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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

Nota Técnica n.º 281/2019/CSA-SENACON/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ

Processo Nº 08012.000016/2018-22

Representante: Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (Ex officio)

Representado: Apple Computer Brasil Ltda.

Assunto: Prá�ca abusiva

Ementa: Averiguação Preliminar. Suposta prá�ca abusiva de obsolescência programada de aparelhos
e/ou desgaste intencional das baterias dos aparelhos. Violação ao princípio da vulnerabilidade,
transparência e boa-fé. Direito à informação adequada e clara e liberdade de escolha. Prá�ca
abusiva. Sugestão de instauração de Processo Administra�vo.  
 

Senhor Coordenador Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas, 
 

 

I. RELATÓRIO

 

Trata-se de averiguação preliminar iniciada de Ex officio no âmbito do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do
Ministério de Jus�ça e Segurança Pública (MJSP), em face da empresa Apple Computer Brasil Ltda.
(Representada), em razão de suposta obsolescência programada dos aparelhos “Iphones” e/ou desgaste
intencional das baterias dos aparelhos da empresa.

Desse modo, por meio do Despacho nº 4/2018/CGCTSA/GAB-DPDC/DPDC/SENACON, este
Departamento abordou, por intermédio de Despacho (5695476), acerca da revelação da Representada,
em nível mundial, sobre a len�dão intencional dos aparelhos ‘Iphone’ com o decorrer do tempo, bem
como o comunicado da Representada sobre a “decepção” dos seus clientes “sobre a forma como lidamos
com o desempenho dos aparelhos iPhone com baterias mais an�gas e como comunicamos esse
processo”, de 28 de dezembro de 2017. A referida mensagem foi juntada aos autos (extraída do endereço
<h�ps://www.apple.com/br/iphone-ba�ery-and-performance/>, conforme abaixo transcrita:

 

28 de dezembro de 2017
Uma mensagem para nossos clientes sobre a bateria e o desempenho do iPhone.

Recebemos comentários dos nossos clientes sobre a forma como lidamos com o
desempenho dos aparelhos iPhone com baterias mais an�gas e como comunicamos esse
processo. Sabemos que alguns de vocês ficaram decepcionados com a Apple e pedimos
desculpas por isso. Houve uma série de mal-entendidos sobre esse assunto, então,
queremos esclarecer tudo e contar sobre algumas mudanças que estamos fazendo. Em
primeiro lugar, nunca fizemos — e nunca faríamos — nada para encurtar intencionalmente
a vida ú�l de qualquer produto Apple, nem para prejudicar a experiência e forçar o usuário
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a trocar de aparelho. Nosso obje�vo sempre foi criar produtos que os clientes amem, e
fazer com que um iPhone dure o máximo possível é algo muito importante para isso.
Como uma bateria envelhece?

Todas as baterias recarregáveis são componentes consumíveis que perdem eficiência à
medida que envelhecem quimicamente e sua capacidade de manter a carga diminui. O
tempo e o número de vezes que uma bateria é carregada não são os únicos fatores nesse
processo de envelhecimento químico. A forma como o aparelho é usado também afeta o
desempenho da bateria durante sua vida ú�l. Por exemplo, deixar ou carregar o aparelho
em um ambiente quente pode acelerar o envelhecimento da bateria. Essas são
caracterís�cas químicas, comuns em baterias de íon de lí�o em toda a indústria. Uma
bateria com envelhecimento químico também perde a capacidade de fornecer picos de
energia, principalmente em um estado de pouca carga, o que pode resultar em
desligamentos inesperados do aparelho em algumas situações. Para ajudar os clientes a
entender melhor a bateria recarregável do iPhone e os fatores que afetam seu
desempenho, publicamos um novo ar�go de suporte: Bateria e desempenho do iPhone.
Para nós, um aparelho se desligar de repente, do nada, é algo inaceitável. Se nós pudermos
evitar, não queremos que nossos usuários percam ligações, deixem de �rar fotos ou
tenham qualquer outra parte da experiência com o iPhone prejudicada.
Evitando desligamentos inesperados
Há cerca de um ano, lançamos o iOS 10.2.1 com uma atualização de so�ware que melhora
o gerenciamento de energia durante picos de cargas de trabalho para evitar desligamentos
inesperados no iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE. Com essa
atualização, o iOS gerencia de maneira dinâmica o desempenho máximo de alguns dos
componentes do sistema quando é necessário prevenir que o aparelho desligue. Essas
mudanças talvez passem despercebidas, mas, em alguns casos, os usuários podem notar
um tempo maior na abertura de apps e outras reduções no desempenho. A resposta dos
clientes ao iOS 10.2.1 foi posi�va, já que ele reduziu a ocorrência de desligamentos
inesperados. Recentemente, oferecemos o mesmo suporte no iOS 11.2 para o iPhone 7 e o
iPhone 7 Plus. É claro que, quando uma bateria quimicamente envelhecida é subs�tuída
por uma nova, o desempenho do iPhone volta ao normal se operado em condições-padrão.

Feedbacks recentes de usuários
Durante o úl�mo trimestre, começamos a receber comentários de alguns usuários que
estavam percebendo um desempenho mais lento em algumas situações. Com base na
nossa experiência, pensamos que poderia ser uma combinação de dois fatores: um
impacto normal e temporário no desempenho durante a atualização do sistema
operacional, já que o iPhone instala novos so�wares e atualiza apps, e pequenos bugs na
primeira versão que já foram corrigidos. Agora, acreditamos que outra causa dessas
experiências dos usuários é o desgaste químico con�nuo das baterias em aparelhos iPhone
6 e iPhone 6s mais an�gos, muitos dos quais ainda usam as baterias originais.
Lidando com as preocupações dos clientes

Nossa intenção sempre foi que nossos clientes pudessem usar seus aparelhos iPhone o
máximo de tempo possível. Os produtos Apple são conhecidos pela durabilidade e por
manter seu valor por mais tempo que os concorrentes, e temos muito orgulho disso. Para
lidar com as preocupações dos clientes, reconhecer a lealdade que eles têm pela marca e
recuperar a confiança de todos que duvidaram das intenções da Apple, decidimos tomar as
seguintes providências:
A Apple vai reduzir em R$ 300 o preço de subs�tuição de bateria para o iPhone fora da
garan�a – de R$ 449 para R$ 149. A redução é válida no mundo todo até dezembro de
2018. Isso vale para todos os donos de iPhone 6 ou posterior que precisem subs�tuir a
bateria. Em breve, divulgaremos mais detalhes em apple.com/br.
No início de 2018, vamos lançar uma atualização do iOS com novos recursos que oferecem
aos usuários mais informações sobre o estado da bateria do iPhone. Eles mesmos poderão
ver se a condição está afetando o desempenho.
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Como sempre, nossa equipe está buscando formas de melhorar ainda mais a experiência
dos usuários, incluindo melhorar o modo como gerenciamos o desempenho e evitamos
desligamentos inesperados com o envelhecimento das baterias.
Para a Apple, ter a confiança dos clientes é tudo, e vamos con�nuar fazendo tudo o que for
possível para merecê-la. Sabemos que só conseguimos fazer um trabalho que amamos
graças à confiança e ao apoio dos usuários. E nunca vamos esquecer ou menosprezar isso.

 

Com a finalidade de apurar a suposta obsolescência programada, em 5 de janeiro de 2018,
este Departamento enviou a No�ficação Nº 1/2018/CSA-SENACON/CGCTSA/GAB-DPDC/DPDC/SENACON
para a Representada apresentar esclarecimentos, especialmente quanto aos seguintes pontos: (i) a forma
como a empresa trabalha para a adequação e qualidade dos aparelhos ‘Iphone’, explicando se exis�ria ou
não compa�bilidade entre determinado modelo de "iPhone" (especialmente os mais an�gos) e as
diversas atualizações de so�ware disponibilizadas para instalação de tempos em tempos nos aparelhos
celulares da empresa; (ii) explicar as medidas adotadas pela empresa sobre os fatos no�ficados,
mencionando a existência de eventuais contrapar�das para o consumidor permanecer com um modelo de
celular mais an�go e, consequentemente, com len�dão; (iii) a ocorrência de transmissão de algum �po de
informação aos consumidores e, caso afirma�vo, explicar como ocorreu.`

No tocante ao primeiro ques�onamento, explicou que o so�ware iOS 10.2.1 forneceu um
sistema que aprimora o gerenciamento de bateria durante os picos de trabalho para evitar desligamentos
inesperados no iPhone, iPhone Plus, iPhone 6s, iPhone 6sPlus e iPhone SE, que teria sido estendida ao
iPhone 7 e iPhone 7Plus com a atualização de so�ware iOS 11.2. Segundo afirmou, este so�ware teria
apenas a finalidade de prevenir desligamentos inesperados a fim de que o aparelho pudesse ser u�lizado
normalmente. Quanto ao funcionamento, explicou que ocorreria por meio de uma análise combinada de
temperatura do aparelho, da possibilidade de carga da bateria e da sua capacidade. Assim, o
gerenciamento máximo se daria apenas caso requerido pelas mencionadas variáveis, de modo que
muitos usuários poderiam não notar qualquer diferença. No entanto, no caso de formas mais extremas
de gerenciamento, os seguintes efeitos poderiam ser notados: maior demora na abertura de aplica�vos;
redução na velocidade de resposta ao mexer na tela; redução do brilho; redução no volume do alto-
falante; redação gradual da velocidade de resposta em certos aplica�vos; o flash da câmera poderia ficar
desa�vado e destacado para o usuário na interface; e aplica�vos que atualizam em segundo plano
poderiam necessitar de atualização novamente no momento da u�lização. Assim, argumentou que a
u�lização do aparelho afeta a performance da bateria durante a vida ú�l e que o envelhecimento químico
a torna menor capaz de fornecer picos de carga de energia.

Em relação ao segundo ques�onamento, a Representada explicou as três medidas que
estava adotando para endereçar as preocupações dos consumidores. A primeira consis�u na redução do
preço da subs�tuição de baterias de iPhones fora da garan�a em R$ 300,00 (trezentos reais). A segunda
foi a elaboração de atualização do sistema para o in�tulado iOS 11.3, com novos mecanismos
demonstrando o estado da bateria e apresentando informações sobre a necessidade de manutenção da
bateria. A terceira se referiu ao mecanismo de gerenciamento de bateria para regular a performance
máxima para prevenir desligamentos inesperados. No que concerne ao ponto sobre a eventual
comunicação aos consumidores, afirmou que, a par�r de dezembro de 2017, transmi�u mensagens nos
links a seguir: "Uma mensagem para nossos clientes sobre a bateria e o desempenho do iPhone"
disponível em <h�ps://www.apple.com/br/iphone-ba�ery-and-performance/>; "obtenha ajuda onde
você es�ver", disponível em <h�ps://getsupport.apple.com>; e "Entrar em contato com o Suporte",
disponível em <h�ps://support.apple.com/pt-br/contact>.

Em seguida, em 8 de março de 2018, a Representada compareceu ao DPDC, em audiência,
para apresentar esclarecimentos sobre a suposta o presente procedimento, conforme Ata abaixo
colacionada:

 

Explicaram que em meados de setembro/outubro de 2016 notaram que alguns aparelhos
se desligavam automa�camente e em dezembro/2016 foi lançado mecanismo de
diagnós�co buscando compreender o problema. Exis�am problemas de produção com uma
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série de baterias, sendo lançado um programa de qualidade para subs�tuí-los. Contudo,
mesmo assim outros modelos con�nuavam apresentando o problema de desligamento
automá�co, quando verificados alguns fatores combinados, dentre os quais: a queda da
temperatura, a baixa carga e a vida ú�l da bateria. O reinício automá�co ocorria quando
exis�am vários aplica�vos abertos e a bateria não suportava e assim desligava.
Destacaram que quando se operam aplica�vos que exigem menos energia, não ocorre esse
desligamento. Ao contrário, no caso de aplica�vos que exigem muita energia, somados à
pouca carga e baixa temperatura, verifica-se o desligamento automá�co.

Argumentaram que a solução não se aplica a todos os telefones da Apple e não é o caso de
obsolescência programada. A administração e endereçamento foram dados apenas aos
modelos que apresentaram o problema, ou seja, os modelos de iPhone 6 e seguintes,
excluindo-se os modelos de iPhone 8, 8 Plus e X.
Explicaram que mecanismo IOS 10.2.1 foi disponibilizado também para os modelos de
iPhone 5, de modo que qualquer usuário que �vesse esses modelos conseguiam realizar a
atualização de so�ware. Contudo, o ajuste de bateria e as consequências, por exemplo, de
len�dão, só foram verificadas nos aparelhos (modelos de iPhone 6 e seguintes, excluindo-
se os modelos de iPhone 8, 8 Plus e X) que de fato apresentavam o problema de
desligamento automá�co, somado às condições de vida ú�l da bateria, quan�dade de
carga e temperatura.
No�ciaram que o feedback do consumidor relacionado à atualização foi posi�vo e
verificaram uma redução dos desligamentos inesperados de mais de oitenta por cento nos
iPhones 6S e mais de setenta por cento nos modelos de iPhone 6.

Informaram que a funcionalidade foi pensada e implementada para melhorar a
experiência do consumidor, e prolongar a vida ú�l dos produtos. Sempre que a empresa
lança um IOS, advém novas funcionalidades, um novo telefone, sem custos para o
consumidor. Ressaltaram, ainda, que a empresa se preocupa com o fato de que a
atualização de so�ware possa ser suportada pelos modelos mais an�gos de telefone.
Afirmaram que con�nuam comercializando o modelo de iPhone 6 e é por esse produto que
os novos consumidores chegam à Apple. Nesse sen�do, a proposta da empresa é tomar a
experiência do consumidor com o iPhone 6 a melhor, até mesmo buscando fidelizar o
consumidor.
Explicaram também que será lançado um novo so�ware que irá proporcionar um comando
para a verificação da saúde da bateria e o consumidor terá a opção de a�var ou desa�var
o gerenciamento de desempenho. Indagados sobre o fato de o consumidor desa�var esse
gerenciamento, se pode acarretar em risco, afirmaram que a maioria dos telefones faz o
desligamento automá�co quando isso acontece e pode ocorrer um dano à memória caso o
consumidor a esteja u�lizando de alguma forma. Acrescentaram que o so�ware é
desenhado para proceder ao desligamento de forma mais suave, pois a ideia é proteger
para que o aparelho não sofra danos decorrentes do desligamento.

Ques�onados sobre a capacidade de vida da bateria, afirmaram que a garan�a da
empresa são 500 recargas de cem por cento das baterias ou um ano de uso, o que ocorrer
primeiro.
Indagados sobre a iden�ficação dos consumidores para o reembolso, informaram que a
empresa está avaliando a possibilidade de res�tuição dos consumidores que pagaram o
valor cheio pela subs�tuição da bateria depois de janeiro de 2017.
Com relação ao fato de que empresa foi demanda em outros países, como Estados Unidos
e França, ques�onamos se algum caso foi decidido e culminou em aplicação de sanção. A
empresa esclareceu que não existe nenhuma penalidade em nenhum outro país, existem
apenas ações, algumas ações civis cole�vas, mas todas as demandas estão sendo
endereçadas pelos representantes da empresa.

 

Posteriormente, em 5 de abril de 2018, a Representada apresentou novos esclarecimentos.
Abordou que, em 29 de março de 2018, lançou a atualização gratuita de so�ware "iOS 11.3", com , que
poderia ser u�lizada por proprietários de iPhone, iPad e iPod. Aduziu que os consumidores conseguem
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verificar a funcionalidade de gerenciamento de bateria, introduzida pelo iOS 10.2.1, o que gerenciaria a
máxima performance e preveniria desligamentos inesperados. Segundo a Representada, o relato a seguir
seria de consumidor sobre a referida funcionalidade: "O iOS 11.3 introduz novos recursos, incluindo o
ARKit 1.5 com compa�bilidade para experiências de realidade aumentada mais imersivas, Saúde da
Bateria do iPhone (Beta), novos Animojis para usuários do iPhoneX e muito mais. Esta atualização
também inclui melhorias de estabilidade e correções de erros".

Em nova pe�ção, de 25 de maio de 2018, a Representada informou que estava oferecendo
crédito de R$ 300,00 (trezentos reais) para os clientes que arcaram com a subs�tuição da bateria fora da
garan�a para o iPhone 6 ou disposi�vos posteriores, entre 1.1.2017 e 28.12.2017, em uma Apple Store,
na Central de Reparos Apple ou na assistência técnica autorizada. Assim, mencionou que entraria em
contato por e-mail, durante 23.5.2018 e 27.7.2018, com instruções sobre como obter o crédito, que
também estariam disponíveis online.

Em seguida, este Departamento solicitou pesquisa nos registros do Sindec com a finalidade
de apurar a suposta len�dão intencional por parte da Apple Computer Brasil Ltda, dos aparelhos celulares
"iPhone", à medida que o modelo envelhece. Nos termos do relatório n. 7283205, diversos consumidores
demonstraram insa�sfação pela len�dão dos aparelhos da Representada, possivelmente, em razão de
atualização imposta, conforme transcrito:

 
7 º - Atendimento - Região: Sudeste - UF: SP - Procon: Procon São Paulo - Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor - Cidade do Consumidor: São Paulo - Meio de Consumo:
Internet - Área: Produtos - Assunto: Telefone ( Convencional, Celular, Interfone, Etc. ) -
Problema: Produto com vício - Tipo de Atendimento: CIP (Carta de Informações
Preliminares) - Forma de Atendimento: E-mail - Razão Social: APPLE COMPUTER BRASIL
LTDA - Nome Fantasia: NULL - CNPJ: 623904000173 - FA Nr: 35001003170283488 - Data:
08/11/2017 - Orientacao Atendimento: NULL - TextoCarta Atendimento: O(a)
consumidor(a) acima iden�ficado(a) recorre a esta Fundação para expor e requerer o que
segue: Dados da compra/contratação: Produto: IPHONE | Marca: 7 | Modelo: IPHONE7
Forma de aquisição do produto/serviço: Loja Virtual / Internet Número do cupom/nota
fiscal: 601619 Data da compra: 05/07/2017 Valor da compra: R$ 3.058,20 Forma de
pagamento: Cartão de Crédito Data prevista para entrega/montagem: 10/07/2017 Nome
da Assistência Técnica: FJR INFORMATICA Número da Ordem de Serviço: NAO ENTREGUE
Data da Ordem de Serviço: 04/10/2017 Descrição do Problema: "Desde que instalei o IOS
11 em meu Iphone 7 novo, o mesmo começou a apresentar defeitos constantes de
len�dão, travamento e no Bluethooth. Não consigo ouvir músicas em minha caixa de som,
a qual comprei para usar especialmente com o meu novo celular. O bluethooth não
funciona. Além de eu ter comprado a caixa de som que só funciona via bluethooth, ainda
pago assinatura do Spo�fy e estou impedida de usar a caixa e os serviços do Spo�fy pois o
a função bluethooth do meu aparelho não funciona ou funciona parcialmente com várias
interrupções caindo constantemente. Já fiz todas as atualizações do IOS, reinstalação, e
testes que a Apple pediu, por telefone e na assistência técnica �sica, na qual inclusive levei
minha caixa de som para teste (possuo 7 números de protocolos de contatos com a
assistência por telefone com a apple e uma visita à assistência técnica, loja �sica) e a
mesma recusa-se a resolver o problema. Está claro que o aparelho apresenta defeito e a
Apple, que já foi no�ficada inclusive por carta, recusa-se a trocar o mesmo por um novo."
Pedido: - Subs�tuição do produto. - Resposta CIP: Segue anexa defesa.

 
12 º - Atendimento - Região: Sudeste - UF: SP - Procon: Procon Municipal de Sorocaba -
Cidade do Consumidor: Sorocaba - Meio de Consumo: Estabelecimento Comercial - Área:
Produtos - Assunto: Telefone ( Convencional, Celular, Interfone, Etc. ) - Problema:
Publicidade enganosa - Tipo de Atendimento: CIP (Carta de Informações Preliminares) -
Forma de Atendimento: Pessoalmente - Razão Social: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA -
Nome Fantasia: APPLE - CNPJ: 623904000173 - FA Nr: 35019001180001622 - Data:
22/01/2018 - Orientacao Atendimento: NULL - TextoCarta Atendimento: Consumidor acima
qualificado informa que possui um aparelho smartphone Iphone 6 fabricado pela
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Reclamada. Informa que foi dado um comunicado pela Apple, em seu site
(www.apple.com/br/iphoneba�ery-and-performance), que seria realizada a troca de
bateria dos aparelho Iphone 6 devido à uma atualização que o deixou lento e
comprometeu sua bateria. Informa que o prazo para troca das baterias, mesmo fora da
garan�a, seria entre 28/12/2017 até 28/12/2018, para todos os Iphones 6, sem exceção.
Consumidor informa que realizou o agendamento do atendimento (protocolo 1004 0462
2323), mas ao procurar a assistência, foi informado que não poderia realizar as trocas
devido à uma subs�tuição da tela. Consumidor contestou a informação, e procurou o
atendimento da empresa (1004 0925 5857) e que lhe foi jus�ficado que a assistência não
poderia ser "forçada a realizar a troca". Foi orientado a procurar outras unidades de
assistência técnica não autorizadas a fim de obter a troca da bateria. Diante do exposto,
comparece a este Órgão e requer esclarecimentos; além da subs�tuição da bateria,
conforme comunicado, o mais breve possível e livre de quaisquer ônus. - Resposta CIP:
Segue anexa defesa para o caso em questão.
 

15 º - Atendimento - Região: Centro-oeste - UF: GO - Procon: Procon Estadual de Goiás -
Cidade do Consumidor: Goiânia - Meio de Consumo: Estabelecimento Comercial - Área:
Produtos - Assunto: Telefone ( Convencional, Celular, Interfone, Etc. ) - Problema: Manual
de Instrução (em língua estrangeira/falta de informação/informação incorreta) - Tipo de
Atendimento: Simples Consulta - Forma de Atendimento: Pessoalmente - Razão Social:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - Nome Fantasia: APPLE (CIP ELETRÔNICA) - CNPJ:
623904000173 - FA Nr: 52001020180008321 - Data: 05/02/2018 - Orientacao
Atendimento: O Consumidor compareceu a esta unidade de atendimento para informar
que adquiriu um aparelho iphone 5 s em 2015. Aduz o consumidor que houve atualização
operacional de versão e que seu aparelho ficou muito lento e solicita esclarecimentos. O
consumidor foi orientado a retornar para abertura de CIP, pois o mesmo não portava
documentação. orientado a trazer nota fiscal do produto, comprovantes das atualizações,
prints de telas, documentos pessoais e comprovante de endereço. - TextoCarta
Atendimento: NULL - Resposta CIP: NULL
 
16 º - Atendimento - Região: Centro-oeste - UF: GO - Procon: Procon Estadual de Goiás -
Cidade do Consumidor: Goiânia - Meio de Consumo: Estabelecimento Comercial - Área:
Produtos - Assunto: Telefone ( Convencional, Celular, Interfone, Etc. ) - Problema: Manual
de Instrução (em língua estrangeira/falta de informação/informação incorreta) - Tipo de
Atendimento: Atendimento Preliminar - Forma de Atendimento: Pessoalmente - Razão
Social: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - Nome Fantasia: APPLE (CIP ELETRÔNICA) - CNPJ:
623904000173 - FA Nr: 52001020180008617 - Data: 06/02/2018 - Orientacao
Atendimento: A consumidora acima qualificada compareceu a esta unidade de
atendimento para informar que adquiriu um aparelho iphone 5S 32 Gb Silver Apple em 04
de fevereiro de 2016 no valor de R$ 2041,55 (dois mil e quarenta e um reais e cinquenta e
cinco centavos) junto a reclamada. Aduz a consumidora que houve atualizações de versão
e que o desempenho do celular ficou muito lento. Nos procurou para esclarecimentos. Em
contato com a reclamada através do Sr. Matheus que após relato dos fatos nos informou
que a consumidora poderá acionar a seguradora através do telefone 0800 7250467 e
relatar o ocorrido para a devida providencia. - TextoCarta Atendimento: NULL - Resposta
CIP: NULL

 
17 º - Atendimento - Região: Nordeste - UF: PE - Procon: Procon Municipal do Jaboatão dos
Guararapes - Cidade do Consumidor: Jaboatão dos Guararapes - Meio de Consumo:
Estabelecimento Comercial - Área: Produtos - Assunto: Telefone ( Convencional, Celular,
Interfone, Etc. ) - Problema: Produto com vício - Tipo de Atendimento: Abertura Direta de
Reclamação - Forma de Atendimento: Pessoalmente - Razão Social: APPLE COMPUTER DO
BRASIL LTDA - Nome Fantasia: NULL - CNPJ: 623904000173 - FA Nr: 26003001180000919 -
Data: 06/02/2018 - Orientacao Atendimento: NULL - TextoCarta Atendimento: Aduz o
consumidor acima qualificado ter adquirido em data 12 de outubro de 2014 no
estabelecimento loja BestBuy em orlando-FL ,um celular, da marca APPLE, modelo IPHONE
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6 64GB SPACE GREY, no valor de US$ 851,99(Oitocentos e cinquenta e um dólares e
noventa e nove centavos), conforme DOCUMENTO, em anexo. Ocorre que, apesar do uso
recomendado, o produto veio a apresentar vício, após o primeiro ano de uso, alega o
consumidor que a bateria descarregava de forma muito rápida, passando a usar o
carregador três vezes ao dia. Alega ainda o consumidor que, seu IPHONE encontra-se
cada dia mais lento(...) Procurou então o reclamante buscar informações a respeito de
porque seu IPHONE estava tão lento, e diante informações descobriu que o mo�vo da
len�dão se tratava pelas atualizações da APPLE, que deixa seus celulares mais lentos com o
tempo com mo�vo de preservar os componentes eletrônicos, uma visão clara de que os
usuários sintam necessidade da troca por um mais novo. O reclamante ainda afirma que a
própria empresa admi�u que faz alterações no seu so�ware para preservar o celular e que
inclusive ofereceu descontos nas trocas das baterias dos consumidores com obje�vo de
suprir a falha, persis�ndo o problema meses, anos depois. Diante do exposto vem
requerer o consumidor: A subs�tuição do celular por outro de valor compa�vel, que
atualmente conforme o site corresponde ao modelo IPHONE 8 256GB. - Resposta CIP: NULL
 

19 º - Atendimento - Região: Nordeste - UF: PE - Procon: Procon Estadual de Pernambuco -
Cidade do Consumidor: Recife - Meio de Consumo: Outros - Área: Serviços Privados -
Assunto: Assistência Técnica - Problema: TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade - Tipo
de Atendimento: Abertura Direta de Reclamação - Forma de Atendimento: Pessoalmente -
Razão Social: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - Nome Fantasia: NULL - CNPJ:
623904000173 - FA Nr: 26001050180011957 - Data: 07/03/2018 - Orientacao
Atendimento: NULL - TextoCarta Atendimento: A reclamante relata que no dia 19/09/2017
levou seu “Macbook pro 13” (serial C17J8V9FDTY3) na loja da ITOWN Rio Mar(RECIFE-PE),
apresentando problemas operacionais. O computadorapresentava len�dão na inicialização
e poucos tempo depois que inicializava, a tela ficava tremula e se desligava. Todas as
informações foram passadas e argumentadas ao funcionário atendente e,
consequentemente, gerado o número de serviço- OS 556993. Após alguns dias foi enviado
o orçamento do concerto do equipamento por e-mail, apresentando os fatos relatados na
ocorrência e orçamentado o serviço, constando inclusive, a troca da bateria e taxas dos
serviços totalizando o valor de R$1.184,81(um mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e
um centavos). A reclamante ques�onou a respeito do problema que constava no
equipamento (a tela tremula e desligando), o técnico informou que todos os problemas
estavam solucionados e jus�ficou, também, a troca da bateria. Falou dos bene�cios da
garan�a dos serviços prestados e da reputação da loja. No dia 27/10/2017, foi efetuada a
re�rada do equipamento e o valor foi pago pelo serviço prestado (em anexo). No dia
16/11/2017 o computador apresentou o mesmo problema (vicio supracitado), a
reclamante retornou a assistência, e apresentou a máquina informando o retorno do
problema, no dia 03/12/2017 a mesma foi re�rar o aparelho e foi informada que se
tratava de outro problema e que esse novo serviço custaria R$ 2.200,00(dois mil e duzentos
reais). Dessa forma a requerente veio ao PROCON PE, para solicitar o concerto do aparelho
ou o dinheiro de volta, pois pagou pelo serviço prestado e esse não foi eficiente. - Resposta
CIP: NULL

 

Consta, ainda, em apenso ao presente caso, o processo SEI 08000.022562/2019-34, que
está relacionado a documentação encaminhada pelo Procon do Município de Porto Alegre/RS, deflagrado
ex officio, para apuração dos mesmos fatos apurados no presente caso. A mesma documentação também
consta do processo SEI 08000.024308/2019-71.

É o relatório. Passa-se a opinar.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO
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No caso em apreço, analisa-se a suposta obsolescência programada dos produtos da
empresa Apple (Representada) e/ou desgaste intencional das baterias dos aparelhos da empresa, com a
finalidade de encurtar a vida ú�l dos aparelhos e impulsionar o consumo de novos produtos. Tal fato não
é reconhecido pela Representada, que argumenta que os problemas reportados pelos usuários guardam
relação com as baterias dos aparelhos, de modo que inexis�ria a intenção de forçar a subs�tuição dos
produtos an�gos por novos. Dentre as providências adotadas, relatou que promoveu a troca das baterias
dos aparelhos afetados.

Inicialmente, cumpre-nos abordar o conceito de obsolescência programada. Em que pese
a escassa doutrina sobre o tema, entende-se que a obsolescência programada possui a finalidade de
tornar os aparelhos obsoletos ou, ao menos, aparentemente imprestáveis à con�nuidade do uso, por
meio da redução da capacidade daqueles mais an�gos, impulsionando o consumidor a adquirir produtos
mais novos. Nota-se, ainda, que decisão recente na Itália aplicou sanções à Representada pela suposta
prá�ca em comento. A Autoridade de Mercado e Concorrência da Itália se posicionou no sen�do de que
a Representada "induziu os consumidores - através da insistente solicitação de download e também da
assimetria de informação existente com relação aos produtores - a instalar atualizações em disposi�vos
que não pudessem suportá-las, sem fornecer informações adequadas, ou qualquer meio para restaurar a
funcionalidade original do produto" (tradução livre, disponível em
<h�ps://www.itworld.com/ar�cle/3316958/apple-and-samsung-fined-for-planned-obsolescence.html>).

Observa-se, assim, a semelhança do posicionamento da Autoridade de Mercado e
Concorrência da Itália, sobre os problemas constatados nos aparelhos em razão da atualização
incompa�vel, com a reclamação n. 16 de consumidora, que reportou "que houve atualizações de versão e
que o desempenho do celular ficou muito lento", conforme transcrito no relatório desta Nota Técnica.  Do
mesmo modo, outro consumidor apresentou a queixa n. 11 ao Procon, afirmando que "desde que instalei
o IOS 11 em meu Iphone 7 novo, o mesmo começou a apresentar defeitos constantes de len�dão,
travamento e no Bluethooth".

O que se percebe é que existem indícios de que a obsolescência programada pode, de fato,
ter ocorrido. Ainda que tal hipótese fosse descartada, o desgaste das baterias, como argumentado pela
Representada, que conduziria aos problemas enfrentados pelos consumidores, também apontaria a
indícios de violações ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a carência de informações a
respeito de tal aspecto no momento da aquisição do produto. Embora tenha sido adotada a boa prá�ca
de reparação iniciada pela Representada, com a subs�tuição das baterias, existem elementos aptos a
jus�ficarem a instauração do presente processo administra�vo.

Como base das relações de consumo, a confiança é fundamental entre o consumidor e o
fornecedor. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ins�tuiu o princípio da proteção da
confiança do consumidor, tendo como um dos seus aspectos “a proteção da confiança na prestação
contratual, que dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram garan�r ao consumidor a
adequação do produto ou serviço adquirido, assim como evitar riscos e prejuízos oriundos destes produtos
e serviços”[1]. A transparência, confiança, educação e informação, reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor, bem como a harmonização de interesses, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas
relações entre consumidores e fornecedores, são princípios que estão expressamente previstos no ar�go
4º do CDC. Confira-se:  
 

Art. 4º. A Polí�ca Nacional das Relações de Consumo tem por obje�vo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia nas relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I -
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; III -
harmonização dos interesses dos par�cipantes nas relações de consumo e compa�bilização
da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e
tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica,
sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; IV
- educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e
deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo.

https://sei.mj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=9418657&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001202&infra_hash=7e751ef3137f7078c76ddcceca7ae12eeb05da4325cf1566ab535d1e8b0964e3#_ftn1
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Ademais, ressalta-se que o Código, em seu ar�go 6º, traz o rol dos direitos básicos do
consumidor, dentre os quais figura como direitos do consumidor a liberdade de escolha e a informação
adequada e clara, a proteção contra prá�cas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços, bem como a efe�va prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais: 
 

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...] II – a educação e divulgação sobre o
consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a
igualdade nas contratações; III - informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quan�dade, caracterís�cas, composição,
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coerci�vos ou desleais, bem como
contra prá�cas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
e, VI – a efe�va prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, cole�vos e difusos.
(grifos nossos).

 

Depreende-se do CDC que a boa-fé é elemento basilar das relações de consumo, pois
garante diversos direitos dela decorrentes, tais como a liberdade de escolha, a informação clara e
adequada e a proteção contra métodos comerciais desleais. A imposição velada ao consumidor para
adquirir produtos novos por supostos problemas, muitas vezes inexistentes, de não pode ser considerada
um método comercial que observa a boa-fé. Tal possível prá�ca violaria também a liberdade de escolha
do consumidor, tendo em vista a essencialidade dos aparelhos em pauta nos dias atuais. Com os
problemas relatados pelos consumidores, percebe-se que a aquisição de novos produtos deveria ocorrer
como um processo natural pela insa�sfação com os aparelhos an�gos.

Nesse diapasão, considera-se fundamental que o consumidor tenha pleno conhecimento
dos produtos adquiridos, por ser essa a regra estabelecida pelo ar�go 31 do CDC. Sendo assim, caso
determinado produto tenha vida ú�l preestabelecida em razão de certos componentes, como a bateria
por exemplo, ou tenha o seu desempenho por eles afetado, esta informação deve ser devidamente
disponibilizada ao consumidor como forma de respeitar a sua liberdade de escolha e como forma de se
preservar o sinalagma contratual.

Apesar de o tema ainda não ter sido amplamente enfrentado pelo Poder Judiciário, o
Superior Tribunal de Jus�ça (STJ) se posicionou pela proteção do consumidor contra a deslealdade
comercial da empresa em ter vendido determinado modelo de veículo e ter introduzido novo modelo em
poucas semanas. Confira-se, por oportuno, a ementa respec�va:

 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO
PÚBLICO. LEGITIMIDADE. AUTOMÓVEL. LANÇAMENTO DE DOIS MODELOS DISTINTOS NO
MESMO ANO, AMBOS NOTICIADOS COMO O MODELO DO ANO SEGUINTE. PROPAGANDA
ENGANOSA.CARACTERIZAÇÃO. 
1. O Ministério Público tem legi�midade para a propositura de ação civil pública
obje�vando a defesa de direitos difusos e individuais homogêneos do consumidor. 
2. Cons�tui publicidade enganosa o lançamento de um novo modelo de veículo, totalmente
remodelado, no mesmo ano em que já fora comercializado modelo anterior, ambos
no�ciados como o modelo do ano seguinte. 
3. Na fase de liquidação e execução individual da sentença cole�va, as alterna�vas do
consumidor (CDC, art. 35) dependerão de cada caso concreto, a ser individualizado por
cada beneficiário da sentença, sujeita a pretensão ao contraditório e à decisão judicial. 
4. Recurso especial parcialmente provido. 
(REsp 871.172/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
14/06/2016, DJe 24/08/2016) 
 

O caso tratou do lançamento do veículo Fiesta, no ano de 1999, como o modelo a ser
comercializado no ano 2000. No entanto, em setembro de 1999, a empresa lançou outro modelo Fiesta e
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afirmou que este seria o modelo do ano seguinte, ou seja, dois modelos foram lançados em 1999 como o
do ano 2000. Dentre outros julgados, o STJ amparou o seu posicionamento no REsp 1.342.899/RS (Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 09/09/2013), onde destacado
que não se deve condenar inovações, mas preservar sim as legí�mas expecta�vas dos consumidores,
conforme a seguir transcrito:

 

É claro que uma montadora tem o direito de atualizar sua versão antes da virada do ano,
sem que isso implique em conduta abusiva. E nem se diga que o resultado desta demanda
impedirá as empresas de lançar qualquer modelo novo, sem que com isso nasça um direito
para o consumidor de ver-se ressarcido caso tenha comprado o modelo an�go do mesmo
ano. Ocorre que não foi simplesmente isso que aconteceu, pois a demandada u�lizou-se de
uma técnica de es�mulo ao consumo e, pouquíssimo tempo depois, feriu expecta�vas
legí�mas dos consumidores, lançando carro totalmente diverso, esse verdadeiramente
“modelo 2007”, violando frontalmente o princípio da boa-fé obje�va, da confiança, da
vulnerabilidade e na própria compreensão do que seja a defesa do consumidor enquanto
direito fundamental.

 

Como se vê, o cerne da questão é a postura da empresa com o consumidor. Não se busca
debater inovações ou novas tecnologias em si, mas sim a forma como a informação é disponibilizada o
consumidor. Os casos acima expostos do STJ se relacionam ao presente por demonstrar como as
legí�mas expecta�vas dos consumidores, que no presente processo administra�vo consis�riam em
usufruir plenamente dos produtos da Representada, podem ser comprome�das com o modo que
inovações e novas tecnologias são introduzidas no mercado. O avanço faz parte da sociedade de
consumo atual, que requer novidades a todo o tempo. No entanto, é fundamental preservar a liberdade
de escolha do consumidor em adquirir ou não os novos produtos por meio da manutenção adequada dos
modelos anteriores e atendendo ao tempo de vida ú�l do produto.

Desse modo, verifica-se a presença de elementos nos autos que indicam a existência de
prá�ca abusiva, em possível violação ao art. 39 do CDC, que é um �po numerus apertus. Assim, o referido
disposi�vo busca impedir determinadas condutas adotadas por fornecedores e salvaguardar direito dos
consumidores. Os consumidores têm o direito não estarem obrigados ao uso de produto já
condicionado ao desgaste da bateria que tornaria os aparelhos mais lentos, principalmente, quando
a informação é desconhecida no ato de aquisição do produto; também o consumidor não deve ser
obrigado a ficar susce�vel a possível prá�ca de obsolescência programada, configurada nas tenta�vas
de instalação de atualizações incompa�veis com aparelhos mais an�gos, o que faria com que se
tornassem inapropriados ao uso com o decurso do tempo, em contraposição a expecta�va do tempo de
vida ú�l do bem. Como ambas as possibilidades podem ter repercussões não apenas no âmbito do
Direito do Consumidor, mas também na seara do Direito da Concorrência, por impulsionar o consumo de
forma desleal e impactar a concorrência entre fornecedores, sugere-se o encaminhamento da presente
Nota Técnica ao Conselho Administra�vo de Defesa Econômica (CADE) para a adoção das providências
cabíveis.

Conclui-se que, aparentemente, a Representada faltou no dever de informação aos
consumidores e na observância da boa-fé nas relações de consumo, razão pela qual se sugere a
instauração do presente processo administra�vo. 

 

III. CONCLUSÃO

 

Diante dos indícios de infração aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por
suposta violação aos ar�gos 4º, caput, I, III e IV; 6º, II, III, IV; 31; e 39  do Código de Defesa do
Consumidor, sugere-se a instauração de processo administra�vo, no âmbito deste Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor, em face da empresa Apple Computer Brasil Ltda., no�ficando-a para,
no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa, consoante o disposto no art. 44 da Lei n.º 9.784, de 29 de
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janeiro de 1999, bem como no art. 42 do Decreto n.º 2.181, de 20 de março de 1997, alterado pelo
Decreto n.º 7.738 de 28 de maio de 2012, adver�ndo-se de que o não cumprimento do solicitado
implicará nas consequências legais per�nentes.

Por oportuno, sugere-se o encaminhamento de cópia da presente Nota Técnica ao
Conselho Administra�vo de Defesa Econômica (CADE) para a adoção das providências cabíveis, bem
como dos competentes o�cios circulares aos dirigentes dos Procons estaduais e municipais das capitais,
bem como às Promotorias e en�dades civis de defesa do consumidor, dando-lhes ciência da instauração
do presente processo administra�vo no âmbito deste Departamento.

À consideração superior.                                                                                                                      
   
 

JACQUELINE SALMEN RAFFOUL COSTA
Chefe de Divisão de Sanções Administra�vas

 
 

FERNANDA VILELA OLIVEIRA
Coordenadora de Sanções Administra�vas 

 

De acordo. Ao Diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.

 
 
 
 

LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUES 
Coordenador-Geral de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas

 

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Albuquerque Marques, Coordenador(a)-Geral
de Consultoria Técnica e Sanções Administra�vas, em 12/08/2019, às 11:54, conforme o § 1º do art.
6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA VILELA OLIVEIRA, Coordenador(a) de Sanções
Administra�vas, em 12/08/2019, às 14:32, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline Salmen Raffoul da Costa, Chefe da Divisão de
Sanções Administra�vas, em 12/08/2019, às 14:33, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto
nº 8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 9377335 e o código CRC 2D389B5B  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.

 

 

http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://justica.gov.br/Acesso/sistema-eletronico-de-informacoes-sei
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