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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1041302-
95.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMAURY MORENO 
CUNHA, são apelados MIT2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA e MITSUBISHI 
MOTORS DO BRASIL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA 
(Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA E GILSON DELGADO MIRANDA.

São Paulo, 30 de agosto de 2017.

Cesar Lacerda
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO N º 30.069
APELAÇÃO Nº 1041302-95.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.: AMAURY MORENO CUNHA
APDO.: MIT2 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA; MITSUBISHI 
MOTORS DO BRASIL
JUIZ: INAH DE LEMOS E SILVA MACHADO

Bem móvel. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de 
indenização por danos materiais e morais. Aquisição de 
veículo zero. Alegação de vício do produto. Perícia que 
constatou problemas no GPS. Pedido subsidiário de 
abatimento proporcional do preço formulado após a citação 
das rés. Inovação não permitida sem o consentimento das rés. 
Pedido não conhecido. Dano moral não verificado. 
Recurso não provido. 

Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e morais, movida por Amaury Moreno Cunha em face de 

MIT2 Comércio de Veículos Ltda e Mitsubishi Motors do Brasil Ltda, 

julgada improcedente pela sentença de fls. 326/330.

Inconformado, apela o autor, pleiteando 

a reforma do julgado. Alega que adquiriu veículo zero que apresentou vícios 

durante o prazo de três anos e nove meses. Afirma que a perícia constatou 

problemas no kit multimídia do veículo. Sustenta que efetuou pedido 

subsidiário de abatimento proporcional do preço, o qual não foi apreciado 

pela sentença. Aduz que somente após a sexta troca do kit multimídia é que o 

vício do produto foi corrigido. Acrescenta que restaram comprovados os 

danos morais sofridos, visto que durante três anos e nove meses o veículo 

adquirido apresentou problemas decorrentes de falhas crônicas. Pediu a 
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reforma da sentença para que as rés sejam condenadas ao abatimento 

proporcional do valor do kit multimídia no montante de R$ 7.300,00, bem 

como ao pagamento de indenização por danos morais. 

Recurso regularmente processado, com 

resposta da HPE Automotores do Brasil Ltda (Mitsubishi) requerendo a 

condenação do autor por litigância de má-fé (fls. 358/368). 

É o relatório.

O autor adquiriu, em 30.11.2012, o 

veículo marca Mitsubishi, modelo ASX, pelo preço de R$ 105.900,00, 

conforme descrito na nota fiscal de fls. 21. 

Sucede que, segundo sustentou o autor, 

o automóvel apresentou problemas no relógio desde a retirada na 

concessionária, e, após dois dias, as funções multimídias não apresentaram 

funcionamento normal, culminando com a troca completa do kit multimídia. 

Contudo, informou o autor, que os 

problemas nos comandos elétricos persistiram, o que motivou o ajuizamento 

da presente demanda em que o autor requereu o desfazimento do contrato, a 

devolução dos valores pagos, bem como a condenação das rés ao pagamento 

de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00. 

A sentença julgou improcedente os 

pedidos (fls. 326/330). 

Em que pese o entendimento do 

apelante o recurso não comporta provimento. 

É incontroverso que, ao optar pela 

compra de veículo novo, o consumidor tem a legítima expectativa de que o 

bem esteja em perfeitas condições de uso e não apresente qualquer vício.

Entretanto, no caso dos autos, o laudo 
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pericial concluiu que: “Foi constatado durante a diligência pericial que o GPS 

efetivamente não funciona e não entra ao tocar na tela “touch screen” do 

painel do multimídia. O Sr. Sergio - Gerente de Peças disse que poderia ser 

um problema do chip que poderia estar desconfigurado ou sem o mapa, o que 

impediria que a função do GPS entrasse em funcionamento. Independente do 

acima este é um problema do produto ou da instalação” e em relação às 

funções celular, bluetooth, TV, rádio/CD/DVD restou consignado que 

“durante a diligência pericial não foi possível constatar problema” (fls. 

210/226). 

Portanto, o vício apresentado no veículo 

não o tornou impróprio para o uso, de modo que não se justifica o pedido do 

autor para que seja indenizado pelo valor de R$ 2.000,00 em razão da 

inutilização do bem, tampouco o pedido de desfazimento do contrato merece 

acolhimento. O autor se utilizou do veículo por mais de dois anos sem que o 

automóvel tivesse apresentado qualquer problema mais grave. 

Ademais, a alegação de que sofreu 

acidente de trânsito em razão de defeito no equipamento multimídia (aumento 

inesperado do volume do som) carece de comprovação.

A questão restou bem enfrentada pela 

sentença: “Deixou o autor de fazer provas a respeito, não há nexo entre o 

acidente e a colisão do veículo, bem como sequer descreveu como chegou ao 

valor de R$ 2.000,00, pelo não uso do veículo, cabia-lhe juntar, por exemplo, 

recibo de despesas com táxi ou locação de automóvel” (fls. 328). 

Carecem de verossimilhança, portanto, 

as alegações do autor, não sendo caso de inversão do ônus probatório. 

Ainda que assim não fosse, não merece 

prosperar a alegação de que o autor formulou pedido subsidiário para 
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“abatimento proporcional do valor de R$ 7.300,00 do kit multimídia”.

Verifica-se nos autos que na inicial o 

autor requereu a procedência do pedido para: 

“a) Reconhecer o vício do 

produto e declarar o desfazimento do negócio, determinando-se 

a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, 

conforme Doc 4; 

 b) Condenar as rés solidaria 

ou subsidiariamente aos termos da ação;

 c) Determinar que a condenação 

seja acrescida de juros legais e correção monetária desde a 

citação;

 d) Condenar as rés ao 

pagamento das custas e despesas processuais;

 e) Condenar em Danos Morais no 

valor não inferior a R$ 15.000,00;

 f) Condenar ao pagamento a 

título de Danos Materiais 20 dias sem o veículo, no valor de 

R$ 2.000,00;

g) Condenar ao pagamento dos 

Danos ao Veículo referente a manutenção, por culpa da 

negligencia das Rés, no valor de R$ 2.190,65;

h) Condenar as rés a pagar 

honorários de advogado, no percentual de 20% sobre o valor da 

condenação final;

f) Requer seja a ré compelida a 

juntar aos autos todos os documentos inerentes à relação 

jurídica aqui denunciada, sob pena de aplicação dos arts. 355 

e 359 do CPC” (fls. 11). 

 Portanto, houve inovação do pedido 

em relação ao requerimento de abatimento proporcional do preço. Note-se 
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que tal pedido foi formulado após a citação das rés, de modo que não pode 

ser conhecido, como acertadamente decidiu a sentença, visto que não houve 

consentimento das rés (fls. 294/295 e fls. 313). 

É o que dispõe o artigo 329, I, II, do 

Código de Processo Civil de 2015: 

“O autor poderá:

I  até a citação, aditar ou 

alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento do réu; 

II  até o saneamento do 

processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 

(quinze) dias, facultado o requerimento de prova 

suplementar”. 

Nesse sentido, a orientação do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça:

“O princípio da instrumentalidade das 

formas e do máximo aproveitamento dos atos processuais não pode ser 

utilizado em manifesta contrariedade à segurança jurídica e à estabilidade da 

relação processual, de maneira a permitir que, fracassada a tese inicialmente 

intentada pela parte, possa ela inovar, após o esgotamento da fase instrutória, 

máxime se não há a expressa concordância do réu. Incidência, na espécie, do 

art. 264 do CPC” (REsp. 1.001.745, Min. Eliana Calmon, dj. 14.04.09).

“Ampliação objetiva da demanda. 

Necessidade de consentimento do réu. Impossibilidade de consentimento 

tácito. Due processo of law. Observância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa” (REsp. 1.307.407, Min. Mauro Campbell, dj. 29.05.12). 

Quanto ao pedido de indenização por 
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danos morais igualmente não merece acolhimento. A situação fática reflete 

apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se 

possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do autor, 

que justifique reparação a esse título.

Por fim, no tocante ao pleito de 

condenação do autor às penas da litigância de má-fé, não se identifica que 

tenha ele extravasado os limites do exercício do direito de recorrer previstos 

no sistema processual em vigor, não estando caracterizado intuito protelatório 

em seu apelo, razão pela qual se repele tal pretensão.

Em remate, as razões recursais não se 

mostram aptas a infirmar as conclusões da respeitável sentença, que deve ser 

confirmada na esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, nega-se provimento 

ao recurso. 

CESAR LACERDA
Relator
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