
 

 

 

 

MP obtém liminar obrigando Apple e Vivo a trocar aparelhos 

com defeito 

O Ministério Público obteve liminar da Justiça obrigando as empresas Apple 

Computer do Brasil e Vivo a reconhecer e cumprir a responsabilidade solidária 

no papel de fornecedoras nos casos de vício do produto. Com isso, as duas 

empresas ficam obrigadas a trocar aparelhos com defeito, sob pena de multa 

diária de R$ 10 mil. 

A liminar foi concedida em ação civil pública ajuízada Promotora de Justiça 

Camila Mansour Magalhães da Silveira, da Promotoria do Consumidor da 

Capital, no último dia 24/1, e teve sua origem a partir de representação 

encaminhada por uma consumidora, que informou ter adquirido um aparelho 

iPhone, que, passados apenas dois dias da compra, apresentou defeito. Ao 

procurar a loja da Vivo onde adquiriu o aparelho, foi informada que a nova 

política adotada pelas empresas (Vivo e Apple) é de “não efetuar a troca, nem 

no prazo de garantia do produto novo”.  

No inquérito civil instaurado para apurar o caso, em audiência realizada na 

Promotoria do Consumidor, os advogados de ambas as empresas informaram 

que “conforme ajustado pelas duas empresas, quando o consumidor detecta 

algum vício de qualidade do produto, terá que recorrer ao fabricante do 

aparelho celular para resolver o problema, no caso, a Apple, ou seja, não poderá 

recorrer à loja da Vivo em que comprou o aparelho”.  

Desse modo, de acordo com a Promotora, as duas empresas, Vivo e Apple, 

confessaram não cumprir o Código de Defesa do Consumidor, que diz em seu 

artigo 18 que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade 

que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou 

lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.” 



 

“Em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, portanto, as empresas corrés 

privatizam os lucros e socializam os prejuízos. É dizer: negam a 

responsabilização solidária – em prejuízo de todos os consumidores – para 

auferirem benefício que reverte apenas em seu proveito, conduta que, por 

óbvio, não pode ser amparada pelo Poder Judiciário”, escreve a Promotora.  

A Promotoria tentou a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta 

com as empresas, mas a proposta não foi aceita. 

Em sua decisão a Juíza da 30ª Vara Cível da Capital, Maria Rita Rebello Pinho 

Dias, determinou que “em todos os casos de vícios observados nos produtos 

fabricados pela ré APPLE e vendidos em estabelecimentos da ré VIVO, qualquer 

uma delas, a critério do consumidor, dê integral cumprimento à norma 

constante do artigo 18 do CDC, ou seja, que sanem o vício no prazo máximo de 

30 dias”.  

A decisão judicial abrange não apenas os consumidores que adquiriram 

produtos após a data de sua publicação, como também todos aqueles 

consumidores que adquiriram produtos anteriormente e que tenham feito o 

pedido junto às empresas e não foram atendidos.  

As empresas também devem informar aos seus consumidores, de forma clara, 

precisa e ostensiva, por qualquer meio, que estão sanando os problemas que 

eventualmente os produtos tenham apresentado. Foi fixada multa diária no 

valor de R$ 10 mil para o caso de descumprimento de qualquer dos itens da 

determinação judicial. 
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