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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0004101-51.2013.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é 

apelante SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, é apelado ZILDA 

ROSA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não Conheceram do 

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

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente) e MAURO CONTI 

MACHADO.

São Paulo, 30 de junho de 2015. 

Galdino Toledo Júnior

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 0004101-51.2013.8.26.0220

Comarca de Guaratinguetá

Apelante: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Apelada: Zilda Rosa Alves

Voto nº 17.543

COMPETÊNCIA - Ação indenizatória 
fundada na existência de negócio jurídico 
de compra e venda de coisa móvel 
(aparelho celular da marca Samsung) - 
Matéria afeta à Seção de Direito Privado 
compreendida entre as 25ª a 36ª Câmara de 
Direito Privado deste Tribunal - Remessa 
determinada - Apelo não conhecido.

1. Ao relatório constante de fls. 78/82, 

acrescento que a sentença julgou procedente ação indenizatória 

proposta em face da Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., 

fundada em vício do produto por esta fabricado, fixando a 

reparação material e moral devida em, respectivamente, R$ 

529,00 e R$ 28.960,00.

Insurge-se a empresa vencida contra a 

decisão, deduzindo em suas razões recursais de fls. 88/102, 

preliminarmente, nulidade do julgado por ser ultra petita, uma 

vez que o julgador a quo arbitrou a reparatória moral bem acima 

do pretendido pela autora (R$ 6.780,00  fl. 07). No mais, 

defende a inexistência de provas de que houve negativa de 

conserto por sua assistência técnica, tanto que esta ficou 

limitada a uma visita, conforme recibo de fl. 10. De qualquer 

forma, o que transparece é que a consumidora desistiu de 
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reencaminhar o produto para análise e conserto pela assistência 

técnica, daí o descabimento da indenização material perseguida, 

pois não comprovada a negligência no atendimento. E, mesmo 

que persistisse o vício no aparelho, este fato por si, não gera 

dano moral, tanto que sequer foi demonstrada a suposta 

humilhação ou constrangimento ilícito. Alternativamente, requer 

seja, ao menos, reduzida a reparação moral para valores 

condizentes aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso regularmente processado, com 

oferecimento de contrarrazões às fls. 109/119.

2. Do exame do pleito inicial e das 

razões recursais, observa-se que a ação tem por escopo a 

restituição de quantia paga (R$ 529,00), por conta de produto 

defeituoso adquirido pela autora em 20.06.2012, fundada de 

relação de consumo de compra, venda e entrega de coisa móvel 

(aparelho celular desbloqueado Galaxy Y TV PR/PT  cf. nota 

fiscal de fl. 09), comercializado pela empresa apelante.

Diante disso, a competência para a 

apreciação do presente recurso é de uma das Câmaras da Seção 

de Direito Privado numeradas de 25ª a 36ª, uma vez que o 

pedido indenizatório tem por lastro ação que envolve discussão 

afeta a negócio de compra e venda tendo por objeto coisa móvel.

É o que deflui da regra constante do 
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artigo 2º, inciso III, letra “c”, da Resolução do Órgão Especial nº 

194/2004, com a redação dada pela Resolução 281/2006, serão 

de competência das 25ª a 36ª Câmaras de Direito Privado as 

ações que versem sobre “a posse, domínio o negócio jurídico 

que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes...”.

Não por outra razão é que o tema vem 

sendo analisado por aquelas Câmaras, como se verifica pelo 

julgado a seguir: “RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO 

PRODUTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - BEM MÓVEL - REFRIGERADOR ADQUIRIDO QUE 

APRESENTA DEFEITOS INCOMPATÍVEIS COM SEU ESTADO NO ATO 

DA VENDA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO DO ART. 18, § 1º, 

DO CDC - INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS ALEGADOS 

QUE SE MOSTRA POSSÍVEL, DESDE QUE COMPROVADOS - DANOS 

MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO” (31ª Câmara de Direito Privado ?  Apelação 

0138736-28.2005.8.26.0000 ?  Relator Desembargador 

Francisco Casconi).

Em outra decisão: “Apelação Cível. 

Consumidor. Aquisição de produto que apresentou defeitos. 

Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença que 

acolheu ambos os pedidos indenizatórios. Apelo da corré 

vendedora. Revelia da vendedora afastada. Contestação 

protocolada dentro do prazo em dobro para contestar, nos 
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termos do art. 191 do CPC. Legitimidade da vendedora para 

figurar no polo passivo da ação. Responsabilidade solidária com 

a fabricante. Art. 18, caput, do CDC. Possibilidade de o 

consumidor mover a ação em relação a qualquer integrante da 

cadeia produtiva. Hipótese dos autos que se revelou mero 

descumprimento contratual que não dá ensejo à indenização por 

danos morais. Apelação parcialmente provida.” (35ª Câmara de 

Direito Privado ?  Apelação 4000919-77.2013.8.26.0320    ?  

Relator Desembargador Morais Pucci, J. 13.10.2014).

3. Ante o exposto, meu voto não 

conhece do recurso e determina sua redistribuição na forma 

acima.

       Galdino Toledo Júnior

                   Relator
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