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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1021466-05.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WARLEY 
MACEDO, é apelado CLAUDIO MASSARO.

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO 
ROBERTO DE SANTANA (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E 
SEBASTIÃO FLÁVIO.

São Paulo, 26 de outubro de 2016. 

J. B. Franco de Godoi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 38698
APEL.Nº: 1021466-05.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.  : WARLEY MACEDO 
APDA. :  CLAUDIO MASSARO

 

“DECADÊNCIA  Ação de cobrança por vício do serviço  
Prazo quinquenal  art. 27 do Código de Defesa do 
Consumidor - Inocorrência  Agravo retido improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL  Danos materiais  
Prestação de serviços  Balonismo  Aulas de voo  Serviços 
pagos pelo autor prestados em parte e de forma insatisfatória 

 Prova documental e testemunhal que comprovam as 
alegações da r.sentença  Recurso de apelação improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL  Danos morais  Alegação 
do réu-reconvinte de que houve difamação  Fato não 
demonstrado nos autos  Reconvenção improcedente  
Recurso de apelação improvido.”  

1) Insurge-se o apelante contra 
sentença que julgou procedente em parte ação de 
cobrança com pedido de indenização por danos 
morais que lhe moveu o apelado bem como 
improcedente a reconvenção. Alega em síntese que 
houve decadência, reiterando as razões do agravo 
retido; a inicial é inepta, uma vez que da 
narração dos fatos não decorre logicamente a 
conclusão, sendo que tal matéria pode ser 
apreciada em qualquer grau de jurisdição; a 
inicial denomina como sendo dano material a causa 
de pedir quando na verdade trata mesmo de 
devolução dos valores pagos; a sentença é “extra 
petita”. Quanto ao mérito, aduz que não houve 
falha na prestação de serviços; não há qualquer 
outra reclamação ou notificação anterior à 
propositura da lide; deveria ter sido notificado 
para reexecutar o serviço, nos termos do art. 20 
do Código de Defesa do Consumidor; não ficou 
demonstrado qualquer vício na prestação dos 
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serviços; os depoimentos prestados em audiência se 
distanciam do alegado na inicial; foi demonstrado 
que a falta de continuidade das aulas se deu por 
inércia do apelado. Afirma ainda que o depoimento 
da testemunha que arrolou confirmou que houve 
difamação; deve receber indenização por danos 
morais, pois sua imagem foi denegrida.

Efetuou-se o preparo.

O autor-reconvindo apresentou 
contrarrazões, afirmando que o recurso é 
intempestivo; o prazo decadencial previsto no art. 
26, II, do Código de Defesa do Consumidor se 
aplica apenas nos casos de vício do produto ou 
serviço; sofreu danos materiais desde que efetuou 
o pagamento para o apelante; a sua insatisfação 
com a prestação dos serviços foi demonstrada por 
prova documental (e-mails) e testemunhal. Aduz 
ainda que não há prova da difamação do apelante.

É o breve relatório.

2) Não merecem acolhimento os 
recursos.

Trata-se de ação de indenização por 
danos materiais e morais requeridos em decorrência 
da falha na prestação dos serviços prestados pelo 
apelante ao apelado.   

O apelado contratou 16 horas/aula de 
voo de balão a serem ministradas pelo apelante.

Alegou que o serviço que foi 
prestado em parte e de forma insatisfatória.

 A r.sentença que julgou procedente 
a ação e improcedente a reconvenção, deve ser 
mantida.

Preliminarmente, deve ser afastada a 
alegação de intempestividade do recurso.

A r.sentença foi disponibilizada no 
Diário Oficial no dia 01/08/2 016 (fls. 174), 
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fixando-se o “dies a quo” no dia 03/08/2 016 
(quarta-feira).

Portanto, o “dies ad quem” para a 
interposição do recurso foi o dia 23/08/2 016 
(terça-feira), levando-se em consideração o 
disposto no art. 219 do Código de Processo Civil/2 
015.

Assim, quando o apelante interpôs o 
recurso, aos 22/08/2 016, segunda-feira, o prazo 
ainda não havia se escoado.

Ademais, a petição inicial não é 
inepta. 

A devolução dos valores pagos 
corresponde ao pedido de indenização por danos 
materiais, ou seja, pretende o autor a devolução 
do que pagou sem receber o serviço que deveria ter 
sido prestado.

Da mesma forma, não há que se falar 
em sentença “extra petita”, pois a decisão foi 
proferida nos exatos termos do pedido, sendo que o 
valor fixado na r.sentença corresponde ao 
pagamento das aulas não ministradas pelo apelante 

Ademais, não merece guarida a 
alegação da apelada de que ocorreu a decadência.

Isso porque não se discute, na ação 
em análise, a existência de vícios aparentes ou de 
fácil constatação, a ensejar a aplicação do prazo 
decadencial previsto no art. 26, inciso II, do 
Código de Defesa do Consumidor.

Assim já decidiu esta Câmara:

“Decadência - Código de Defesa do 
Consumidor - Inaplicabilidade do art. 
26, II, do CDC - Caso em que não se 
discute a existência de vícios aparentes 
ou de fácil constatação - Preliminar de 
mérito repelida.” (Apel. nº 
9197251-63.2006.8.26.0000  Des. Rel. 
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JOSÉ MARCOS MARRONE  j. 21.09.2 011) 

Por tal motivo, nega-se provimento 
ao agravo retido.

Verifica-se que as provas 
apresentadas nos autos demonstram as alegações da 
petição inicial e afastam a alegação de que houve 
difamação.

Ora, se não há prova do fato que 
teria gerado o dano moral, não há que se falar em 
indenização.

O autor-apelado juntou recibo 
emitido pelo réu-apelante, aos 23/05/2 014, no 
valor de R$ 18.130,00, referente à parte do 
pagamento do curso de formação de piloto.

Os e.mails de fls. 10, 27/31 e 49/52  
demonstram a dificuldade do apelado de conseguir 
agendar novas aulas diante da falta de 
disponibilidade do instrutor.

A declaração do outro instrutor de 
balão, Renato Mathies Gonçalves que também foi 
testemunha do autor (fls. 150), também respalda 
tal fato:

“Claudio Massaro não é o 
primeiro aluno que me procura para dar 
sequência ao processo de formação de 
Piloto após ter problemas com o 
instrutor Warley Macedo. Outro aluno foi 
o Cristiano Almudim (piloto também já 
formado), que recorreu aos meus serviços 
com o mesmo problema.” (fls. 88)

Ademais, a outra testemunha arrolada 
pelo autor, Rodrigo Viotto Popovici, sócio do réu 
à época dos fatos, relatou que:

“Recorda-se que nas aulas 
em que participou o autor fez 
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comentários de que não teria ficado 
contente pela ausência de participação 
do requerido na primeira aula e na 
segunda aula o autor reclamou pela pouca 
duração da aula e pelo fato de o balão 
ter pousado no terreno de outra pessoa 
que se queixou só permitindo a liberação 
após o registro de ocorrência na 
Polícia.” (fls. 152)   

Afirmou ainda que “não tinha 
conhecimento de que o autor teria feito alguma 
campanha difamatória contra o requerido em alguma 
mídia, isso incluindo a própria internet”.

 Por outro lado, a testemunha 
arrolada pelo réu, Luis Henrique de Freitas 
Silvestre, afirmou que não sabia dizer se foi o 
próprio autor o responsável pelos comentários 
negativos contra a pessoa do requerido nas redes 
sociais (fls. 156).

Portanto, deve ser mantida a 
r.sentença que condenou o réu a pagar R$ 10.730,00 
ao autor, a título de danos materiais e 
improcedente a reconvenção, pois não houve 
difamação.

Ante o exposto, não merecem 
acolhimento os recursos.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator
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