe pode ser 
negada, nem reduzido o âmbito de seu pedido com um julgamento 
antecipado, sob pena de configurar-se uma situação autêntica de 
denegação de justiça. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg 
no Ag 888574/PR  4ª Turma  Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA 
BARBOSA  j. 16/10/07 - DJ 29/10/2007 p. 262)

Diante de tais considerações, há de ser anulada a respeitável sentença 

recorrida, procedendo-se a remessa dos autos à vara de origem para que seja 

proporcionada às partes a possibilidade de produzirem as provas de suas alegações, 

prosseguindo-se o feito nos seus regulares termos.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator Designado
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5ª Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação nº 0185187-58.2012.8.26.0100  Voto nº 26911
Comarca: São Paulo  (16ª Vara Cível)
Recorrente: Tereza dos Anjos 
Recorrido: Samsung Eletrônico da Amazônia S/A e Telefônica Brasil 

S/A (Vivo S.A.)
Natureza da ação: responsabilidade civil  Indenização por dano 

moral

Declaração de voto

Ação: indenização.

Argumentos da autora: em resumo, é mãe de Thiago dos 

Anjos Souza, falecido em 28/02/2010, após ter recebido uma forte 

descarga elétrica enquanto operava/manuseava/portava um celular de 

fabricação da Samsumg e utilizando chip da requerida VIVO. Segundo 

narrou, a vítima estava trabalhando no conjunto habitacional situado 

na cidade de Iguatemi-MS, quando houve uma chuva com relâmpagos 

e, por conta de um raio nas proximidades, ocasionou uma forte 

descarga elétrica que foi atraída/captada pelo telefone celular que 

operava/manuseava/portava, atingindo-o fatalmente.

Aduz a autora que o fato se deu por culpa única e exclusiva 

das requeridas, pois como fabricantes do celular e do chip, tinham a 

“obrigação de saber e informar aos consumidores dos perigos e riscos a 

que estão expostos no caso de utilizar/manusear ou até mesmo portar 

o celular ligado e conectado com o CHIP, durante período de chuva ou 

adversidades climáticas”, caracterizando o nexo causal.

Assim pretende a condenação solidária das requeridas ao 
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pagamento de indenização.

Defesa da VIVO (fls. 46/65): em preliminar, arguiu 

ilegitimidade passiva e impugnou os documentos juntados, ao passo 

que, no mais, sustentou a impossibilidade de atração de raios por meio 

do telefone celular, inexistência de defeito ou vício oculto, não 

podendo ser compelida a indenizar a autora por evento da natureza, 

além de inexistir nexo causal ensejador de eventual indenização.

A correquerida SAMSUMG embora devidamente citada (fls. 

40), deixou de apresentar contestação.

Sentença e declaração (fls. 325/328 e 334/335): julgou a 

autora carecedora da ação em relação a VIVO S/A e improcedente o 

pedido quanto à SAMSUNG, condenando a autora ao pagamento das 

verbas sucumbenciais, observada a gratuidade processual.

Recurso (fls. 338/357): pretende a autora a anulação do 

decisum, ante o cerceamento de defesa, já que proferido “embasado 

em opinião particular do douto magistrado, que não possui d.v. 

qualquer conhecimento TÉCNICO SOBRE OS FATOS (o que 

obrigatoriamente conduziria à participação nos autos de um expert do 

juízo à luz do artigo 145 do CPD)”. Acrescenta que a requerida 

SAMSUNG não apresentou contestação, devendo sofrer os efeitos da 

revelia. No mais, reiterando o quanto exposto na inicial, pede a 

procedência da ação.
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Regularmente processado o recurso, com as contrarrazões 

apenas da requerida VIVO (fls. 368/380).

É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.

De início não é caso de anular-se a sentença, pois o 

julgamento da lide era possível, entendimento este sedimentado no 

Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte: 

AgRg no Ag 431870 / PR ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO 2001/0193560-7

Relator  Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

Órgão Julgador  T4 - QUARTA TURMA

Data do julgamento - 05/11/2002

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO DESPROVIDO.

- Não há ilegalidade, nem cerceamento de defesa, na hipótese em que o 

juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a 

dilação probatória, julga o mérito de forma antecipada, nos termos do 

art. 330, I, CPC.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - 

Inocorrência - Aspectos decisivos da causa que estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado - Recurso não 

provido. (Relator: Scarance Fernandes - Apelação Cível n. 235.071-2 - 

São Paulo - 02.08.94)

Oportuna, a respeito, a lição de J. J. Calmon de Passos, no 

sentido de que, 

“(...) transferir-se o exame do mérito da causa para outro 
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momento que não o do encerramento da fase postulatória é disciplinar 

formalidades processuais vazias de sentido, vale dizer, é sobrepor o 

meio ao fim, numa inversão de valores que traduz péssima política 

processual, senão uma antipolítica” 1 .

Nesse mesmo sentido, afirma Rogério Lauria Tucci:

 “(...) em atenção aos princípios da economia processual e da 

celeridade na prestação jurisdicional, que devem informar o processo 

civil, na situação preconizada na primeira parte do inc. I do art. 330 

afigura-se de todo dispensável a instrução do feito em audiência, sendo 

altamente interessante, qualquer o aspecto visualizado, a antecipação 

do julgamento da lide” 2.

Acrescenta-se ser impertinente o pedido de realização de 

perícia, que em nada interfere no quanto se decidiu e aqui se decidirá.

Destarte e apesar da revelia da requerida SAMSUNG, cabe 

salientar que o juiz não está adstrito a julgar totalmente procedente a 

ação em caso de revelia do requerido, questão pacificada pela 

jurisprudência, conforme pode ser conferido nas ementas a seguir:

A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os 

fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva 

ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude 

de os fatos não conduzirem às conseqüências jurídicas pretendidas, 

seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar 

que aquelas se verifiquem. (STJ  3ª Turma, REsp 14.987  CE, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91)

1 CALMON DE PASSOS, José Joaquim  Comentários ao Código de Processo Civil  vol. III  8ª edição 
- 1998  Forense - pág. 428. 
2 TUCCI, Rogério Lauria  Do julgamento conforme o estado do processo  2ª ed.  Saraiva  1982  
pág. 249.
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O efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos 

suficientes para o convencimento do juiz (RSTJ 146/396).

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à 

revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre 

convencimento do juiz (STJ  4ª Turma, REsp 47. 107  MT, rel. Min. 

César Rocha, j. 19.6.97).

Os fatos é que se reputam verdadeiros; a revelia tem seus efeitos 

restritos à matéria de fato, excluídas as questões de direito (RTFR 

159/73).

Desta forma, ficam rejeitadas as preliminares.

No mais e em que pese a argumentação expendida e o 

acidente trágico, ceifando a vida de um jovem, a sentença de primeiro 

grau deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os quais 

ficam inteiramente adotados como razões de decidir por este voto, 

segundo o que o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal 

estabelece: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da 

decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. 

Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo 

regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras, quer para 

evitar inútil repetição, como para cumprir o princípio constitucional da 

razoável duração dos processos (v. g. Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1ª 

Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1ª Câmara, 

Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1ª Câmara, São 

Paulo, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2ª Câmara, São José do 
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Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2ª Câmara, São 

José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3ª Câmara, 

São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5ª Câmara, Barretos, em 

19/05/2010; Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6ª Câmara, São Paulo, em 

27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6ª Câmara, Indaiatuba; em 

01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11ª Câmara, Lins; em 20/05/2010; 

Apelação n° 990.10.237099-2, 13ª Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de 

Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15ª Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; 

Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17ª Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; 

Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23ª Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; 

Apelação nº 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28ª Câmara, em 27.07.2010.) 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este 

entendimento, ao reconhecer "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o 

juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida 

encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, 

Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro 

Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e 

REsp n° 265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).

Segundo narrado, o filho da autora teria falecido em razão de 

sofrer uma descarga elétrica de um raio, enquanto 

“operava/manuseava/portava o celular”, com chip da VIVO.

A ilegitimidade da operadora exsurge cristalina, pois não 

tem qualquer relação com a fabricação do aparelho, sendo 

devidamente acolhida a preliminar arguida pela empresa VIVO S/A.

No mais e do constante nos autos, está evidente a ocorrência 

de força maior, descaracterizando o nexo causal, pois como afirmou o 

juízo a quo:

“...
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Ainda que se analise o caso pela ótica da legislação consumerista, a 

pretensão da autora não pode ser atendida, pois o fabricante não pode 

ser responsabilizado quando o produto não apresenta defeito, 

conforme preconiza o artigo 12, parágrafo 3º, inciso II: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, 

e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 

manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, 

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

utilização e riscos. (...) § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou 

importador só não será responsabilizado quando provar: (...) II - que, 

embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;” 

Continuando e bem observando o constante nos autos, 

assevera o d. juízo:

“Para além da inexistência de defeito, não há nos autos qualquer 

evidência de que o celular tenha atraído o raio. E mesmo as notícias 

colacionadas apontam apenas suspeitas e hipóteses de que os 

aparelhos celulares atraem as descargas elétricas e apenas isso não 

basta para vingar os pedidos da autora. Logo, o pedido é 

improcedente.”

Mais não é necessário à mantença do quanto corretamente 

decidido.

Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se 

provimento ao apelo, manifestando-se aqui o quanto se tem como 

necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que 

apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na 
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espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra 

conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de 

questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria 

consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na 

formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual 

desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado 

entre os litigantes.

Ante o exposto e por este voto, afastadas as preliminares, ao 

recurso é negado provimento, nos termos enunciados.

A.C.Mathias Coltro

Relator Sorteado
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