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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0113277-35.2007.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILEDA 
RODRIGUES COSTA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SAMSUNG 
ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LTDA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do agravo retido e negaram 
provimento ao recurso de apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), PIVA RODRIGUES E GALDINO 
TOLEDO JÚNIOR.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2016

ALEXANDRE BUCCI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO NO. 2348

Apelação no. 0113277-35.2007.8.26.0006

Comarca: São Paulo (Foro Regional de Penha de França - 2ª. Vara Cível) 

Apelante: Nileda Rodrigues Costa Soares (Justiça Gratuita)

Apelada: Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. 

Apelado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 

Juiz de Direito: Dr. Sinval Ribeiro de Souza 

DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

Demanda na qual a autora reclama responsabilidade civil imputada à 

empresa Samsung, responsabilidade esta atrelada a defeitos 

apresentados por uma câmera filmadora adquirida em loja do corréu 

Carrefour, exigindo-se a recomposição de prejuízos materiais e morais 

advindos do não funcionamento adequado do produto. 

Corréu Carrefour excluído do polo passivo da lide (artigo 267, VI, CPC), 

por ilegitimidade passiva, conforme decidido em anterior decisão 

saneadora. 

Sentença de procedência dos pedidos formulados em face da corré 

Samsung, condenada esta última a ressarcir à autora o valor de             

R$ 2.029,00. Aludida corré igualmente condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais, arbitrados em R$ 4.058,00.

Recursos da autora. 

Competência. 

Caráter meramente preferencial das regras de competência recursal e 

razoável duração do Processo que justificam o enfrentamento dos 

recursos. 

Recurso de Agravo retido da autora.

Não conhecimento, ante a ausência de pleito expresso de reiteração da 

insurgência quando das razões de Apelação. 
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Recurso de Apelação da autora. 

Legitimação passiva do corréu Carrefour. 

Questão processualmente preclusa, ante o desfecho de extinção do feito, 

sem resolução de mérito já sedimentado no tempo, considerando ter 

sido ineficaz, processualmente falando, o manejo de Agravo retido cujo 

interesse na apreciação não foi reiterado expressamente em razões de 

Apelação. 

Quantificação da indenização por danos morais. Indenização por danos 

morais, tal qual arbitrada na origem, que se mostra adequada ao caso 

concreto, não se recomendando a majoração sugerida no apelo, sob 

pena de desequilíbrio na função ressarcitória da indenização, não se 

podendo convalidar o enriquecimento desproporcional da vítima do 

produto defeituoso. 

Recurso de Agravo retido da autora não conhecido. 

Recurso de Apelação da autora não provido. 

A respeitável sentença de fls. 327/329 dos autos, cujo 

pertinente relatório é aqui adotado, julgou procedentes os pedidos 

deduzidos em sede de Ação de Indenização proposta por Nileda Rodrigues 

Costa Soares em face de Samsung Eletrônica do Brasil Ltda. 

Fê-lo, o ilustre magistrado, em demanda na qual a 

autora reclamava responsabilidade civil imputada à empresa requerida, 

responsabilidade esta atrelada a defeitos apresentados por uma câmera 

filmadora adquirida em loja do corréu Carrefour, exigindo-se a 

recomposição de prejuízos materiais e morais advindos do não 

funcionamento adequado do produto. 
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Com tais contornos delimitada a lide, cumpre assinalar 

que em primeiro grau tivemos a condenação da corré Samsung a ressarcir à 

autora o valor de R$ 2.029,00, com incidência de correção monetária desde o 

desembolso e juros de mora contados desde a citação, correspondendo tal 

montante ao valor do produto defeituoso. 

A aludida corré foi igualmente condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, os quais foram arbitrados em 

montante de R$ 4.058,00, com correção monetária desde o arbitramento e 

juros de mora igualmente contados desde a citação.

Vencida, a corré Samsung foi finalmente 

responsabilizada pelo pagamento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios arbitrados em patamar de 20% do valor total da 

condenação imposta. 

Importante destacar que em sede de decisão saneadora 

(fls. 211/213) tivemos o reconhecimento da ilegitimidade passiva do corréu 

Carrefour. 

Em relação a este corréu, deliberou-se no sentido do 

desfecho processual de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do disposto no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

responsabilizando-se a autora pelos ônus de sucumbência nesta vertente da 

lide, ressalva feita à gratuidade. 
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Quanto a esta referida decisão, tivemos o manejo de 

Agravo, na forma retida, por parte da autora (fls. 219/223), pese embora não 

tivesse havido pleito de reiteração na apreciação da insurgência quando das 

razões de Apelação. 

Tivemos ainda, a interposição de Embargos de 

Declaração de interesse da corré Samsung (fls. 334/335), os quais foram 

rejeitados (fls. 338).

E não conformada com o resultado que fora atribuído à 

lide, a autora interpôs tempestivo recurso de Apelação (fls. 343/351) 

sustentando que a indenização por danos morais deveria ter cunho 

satisfativo, portanto, deveria ser majorada, sobretudo, se considerada a 

frustração da expectativa de filmagem das férias, destacando-se, ainda, o 

péssimo atendimento dispensado pela requerida e sua assistência técnica. 

Pretendia, pois, a autora, a majoração dos danos morais 

para o montante de R$ 20.000,00, impondo-se, mais, segundo a apelante, a 

reintegração à lide do corréu Carrefour. 

Ocorre que o corréu Carrefour seria igualmente 

responsável pelos prejuízos materiais e morais experimentados com o 

defeito apresentado pelo produto, invocando-se, para tanto, o disposto no 

artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, sem falar no fato de que a 

legitimidade decorria da aquisição do produto em estabelecimento deste 

aludido corréu. 
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Por fim, os protestos da autora eram pelo provimento 

do recurso, com consequente isenção dos ônus de sucumbência que lhe 

haviam sido impostos na vertente da lide afeta ao corréu Carrefour, 

solidariamente responsável este último, sem prejuízo da mencionada 

majoração da indenização por danos morais, tudo, nos termos retro 

expostos. 

O recurso em questão foi recepcionado e processado na 

origem (fls. 353), seguindo-se a apresentação de depósito judicial, referente 

ao valor da condenação, por parte da corré Samsung (fls. 357/359), 

insistindo, porém, a autora na apreciação do recurso (fls. 362), não havendo 

registro de contrarrazões por parte dos corréus. 

No essencial, é o relatório. 

No caso dos autos a petição inicial trazia a formulação 

de pretensões de indenização por danos materiais e morais decorrentes da 

aquisição, por consumidora, de bem móvel (câmera filmadora) que 

apresentou defeito, matéria, em tese, não abrangida na competência desta 

Subseção de Direito Privado I. 
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Porém, diante do caráter meramente preferencial das 

regras de competência recursal e também em nome da razoável duração do 

Processo, contando com a concordância dos demais nobres integrantes da 

Turma Julgadora, nesta oportunidade opta-se pelo enfrentamento dos 

recursos. 

Feito tal registro, anuncia-se que o recurso de Agravo 

retido de interesse da autora (fls. 219/223) não será conhecido, por conta da 

não reiteração expressa da insurgência nas razões de Apelação, ônus que 

competia à parte recorrente atender de maneira clara e objetiva. 

Mas, na espécie, o resultado de não conhecimento do 

Agravo retido não traz maiores prejuízos ao pleito da autora, tendo em vista 

que a matéria afeta à legitimação passiva do corréu Carrefour foi tema 

abordado nas razões de Apelação e por isso será aqui enfrentado em 

capítulo próprio do voto. 

Em atenção ao recurso de Apelação interposto pela 

autora, entende-se que a insurgência não comporta provimento, senão 

vejamos. 

Incontroverso o defeito apresentado pelo produto 

fabricado pela corré Samsung, conforme comprovado em laudo pericial    

(fls. 296/318) o apelo da autora surgia na medida em que não satisfeita a 

consumidora com a quantificação do dano moral, também se questionando, 

tal qual adiantado nas linhas acima, o acerto da exclusão da lide do corréu 

Carrefour. 
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Assim delimitado o espectro de insurgência recursal do 

apelo, no que se refere ao pleito que buscava novamente trazer à lide o 

corréu Carrefour, impossível dar guarida aos protestos recursais veiculados 

pela autora. 

Quanto a este tema basta dizer que o Carrefour já teve 

sua ilegitimidade passiva reconhecida por ocasião da decisão saneadora   

(fls. 211/213) e por tal motivo foi excluído este corréu do Processo. 

Por ser assim, a partir daquele referido momento 

processual exauriu-se a prestação jurisdicional em relação a este corréu, o 

que se sedimentou em definitivo, processualmente falando, com a não 

reiteração da insistência na apreciação do Agravo retido, tratando-se, a esta 

altura, de questão tecnicamente preclusa. 

Neste sentido, bom que se ressalte, é também o 

pensamento da melhor doutrina, invocando-se aqui, o entendimento de 

Fredie Didier Júnior a respeito do tema: 

“Parece haver uma confusão sobre a possibilidade de conhecimento ex 

offício de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já 

decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas diversas: a 

cognoscibilidade ex offício de tais questões significa, tão-somente, que elas poder ser examinadas 

pelo Judiciário sem provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são 

apreciadas. Não há preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há 

preclusão para o reexame” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 9ª. ed., Bahia, Editora 

Juspodivm, 2008, p. 515). 
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Vê-se, pois, que não havia como se trazer novamente 

para a lide o corréu dela excluído sem questionamento oportuno e passível 

de conhecimento em segundo grau, sendo esta a situação dos autos ante o 

não conhecimento do Agravo retido que tratava do tema. 

Sob outro vértice, melhor sorte não acompanhava à 

apelante se nos voltássemos à pretensão recursal atrelada ao quantum 

indenizatório dos danos morais. 

Como se sabe, a indenização por danos morais deve ser 

suficiente a servir de compensação pelo prejuízo moral sofrido, ostentando, 

ainda, conteúdo didático hábil à reprimenda do responsável pela lesão 

extrapatrimonial. 

O arbitramento, sempre difícil, deve respeitar os 

conhecidos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento às 

funções ressarcitória e punitiva da indenização. 

Por isso observa Carlos Alberto Bittar: 

“A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, 

ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto 

dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de 

que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. 

Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante”. (In "Reparação Civil por Danos Morais", 2ª ed., RT, p. 220). 
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Postas tais considerações, pese embora não se ignore os 

transtornos e os aborrecimentos experimentados pela autora com o não 

funcionamento do produto, entende-se ter sido adequado e razoável o valor 

arbitrado para os danos morais na origem (R$ 4.058,00 - data base - agosto 

de 2013), rejeitando-se, também, a pretensão de majoração da indenização. 

Estes são, em suma, os fundamentos que bastam para o 

bom equacionamento dos recursos, desnecessária a menção a outros 

dispositivos legais ou mesmo uma eventual resposta formal a questionários 

de prequestionamento. 

Do exposto, pelo meu voto, a proposta é lançada no 

sentido de NÃO SE CONHECER do recurso de Agravo retido e            

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, ambos, de interesse da 

autora, mantida, pois, sem alterações, a r. sentença guerreada. 

ALEXANDRE BUCCI 

            Relator 
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