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Carta Idec nº 002/2022/JUR 

 

São Paulo, 10 de janeiro de 2022. 

 

Ao Departamento Jurídico da: 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0007-22, sediada na Avenida 

João Carlos da Silva Borges, 1240, 1º Andar, Vila Cruzeiro, CEP: 04726-002, São 

Paulo/SP; 

 

C/C:  

 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.280.273/0001-37, sediada na Avenida 

dos Oitis, 1460, Distrito Industrial II, CEP: 69007-002, Manaus-AM.  

 

 

Ref: Vício oculto nos televisores Smart – modelo NU7100 

 

O IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 

entidade civil sem fins lucrativos, legalmente constituída desde 1987, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 58.120.387/0001-08, sediada na Rua Dr. Costa Júnior, nº 543, 

Água Branca, São Paulo/SP, CEP 05002-000, neste ato representado por 

seus(suas) procuradores(as) constituídos(as) infra-assinados, vem, 

respeitosamente, NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE acerca de diversas 

reclamações que vem recebendo por vício de produto na Smart TV 

Samsung Modelo NU7100. 
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1. O Idec é uma associação de consumidores sem fins lucrativos, 

independente de empresas, partidos ou governos, que exerce suas atividades de 

defesa dos interesses e direitos dos consumidores sob a tutela do Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor (CDC) e demais normas de direitos coletivos 

e das relações de consumo. Fundado em 1987, sua missão é orientar, 

conscientizar, defender a ética na relação de consumo e, sobretudo, lutar pelos 

direitos dos consumidores.   

 

2. Dentre as prioridades do Instituto, por meio do qual cumpre suas funções 

estatutárias e institucionais na representação e defesa dos consumidores em seus 

direitos fundamentais, é papel institucional do Idec atuar para que fornecedores 

adotem políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a 

segurança e qualidade dos produtos colocados no mercado de consumo. 

 

3. É de conhecimento público e notório que o Idec, enquanto órgão de defesa 

do consumidor, tem reconhecida atuação na tutela de direitos coletivos dos 

consumidores. E sendo o tema da presente notificação de indiscutível relevância 

social, justificada principalmente pelos seus impactos diretos aos direitos dos 

consumidores brasileiros, é de extrema relevância que a notificada possa 

esclarecer os fatos e problemas aqui narrados, assim como tomar as providências 

para garantir o direito dos consumidores até então violados, conforme se passa 

a expor: 

 

I. DOS FATOS 

4. O Idec tem recebido incessantes reclamações de consumidores, acerca do 
mesmo problema, consubstanciado no aparecimento de manchas escuras 
progressivas na tela da Smart TV – Modelo NU7100. Como associação de 
consumidores e entidade do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor o Idec 
é organização procurada não apenas pelas pessoas associadas mas também por 
grande quantidade de indivíduos insatisfeitas com fornecedores que não se 
sentiram adequadamente atendida pelos canais de atendimento da empresa 
reclamada. Nesse sentido, os fatos aqui narrados correspondem aos relatos de 
pessoas que já tentaram, sem sucesso, solucionar suas reclamações e conflitos 
pelos canais próprios da Samsung. 
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5. Os consumidores atendidos relatam que adquiriram a TV Samsung e após 
alguns meses (entre 2 e 24 meses) de uso, a imagem vai sendo afetada pelo 
aparecimento de manchas escuras que vão progredindo e, na maioria dos casos, 
chegam a impossibilitar o uso do aparelho. Na busca por mais informações, os 
representantes do Idec identificaram diversos relatos muito semelhantes nos 
sistemas de reclamações externos, públicos e privados, nos fóruns da própria 
Samsung e nas redes sociais. 

 

 

Imagens do defeito: 

 

 

Fotografia retirada da internet - fonte: https://r1.community.samsung.com/t5/tv/tv-58-

quot-4k-nova-mancha-na-tela/td-p/3514465 (acesso:22/12/2021, às 08h54) 
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Fotografia retirada da internet - fonte: https://eletronicabr.com/forums/topic/240296-

tv-samsung-49nu7100-poss%C3%ADvel-defeito-na-barra-de-led/ (acesso em 

22/12/2021, às 09h00) 

 

 

Fotografia retirada da internet - fonte: https://fitasdeled.com/samsung-un50nu7100-

tela-escura/ (acesso em 22/12/2021, às 09h03) 
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6. Importante mencionar que em uma breve pesquisa pela internet, é 

possível verificar que esse defeito tem sido muito comum nos aparelhos de Smart 

TV dessa linha, Samsung NU7100, havendo diversas reclamações1 de 

consumidores em torno desse mesmíssimo problema. 

 

7. Até o momento da elaboração da presente notificação, há ao menos 41 

reclamações de consumidores no próprio fórum/comunidade da 

Empresa2 e nenhuma aparentemente respondida por um moderador ou pela 

própria fabricante.  

 

8. Foi possível apurar, também, que há uma petição pública3, assinada por 

213 (duzentos e treze) consumidores que requerem providências por parte da 

Fabricante, a fim de resguardar seus direitos.  

 

9. Em alguns blogs e sites é possível encontrar explicações de que o 

problema das manchas escuras seria causado pela queima precoce das pequenas 

lâmpadas de LED contidas no backlight (última das camadas que compõem as 

telas de Led), o que acaba gerando, na realidade, um apagamento de parte da 

imagem, impedindo a sua visualização. 

 

10. Conforme se observa do relato de consumidor na internet4, o problema é 

o seguinte:  

                                                
1 https://www.reclameaqui.com.br/busca/?q=NU7100 
2https://r1.community.samsung.com/t5/tv/modelo-un50nu7100-metade-da-tela-escura-

v%C3%ADcio-redibit%C3%B3rio/td-p/8304376 - acessado em 15/12/2021 

 
 
3 https://peticaopublica.com.br/viewsignatures.aspx?pi=BR118861 
4 https://eletronicabr.com/forums/topic/236103-samsung-un50nu7100g-queima-do-
acr%C3%ADlico-difusor-de-backlight/ - acessado em 15/12/2021 
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Bom dia a todos, 

Tenho visto com frequência que nas Samsung 

UN50NU7100 (entre outras) ocorre um superaquecimento, 

geralmente de 01 das 02 barras de led que ficam na parte 

inferior do chassi, que provoca a queima destes leds e 

consequentemente carboniza a borda do acrílico difusor do 

backlight, que fica encostado nessas barras. 

Mesmo eliminando parte da carbonização através de 

abrasão no acrílico, vai dar diferença na tonalidade de cor 

de uma metade da tela, se comparada a outra. 

Alguém já conseguiu alguma solução melhor para este 

problema? 
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11. Em outra postagem de fórum de consumidores dedicado a temas de 

assistência técnica de aparelhos, pode-se verificar o seguinte comentário5 que 

relata que os componentes utilizados para fabricação do televisor são de 

baixa qualidade: 

 

12.  Como nos diversos casos recebidos pelo Idec, a maioria dos relatos 

registram que os consumidores se empenharam em levar o produto a uma 

empresa autorizada a promover reparos em nome da fabricante, que por sua vez 

e a mesma não conseguiu realizar o conserto. Contudo, em que pese o problema 

deste consumidor ter sido resolvido pela reparação por meio de ressarcimento 

de valor pago, salta aos olhos o relato de descontinuidade do modelo e de 

falta de peças de reposição. Confira-se o trecho6: 

                                                
5 https://eletronicabr.com/forums/topic/240296-tv-samsung-49nu7100-poss%C3%ADvel-
defeito-na-barra-de-led/ - acessado em 15/12/2021 
6 https://eletronicabr.com/forums/topic/240296-tv-samsung-49nu7100-poss%C3%ADvel-
defeito-na-barra-de-led/ - acessado em 15/12/2021 
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13. Seguindo na mesma linha dos problemas acima relatados, consumidores 

também têm encontrado dificuldades junto à Notificada para resolução do seu 

problema de consumo, já que a Samsung tem se negado a realizar o 

conserto do produto de forma gratuita. A título exemplificativo, confira-se 

os relatos de alguns consumidores registrados pelo Idec: 

 “Os atendentes me informaram que a Samsung não 

poderia me ajudar em nada e eu teria que arcar com 

todos os valores da manutenção numa autorizada, 

já que o produto estava fora da garantia legal de 12 

meses. Os atendentes disseram que o máximo que a 

Samsung poderia fazer é cobrar valor da visita do técnico 

pra trazer a TV pra uma autorizada Samsung e cobrar 

custos mão de obra mais peças de reparo após o 

orçamento.” (Paulo Eduardo Vieira P. dos Stos.) 

__________________________________________________ 

“Após apresentar defeito, procurei a loja pelo chat no site 

da mesma. Onde fui direcionado a uma autorizada para 

avaliação do defeito no aparelho. Um vício oculto 

praticamente vindo na fabricação do aparelho. Foi me 
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cobrado o valor de 980,00 pelo conserto de algo que 

futuramente pode voltar a acontecer.” (Marcos Felipe de 

Souza Silvério) 

_______________________________________________ 

“TV com mancha na tela. Foi reparada em garantia 

conforme Ordem de Serviço de nº4154398494, porém o 

problema voltou alguns meses após a troca da fonte, desta 

vez fora da garantia e aberta nova ordem de serviço 

nº4157570265 junto à assistência técnica para análise do 

produto. Já tentei resolver direto com a Samsung e 

negaram, tentei no site do consumidor sem sucesso e no 

pequenas causas o ressarcimento, não foi julgado o mérito, 

pois não houve perícia na TV.” (Jóbson da Silva Filho) 

_______________________________________________ 

 

14. Os referidos consumidores também atestam que os produtos foram 

usados de forma convencional e não estiveram expostos a condições 

inadequadas (temperatura, incidência solar ou uso de produtos de limpeza 

incorretos, por exemplo), de modo que não há como se alegar qualquer 

exclusão de responsabilidade da Notificada, apta a não realizar a 

reparação dos produtos. 

 

15. Em síntese do quanto aqui retratado, extrai-se que: 

a) Há inúmeros consumidores que relatam os mesmos problemas de 

consumo nos televisores de modelo NU7100 antes da finalização do 

prazo de vida útil do produto; 
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b) Há fortes indícios de que os componentes utilizados pela Notificada 

no backlight deste modelo de televisor são de baixa qualidade e acabam 

comprometendo a qualidade que se espera dos produtos; 

c) Há indícios de que o produto não é mais fabricado e que faltam 

peças de reposição, o que pode comprometer o conserto dos produtos 

em determinadas regiões do país; e 

d) A Notificada tem se negado a realizar o conserto ou a troca dos 

produtos, ao arrepio da legislação consumerista. 

 

16. É de se lembrar que o problema de consumo aqui relatado não é 

novo à Notificada. Isso, porque o Instituto Notificante, encaminhou os 

cinco primeiros casos para representante da Samsung.  

 

17. E em que pese a Notificada chegar a analisá-los, quando 

representantes do Idec foram convidados para participar de uma reunião 

virtual com representantes da empresa, a posição da empresa na ocasião 

se deu em sentido diametralmente oposto aos padrões esperados no que 

tange à impacto social, compliance e responsabilidade socioambiental.  

 

18. As discussões sobre vícios do produto se resumiram à 

responsabilização dos consumidores por uso e manutenção inadequados 

dos aparelhos e pela necessidade de procura aos canais diretos de 

atendimento da empresa, eximindo a empresa de qualquer ônus, e o 

encerramento do canal de interação entre representantes do Idec e da 

Samsung, que até então vinha sendo mantido para receber e tratar novas 

reclamações apresentadas por consumidores a este Instituto. Na ocasião, 

e a partir dela, a empresa vem empregando argumentos evasivos, 

descompromissados e sem qualquer fundamento, para furtar-se de sua 

responsabilidade legal pelo vício de fabricação do aparelho. 
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19. Diante deste cenário, e considerando que há violações aos Código 

de Defesa do Consumidor, assim como dado aos inúmeros relatos de 

consumidores, Brasil à fora, sobre o mesmo tipo de problema nos 

televisores, o IDEC, cumprindo com sua missão institucional de defender 

os consumidores em sua concepção mais ampla, vem expor e requerer o 

seguinte:  

 

II – DAS VIOLAÇÕES AO CDC 

20. Nos termos do artigo 18 do CDC, o produto colocado no mercado 

de consumo deve atender aos fins a que se destina. Assim, ao adquirir um 

produto, o consumidor tem a legítima expectativa de recebe-lo adequado 

ao uso, ou seja, sem a necessidade de qualquer adaptação, reparo ou 

qualquer defeito que lhe diminua o valor ou que o impossibilite de utilizá-

lo normalmente.  

 

21. No entanto, extrai-se dos relatos dos consumidores que 

contrariando qualquer expectativa depositada na compra, após pouco 

tempo de aquisição, o produto em questão, apresentou vícios que 

impossibilitaram seu uso, com a qualidade que se espera, principalmente 

de uma das maiores e mais reconhecidas fabricantes de televisores 

mundialmente.  

 

22. Uma vez que os produtos se tornam impróprios ao uso, os 

consumidores se veem obrigados a procurar os canais de atendimento da 

empresa para tentar entender os motivos desse problema repentino.  Salta 

aos olhos, no entanto, a negativa da empresa em reparar os produtos que 

deveriam apresentar uma qualidade e durabilidade extensa. 
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23. E sobre esse aspecto, a doutrina consumerista e a jurisprudência 

não deixam dúvidas de que há dever dos fornecedores de prestar 

assistência aos consumidores durante o tempo de vida útil dos 

produtos colocados no mercado de consumo, respondendo, inclusive 

pelos defeitos deles decorrentes, já que nos termos do art. 26, §3º do 

CDC, alguns defeitos só se apresentam depois de um determinado 

tempo de uso. 

 

24. Ademais, também é de suma importância ressaltar que não se 

encontra no sítio eletrônico da Notificada, nenhuma informação 

sobre a vida útil dos referidos televisores.  

 

25. Não é novidade à Notificada, no entanto, que é direito básico do 

consumidor ter acesso à informação adequada e clara, conforme previsto 

no art. 6º, inciso III do CDC, sendo a transparência um dos corolários da 

própria Constituição Federal, de modo que deveria informar em sítio 

eletrônico e/ou nos manuais dos produtos o tempo de vida útil dos bens 

duráveis que produz.  

 

26. Sobre a vida útil dos produtos, em pesquisa7 realizada pelo Idec – 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em parceria com o Instituto 

de Pesquisa Market Analysis, em outubro de 2013, foi possível aferir que 

o prazo de vida útil dos televisores seria de ao menos 5 anos.  

 

27. E ao realizar uma breve pesquisa na Internet sobre televisores com 

tecnologia LCD, LED e OLED, similares à Smart TV Samsung, modelo 

NU7100, destacam-se os seguintes trechos sobre a vida útil destes tipos 

de televisores: 

                                                
7 http://www.idec.org.br/uploads/testes_pesquisas/pdfs/market_analysis.pdf 
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“Todo aparelho eletrônico tem uma vida útil, e, para as 

televisões, ela costuma variar de cinco a dez anos de 

uso (...).8” (Grifamos) 

 

“Plasma tem durabilidade menor que LCD, LED e OLED? 

Mito! Uma TV de plasma pode durar até 12 anos, isso se 

ela for usada oito horas por dia. É muito tempo, né? Já uma 

televisão LCD, por exemplo, dura em média de 7 a 8 

anos.9” (Grifamos) 

 

28. Ainda, em reportagem no sítio eletrônico do jornal Estado de Minas, 

postada em 06/01/2021, existe a seguinte afirmação “Segundo os 

fabricantes, as TVs LEDs têm vida útil de até 100 mil horas de uso; mas é 

preciso fazer a manutenção correta para evitar danos”10, ou seja, se um 

aparelho ficar 24 (vinte e quatro) horas ligado, seu tempo de vida útil será 

de pelo menos 11 (onze) anos. 

 

29. Portanto, é possível perceber que o tempo de vida útil mínimo de 

um televisor com tecnologia similar à Smart TV Samsung modelo NU7100 

é de pelo menos 7 anos. 

 

 

                                                
8 https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/07/30/sua-tv-avisa-que-esta-prestes-a-pifar-

veja-alguns-sinais.htm?cmpid=copiaecola (Consultado em 05/01/2022) 

 
9https://www.magazineluiza.com.br/portaldalu/tvs-de-plasma-mitos-e-verdades/526/ 
(Consultado em 05/01/2022) 
 
10https://estadodeminas.lugarcerto.com.br/app/noticia/noticias/2021/01/06/interna_noticias,50
764/eletrodomesticos-saiba-o-que-pode-danificar-a-sua-teve-de-led.shtml  (Consultado em 
05/01/2022) 
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30. No caso em tela, está-se diante de um aparelho televisor, que há 

décadas se sabe tratar-se de um bem durável. Logo, os reiterados 

problemas no modelo NU7100, que chegou ao mercado brasileiro a 

pouco mais de 3 anos11 e que apresentam o escurecimento parcial da 

imagem traduzem evidente vício oculto, pois em muitos casos, 

ocorrem em poucos meses da compra ou do final do prazo de garantia 

contratual, o que viola a legítima expectativa do consumidor em 

ter um produto de qualidade em sua residência e, do mesmo modo, a 

boa-fé objetiva e seus deveres anexos (art. 4º, inciso III,CDC) 

que se espera nas relações de consumo. 

 

31. Por estes motivos, ainda que o fabricante não tenha conhecimento 

sobre as falhas, ele tem responsabilidade de implementar os reparos 

devidos, no decorrer de todo o período de vida útil do produto.  

 

32. Considerando, ademais que o prazo da garantia legal é de 90 

(noventa) dias a partir da constatação do vício, nos termos do Art. 26, 

inciso II e §3º do CDC e do mesmo modo, nos termos do artigo 32 do 

CDC, o fornecedor é obrigado a manter peças de reposição por prazo 

razoável, ainda que a fabricação tenha cessado, que, segundo orientações 

jurisprudenciais, não pode ser outro, senão o de vida útil do produto.  

 

33. Desde 2012, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem considerado 

o critério objetivo da vida útil esperada de determinado produto para fixar 

a responsabilidade do fabricante após o período de garantia contratual. 

 

  

                                                
11 https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/07/samsung-anuncia-nu7100-e-mais-smart-tvs-
uhd-4k-no-brasil-veja-o-preco.ghtml - acessado em 15/12/2021 
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34. No acórdão do Resp. nº 984106, de relatoria do Min. Luís Felipe 

Salomão (órgão julgador: 4ªTurma, julgado em: 04/10/2012, publicado 

em 20/11/2012), aquela Corte Superior definiu que “em se tratando de 

vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição 

ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, 

cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para 

reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado 

o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo 

contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério 

da vida útil do bem.”  

 

35. Corroborando com o entendimento já firmado anteriormente pelo 

Egrégio Superior Tribunal, há recentíssimo precedente daquela Corte de 

Justiça no sentido de que a responsabilidade do fornecedor não se encerra 

com o fim das garantias legal, contratual e estendida, pois o art. 26, § 3º 

do CDC adota o critério de vida útil do bem, motivo pelo qual o fornecedor 

pode ser responsabilizado pelo vício após a expiração da garantia. Confira-

se ementa do julgado da Terceira Turma do STJ: 

“PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO 
PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 
TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO 
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. 
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na 
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 
Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 
2. A questão controvertida resume-se à verificação da 
responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em 
eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do 
produto". 
3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional 
alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a 
respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, 
ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos 
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deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a 
conclusão adotada. 
4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão 
recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a 
inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à 
hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos 
após o período de garantia contratual. 
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 
26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o 
critério da vida útil do bem, e não o da garantia, 
podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício 
mesmo depois de expirada a garantia contratual. 
Precedentes. 
6. No caso, os vícios observados nos produtos 
adquiridos pela recorrente apareceram durante o 
período de vida útil do produto, e não foi produzida 
nenhuma prova de que o mau funcionamento dos 
eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo 
consumidor, a evidenciar responsabilidade da 
fornecedora. 
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”  
(Grifamos). (STJ – Recurso Especial n.° 1.787.287/SP, 
Terceira Turma, Relato Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 
julgado em 16/12/2021). 
 

36. A existência de julgado favorável ao consumidor perante o Superior 

Tribunal de Justiça, reconhecendo a responsabilidade do fornecedor em 

relação ao vício oculto após o término da garantia, considerando a vida 

útil do bem, demonstra a preocupação do judiciário em fazer valer a 

exegese do o art. 26, § 3º do CDC.   

 

37. Portanto, é necessário que a Notificada tome as providências 

necessárias sobre os fatos e violações ao CDC aqui narrados, a fim de 

evitar futuras demandas judiciais sobre o tema, considerando que há 

presunção relativa dos fatos alegados pelos consumidores brasileiros, em 

razão da sua vulnerabilidade técnica e informacional e da 

responsabilidade objetiva do fornecedor adotada pelo Código de Defesa 

do Consumidor. 
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 III. DOS INDÍCIOS DE OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA X A 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA SAMSUNG 

 

38. De mais a mais, em paralelo a ocorrência de vício oculto e das 

violações ao CDC apontadas, chama a atenção os relatos dos 

consumidores de que os defeitos nos televisores de modelo NU7100 

ocorrem também após curto espaço de tempo do período de garantia 

contratual. 

 

39. Caso reste constatado tal fato, a Notificada pode incorrer na 

prática de obsolescência programada, de modo a impingir ao 

consumidor outro produto em tempo que não se espera, justamente 

devido ao prazo de vida útil do produto colocado no mercado de consumo.   

 

40. É sabido que a obsolescência programada é uma estratégia para 

incentivar o consumo contínuo de bens, criando a necessidade de sua 

substituição sem que o consumidor observe a baixa qualidade do produto 

ou serviço oferecido, diminuindo de forma proposital a sua vida útil. 

 

41. Referida prática utiliza técnicas que limitam a durabilidade ou 

funcionalidade do bem e fomenta uma cadeia de consumo prejudicial e 

insaciável, trazendo benefícios apenas para os fornecedores, uma vez que 

estes manipulam a relação de consumo, de modo a obter lucro com a 

aquisição de novos bens. 

 

42. Na outra ponta, o consumidor recebe um produto com o tempo de 

vida útil reduzido, obrigando-o a comprar um novo produto, em um ciclo 

vicioso, sem se dar conta que muitas vezes a inutilização do bem está 

programada. 
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43. Trata-se de uma prática abusiva, que contraria a Política Nacional 

de Relação de Consumo (vide art. 4º, incisos I E III), causando 

desequilíbrio na relação fornecedor e consumidor, vilipendiando a 

vulnerabilidade e confiança do consumidor, em verdadeiro desrespeito ao 

princípio da boa-fé objetiva, pois prevalece-se da fraqueza ou ignorância 

do consumidor, para impingir-lhe outro produto (art. 39, IV,CDC), assim 

como traduz uma vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC). 

 

44. Caso se confirme a obsolescência programada da Notificada, não 

serão só os consumidores brasileiros que sofrerão com a prática. Os 

impactos ambientais e climáticos decorrentes da inutilização precoce de 

eletroeletrônicos afetam o planeta.  

 

45. Os dados sobre o descarte irregular de lixo eletrônico são 

alarmantes. O Brasil já é o quinto maior produtor de lixo eletrônico em 

nível global12, de modo que grandes fornecedores, como a SAMSUNG tem 

um papel extremamente importante em conscientizar, educar e atender 

os seus consumidores sobre tais práticas, evitando o aumento de resíduos 

sólidos e o descarte irregular de seus produtos, assim como realizando o 

reparo dos produtos colocados no mercado de consumo, para que para 

que as futuras gerações possam ter acesso a vida com qualidade e 

dignidade, conforme determina a Constituição Federal. 

 

46. É evidente, desde modo, que a SAMSUNG tem uma 

responsabilidade socioambiental relevante para com os consumidores 

brasileiros e para com o planeta.  

 

47. A Notificada, aliás, tem páginas dedicadíssimas a toda as suas 

ações sustentáveis, seja através da Política de Qualidade (SEDA-C), assim 

                                                
12 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-10/brasil-e-o-quinto-maior-produtor-de-
lixo-eletronico - acessado em 17/12/2021 
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como por Políticas de SGI (SEDA-M)13, no qual se compromete a reduzir 

defeitos no processo de fabricação e ao consumidor final e por garantir e 

priorizar o uso de tecnologias, produtos e processos que previnam e 

reduzam a poluição e geração de resíduos e os consequentes impactos ao 

clima e à natureza.  

 

48. A Notificada também faz sérias afirmações de que tem políticas de 

uso consciente de seus produtos e que toda a sua cadeia de suprimentos 

e produção tende a ser ecologicamente correta.  

 

49. A visão global da empresa é a seguinte: “Como cidadão corporativo 

global, buscamos causar um impacto positivo enquanto fornecemos 

produtos e serviços inovadores”.14 

 

50. Por sua vez, a Notificada também relata em seu site15 que realiza 

“Avaliações do impacto ambiental nos principais produtos”, assim como 

testes sobre o “Impacto ambiental dos produtos – Avaliação do ciclo de 

vida”.  

 

51. Em que pese as afirmações e políticas empresariais da Notificada, 

o IDEC recebeu com preocupação os relatos dos consumidores, uma vez 

que para além do vício oculto, houve indícios da baixa qualidade dos 

componentes utilizados para essa linha de produtos NU7100, o que 

gera toda uma problemática quanto ao ciclo de vida dos produtos da 

fabricante e, caso confirmados, de um prática vedada pelo CDC, 

consubstanciada na Obsolescência Programada. 

 

                                                
13 https://www.samsung.com/br/support/newsalert/100341/ 
14 https://www.samsung.com/br/sustainability/overview/ - acessado em: 15/12/2021 
15 https://www.samsung.com/br/sustainability/environment/eco-conscious-products/ - acessado 
em 15/12/2021 



 
 
 
 
 
 
 
 

  Página 20 de 24 

52. Para além da obsolescência programada mais comum em razão da 

de uma possível diminuição da vida útil de seus produtos, é possível que 

o caso venha a se traduzir também como uma espécie de 

obsolescência ambiental, já que, em que pese a empresa adotar 

políticas internas em favor do meio ambiente, ao colocar no mercado de 

consumo produto que apresenta defeito, logo após a o término da garantia 

contratual e não realizar o seu devido reparo ou troca, recolhendo os 

produtos defeituosos para garantir suas práticas de logística reversa, o 

caso poderá ainda ser enquadrado como de Greenwashing, pois o 

produto pode não estar de acordo com as políticas ambientais da 

Notificada, causando impactos ao meio ambiente e ao clima e indo 

na contramão das diretrizes socioambientais da empresa. 

53. É por sabermos da seriedade com que a empresa trata seus 

consumidores que estranhamos a conduta da empresa até então, mesmo 

após tantos relatos dos consumidores que chegaram ao conhecimento da 

Notificada e mesmo depois de várias tentativas de resolução por parte 

dos consumidores e do IDEC. 

 

54.  Essa postura da Samsung mostra-se totalmente desalinhada com 

os princípios do CDC e também com o que a empresa preza como parte 

de seu impacto social16: 

 

                                                
16 https://www.samsung.com/br/sustainability/overview/ 
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55. Nosso intuito é de solucionar de forma extrajudicial a questão, a 

fim de evitar o ajuizamento de outras ações, no intuito de proteger os 

consumidores de maneira coletiva, assim como realizar a defesa do meio 

ambiente e do clima para esta e para as próximas e futuras gerações, 

conforme o mandamento constitucional insculpido no art. 225 da 

Constitucional Federal. 

 

IV. CONCLUSÃO  

 

56. Portanto, diante de tudo o quanto exposto, o IDEC notifica a 

SAMSUNG, a fim de que tome as devidas providências para reparar os 

consumidores, nos exatos termos do art. 18 do CDC, em razão do vício 

oculto presente nas SmartTvs de modelo NU7100 que apresentaram o 

defeito de escurecimento parcial da tela, sem qualquer tipo de custo ao 

consumidor final e independente de prazos de garantias contratuais 

estabelecidos unilateralmente pela fabricante 

 

57. Ademais, em razão dos indícios de obsolescência programada e 

ambiental, assim como de outros problemas decorrentes da relação de 

consumo narradas na presente notificação, requer que a Notificada preste 

os seguintes esclarecimentos:  

 

1) Qual a justificativa de diversos consumidores terem recebido como 

resposta, a recusa ao conserto ou troca do produto, visto que se 

trata de direito expresso no artigo 18 do CDC? 

2) Considerando que a empresa relata realizar testes de ciclo de vida 

de seus produtos, qual o tempo de vida útil de uma Smart TV 

Samsung, igual ou similar à do Modelo NU7100? 
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3) há consumidores que dizem que o produto não é mais fabricado. 

Essa informação procede? É possível encontrar produtos à venda 

ainda?  

4) Há peças de reposição no mercado? 

5) Foram realizados testes sobre a qualidade dos componentes 

empregados que ocasionam a queima das lâmpadas de LED 

contidas no backlight? Em caso positivo, quais os resultados 

apurados? Em caso, negativo, qual a justificativa para não serem 

realizados os testes? 

6) O defeito acima narrado compromete a eficiência energética e/ou 

pode causar superaquecimento dos componentes do produto, 

causando sobrecarga? 

7) Qual o número de reclamações sobre o defeito de escurecimento 

da tela presente nos televisores de modelo NU7100 presentes nos 

Procons e no Consumidor.gov? 

8) Há outros modelos de televisores da Notificada que apresentam o 

mesmo tipo de problema relatado pelos consumidores? Em caso 

positivo, quais e qual o número de reclamações? 

9) Todas as assistências técnicas da Samsung estão preparadas para 

realizar o conserto do produto? Qual o procedimento nos casos em 

que o consumidor não tem fácil acesso à assistência técnica 

autorizada? 

10) Qual o custo médio cobrado pelo de reparo pelas assistências 

técnicas autorizadas pela Fabricante dos consumidores? 

11) Em caso de inutilização do produto, a Samsung tem um plano de 

descarte do lixo eletrônico produzido? 

12) Em razão das Políticas de Qualidade (SEDA-C) e SGI (SEDA-M), no 

qual a Notificada se compromete a reduzir os defeitos no processo 

de fabricação e ao consumidor final, se constatado um defeito de 
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fabricação, qual a política da empresa para reparar seus 

consumidores? 

 

 

Certo de sua compreensão, o Instituto requer, ainda, que as 

respostas sejam enviadas para o e-mail coex@idec.org.br, aos cuidados 

de Carolina Vesentini, num prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar 

do recebimento da presente notificação, resguardando o Idec, desde já, 

seu direito de tomar todas as providências administrativas ou judiciais que achar 

pertinentes para o efetivo cumprimento das legislações aplicáveis ao caso, sem 

prejuízo de comunicar os órgãos de fiscalização e controle para apuração e 

sanção da conduta da empresa. 

São Paulo, 10 de janeiro de 2022. 

 

 

 

                            

   IGOR RODRIGUES BRITTO              CAROLINA F. DO A. VESENTINI 

Diretor de Relações Institucionais                     Advogada do Idec 
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