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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0005092-05.2010.8.26.0229, da Comarca de Sumaré, em que é apelante MARIA 

ADÉLIA TREVISAN (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CASAS BAHIA, 

SAMSUMG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e MAPFRE VERA CRUZ E 

PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM, em 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para afastar a extinção 

do feito com base no artigo 267, VI, 1ª figura, do CPC e julgar improcedente a ação . V. 

U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ MOREIRA 

DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO 

BACCARAT.

São Paulo, 23 de outubro de 2014.

Jayme Queiroz Lopes
Assinatura Eletrônica
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36ª. CÂMARA
APELAÇÃO SEM REVISÃO N.° 0005092-05.2010.8.26.0229
APELANTE: Maria Adélia Trevisan
APELADOS: Casas Bahia; Samsung Eletronica da Amazonia Ltda; Mapfre Vera 
Cruz e Previdência S/A
COMARCA: Hortolândia  2ª V. Judicial (Proc. n.º 0005092-05.2010.8.26.0229)

Voto n.° 19239

EMENTA:
COMPRA E VENDA  AÇÃO REVISIONAL DE 
CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 
VENDA CASADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS  SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA 
AUTORA QUE NÃO IMPEDE A APRECIAÇÃO DO 
MÉRITO DA AÇÃO  ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE 
A ENTREGA DE DOIS BRINDES PELA LOJA  
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE DOS 
PRODUTOS  RECONHECIMENTO  AUSÊNCIA DE 
INDÍCIOS DE PROVA DE QUE HOUVE O 
OFERECIMENTO DOS BRINDES  ÔNUS NEGATIVO 
QUE, NO CASO, NÃO PODE SER IMPUTADO ÀS RÉS 
FINANCIAMENTO DE COMPRA DE BENS MÓVEIS QUE 

FOI CONCEDIDO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  
INAPLICABILIDADE DO LIMITE CONSTITUCIONAL DE 
JUROS DE 12% AO ANO  EMENDA CONSTITUCIONAL 
Nº 40 QUE  ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 192, DA 
C.F. QUE TRATAVA DA LIMITAÇÃO  VENDA CASADA 
DE SEGURO DE VIDA  INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 
QUE INDIQUE TER SIDO CONDICIONADA A VENDA 
DOS BENS À AQUISIÇÃO DO SEGURO.
Apelação provida para afastar a extinção com base no artigo 
267, VI, 1ª figura, do C.P.C. e julgar improcedente a ação, 
reconhecida a ilegitimidade passiva da corré Samsung.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença 

de fls. 194/204, que extinguiu o processo, nos termos do 

artigo 267, VI, do C.P.C., alvo de embargos de declaração 

que foram rejeitados (fls. 220).
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Apela a autora, alegando, em síntese, que: a lei 

não fez menção da exigência de depósito para discutir sobre 

a questão da aplicabilidade de juros e demais elementos que 

compuseram o contrato de compra e venda; que o princípio da 

inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário foi 

violado; que deve ser reconhecida a relação de consumo; que 

os juros remuneratórios ou compensatórios não podem ser 

capitalizados; que a cobrança de juros acima do limite 

constitucional só é permitida às instituições financeiras; 

que houve venda casada, já que ao contratar com a primeira 

ré, foi forçada a adquirir seguro de uma das rés; que as 

rés devem ser condenadas ao pagamento de danos morais, bem 

como à entrega de dois celulares, os quais teriam sido 

prometidos como brindes.

Recurso tempestivo, não preparado (justiça 

gratuita) e não respondido. 

É o relatório.

Ajuizou a autora ação ordinária, alegando, em 

síntese, que firmou contrato de financiamento de bem móvel 

com a corré Casas Bahia; que houve venda casada de um 

seguro de vida sem sua permissão; que há abusividade na 

cobrança de juros, cuja taxa não pode ser superior a 12% ao 

ano; que houve promessa de entrega de dois aparelhos 

celulares como brinde, o que não ocorreu; que sofreu danos 

morais.

Apresentadas contestações, foi proferida 
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sentença, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, 

com base no artigo 267, VI, do C.P.C., por entender o 

magistrado ser inviável o exame do mérito de ação 

revisional de contrato quando há mora do autor (devedor), 

sem que tenha havido o pagamento da parte que reputa 

incontroversa.

Ocorre que a situação de inadimplência da autora 

não inviabiliza o exame do mérito da ação, mas tão somente 

sujeita a devedora aos efeitos decorrentes da mora, de 

forma que a extinção do processo, fundada no artigo 267, 

VI, 1ª figura, do C.P.C. deve ser afastada. 

No entanto, caso era de se reconhecer a 

ilegitimidade passiva da corré Samsung. E, em relação às 

demais rés, a ação era de ser julgada improcedente, como se 

verá a seguir, apreciação que se faz com base no artigo 

515, parágrafo 3º, do C.P.C.

A alegação constante da inicial, no sentido de 

que os brindes que teriam sido ofertados não foram 

entregues, não implica em responsabilidade da fabricante 

dos aparelhos para responder à demanda, já que não se trata 

de vício ou fato do produto.

E, embora alegue a autora que foram oferecidos 

como brindes dois aparelhos celulares, a verdade é que não 

há qualquer indício de prova neste sentido, sendo certo que 

a prova de que não ofereceu tais brindes importaria em 

prova negativa, ônus que não pode, no caso, ser atribuído 
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às rés, ainda que considerada a relação de consumo. 

Pelo que se vê da cópia do “Contrato de Venda 

Financiada” firmado entre as partes (fls. 100/101), o 

financiamento foi concedido pelo Banco Safra S/A.

Não há que se falar em limite constitucional de 

juros à taxa de 12% ao ano, isto porque a Emenda 

Constitucional nº 40, de 29.05.03, alterou a redação do 

artigo 192, da Constituição, restando revogado o parágrafo 

que tratava da limitação.

Não há que se falar em anatocismo, isto porque as 

instituições financeiras não se submetem ao regime jurídico 

do Decreto nº 22.626/33. Ademais, não há como estabelecer 

ilegalidade da taxa de juros praticada, uma vez que 

autorizada pelo BACEN e pela Lei 4.595/64.

Em relação à aquisição do seguro de vida 

estipulado pela ré Casas Bahia, tendo como seguradora a ré 

Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A (fls. 102), não 

vislumbro a existência de venda casada, sendo certo que não 

há qualquer elemento nos autos que indique ter sido 

condicionada a venda do produto à adesão ao seguro de vida 

oferecido.

Ante o exposto, ao recurso é dado provimento para 

afastar a extinção do feito com base no artigo 267, VI, 1ª 

figura, do C.P.C. e com fundamento no artigo 515, parágrafo 
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3º, do mesmo diploma legal julgar improcedente a ação, 

reconhecida a ilegitimidade passiva da Corré Samsung, 

ficando mantida a sucumbência, observada a gratuidade.

Jayme Queiroz Lopes
    Relator
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