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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n.º 0018456-35.2009.8.26.0114, da Comarca de 

Campinas, em que é apelante CROSS MOTORS COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS ESPECIAIS,  MOTOCICLETAS E PEÇAS LTDA - EPP, é 

apelado ANDRÉ AUGUSTO GARCIA DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA),

ACORDAM, em 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores MELO BUENO (Presidente sem voto), MORAIS 

PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2015.

Gilberto Leme
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação com revisão n.º 0018456-35.2009.8.26.0114

Comarca: Campinas

Apelante: Cross Motors Comércio de Veículo 

Especiais, Motocicletas e Peças Ltda. EPP

Apelado: André Augusto Garcia de Almeida (justiça 

gratuita)

Juiz sentenciante: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva

BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÕES 
LANÇADAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO 
NÃO ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO. 
INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 
EVENTUALIDADE. DEFEITOS EM MOTOCICLETA. 
RETENÇÃO DO BEM PELA VENDEDORA. PRESUNÇÃO 
DE VERACIDADE. PREÇO PAGO. RESTITUIÇÃO 
DEVIDA COM ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. DANOS 
MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Nos termos do art. 
300 do CPC, que acolhe o princípio da 
eventualidade, cabe à ré arguir na 
contestação toda a matéria de defesa, não 
podendo inovar em sede recursal. Presumem-
se verdadeiras as alegações lançadas na 
petição inicial que não foram impugnadas 
especificamente. Não cabe indenização por 
dano moral pelo descumprimento de 
obrigação contratual e pela frustração da 
venda do veículo quando ausente prova da 
ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da 
pessoa. Recurso parcialmente provido.

VOTO N.º 12.354

Trata-se de recurso de apelação 

interposto à r. sentença de fls. 149/152 que julgou 
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procedente a pretensão inicial para o fim de declarar 

rescindido o contrato de compra e venda de bem móvel 

existente entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor 

a importância de R$5.000,00 a título de indenização por 

danos morais, bem como a devolver o valor pago pela 

aquisição da motocicleta, que deverá ser corrigido 

monetariamente de acordo com os índices da tabela de 

atualização de débitos judiciais do Egr. TJSP, bem como 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da 

citação. Em razão da sucumbência, a vencida arcará com o 

pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

condenação.

Apela a ré sustentando que realizou as 

revisões, a manutenção e o reparo na motocicleta que vendeu 

à parte contrária. Acrescenta que sempre deixou aquele bem 

móvel a disposição do autor e que ele não demonstrou 

interesse de retirá-lo de suas dependências, com o nítido 

propósito de reaver o valor pago pela sua aquisição, bem 

como ser indenizado por danos morais.

Recurso tempestivo, preparado e 

respondido.

É o relatório.

Narra o autor que adquiriu da ré, em 

20.10.2008, a motocicleta marca Shineray, modelo XY 200, 

2008, cor preta, chassi LXYPCMN0180K26938, placas EFG6232, 

zero quilômetro, pelo valor de R$6.990,00, pago à vista. 

Informa que em 21.11.20087, antes de completar um mês de 
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uso, a motocicleta apresentou diversos problemas mecânicos, 

que foram reparados pela oficina da revendedora e devolvido 

o bem em 24.11.2008. Passados apenas três dias, a 

motocicleta externou outros defeitos e novamente foi levada 

à revendedora que a entregou reparada no dia seguinte. Mais 

uma vez, em 20.1.2009, a motocicleta apresentou problemas, 

dentre eles, peças se soltaram de sua estrutura, sendo 

encaminhada para a ré que até a propositura dessa ação não 

a consertou, tampouco a devolveu. Diante de tais fatos, o 

autor ajuizou a presente demanda objetivando a rescisão do 

contrato de compra e venda, a devolução das quantias pagas 

e a indenização pelo dano moral que alega ter sofrido.

A ré apresentou-se espontaneamente aos 

autos e limitou-se apenas a noticiar que a motocicleta 

permaneceu em suas dependências por mais de três anos 

depois do envio para o conserto relatado pelo autor.

Pois bem. Dispõe o art. 300 do Código 

de Processo Civil que “Compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com o que impugna o pedido do autor e 

especificando as provas que pretende produzir.”

Em nota a referido artigo, THEOTONIO 

NEGRÃO menciona que “Segundo o princípio da eventualidade, 

acolhido pelo CPC, o réu deve aduzir toda a sua defesa na 

contestação, ainda que convicto de que bastará esta ou 

aquela preliminar para por termo à ação; pois, 

eventualmente, a preliminar poderá ser repelida, e já não 

lhe será mais possível aditar a defesa. Nesse sentido: JTJ 

198/150. 'O réu deve arguir, na contestação, tudo quanto 
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for necessário a sua defesa; não o tendo feito, inclusive 

em face do princípio da eventualidade, preclui o seu 

direito de suscitar, na instância seguinte, o que não fez 

oportunamente' (RSTJ 106/193). No mesmo sentido: RSTJ 

148/373).” (Código de Processo Civil e Legislação 

Processual em vigo, nota n.º 3 ao art. 300, pág. 416, 

Saraiva, 2010)

É bastante amplo o conteúdo da 

contestação, admitindo-se posteriores alegações somente se 

tratarem de direito superveniente ou se competir ao juiz 

conhecê-las de ofício, ou ainda, por expressa autorização 

legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo 

(CPC, art. 303).

Assim, o ônus de alegar toda a matéria 

de defesa é da ré em sua contestação.

Na hipótese vertente, verifica-se que 

somente em suas razões de apelação e ré alegou ter reparado 

a contento os defeitos contidos na motocicleta adquirida 

pelo autor e que este último optou por não retirá-la de 

suas dependências. Frise-se que tais assertivas vieram 

desacompanhadas de quaisquer provas.

Observa-se que não era dado à ré inovar 

no recurso, oferecendo impugnação não apresentada na 

contestação.

“O ônus de arguir na contestação  

salienta HUMBERTO THEODORO JÚNIOR -, 'toda matéria de 

defesa' é consagrado, pelo Código, do princípio da 
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eventualidade ou da concentração, que consiste na preclusão 

do direito de invocar em fases posteriores do processo 

matéria de defesa não manifestada na contestação [...] Além 

do ônus de defender-se, o réu tem, no sistema do nosso 

Código, o ônus de impugnar especificadamente todos os fatos 

arrolados pelo autor. Pois dispõe o art. 302 que 'cabe 

também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos 

narrados na petição inicial', sob pena de presumirem-se 

verdadeiros 'os fatos não impugnados'.” (Curso de Processo 

Civil  Teoria geral do direito processual civil e processo 

de conhecimento, vol. I, pág. 375, Forense, 2009)

Desse modo, neste caso, pela desídia da 

ré em não impugnar especificadamente em sua defesa as 

assertivas do autor, os fatos alegados por ele em relação 

aos defeitos da motocicleta zero quilômetro depois de pouca 

utilização, que a tornou imprópria ao uso que se destinava, 

bem com a sua retenção nas dependências da ré, presumem-se 

verdadeiros, sendo de rigor a rescisão do contrato de 

compra e venda e a devolução das quantias desembolsadas 

pelo adquirente, corrigidas monetariamente de acordo com os 

índices da tabela de atualização de débitos judiciais do 

Egr. TJSP, desde os desembolsos, bem como acrescidas de 

juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da citação, 

conforme estipulados pelo Magistrado. 

Quanto ao pedido de indenização a 

título de danos morais, convém registrar que a Constituição 

Federal estabelece como um dos fundamentos da República, 

que se constitui em Estado Democrático de Direito, "a 

dignidade da pessoa humana" (art. 1.º, inc. III).
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 Com isso, "temos hoje - anota SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO - o que pode ser chamado de direito 

subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a 

Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior 

dimensão porque a dignidade humana nada mais é do que a 

base de todos os valores morais, a essência de todos os 

direitos personalíssimos. O direito à honra, à imagem, ao 

nome, à intimidade, à privacidade ou a qualquer outro 

direito da personalidade - todos estão englobados no 

direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de 

cada preceito constitucional relativo aos direitos da 

pessoa humana.

 Pois bem, dano moral, à luz da 

Constituição vigente, nada mais é do que violação do 

direito à dignidade. E foi justamente por considerar a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e 

da imagem corolário do direito à dignidade, que a 

Constituição inseriu, em seu art. 5, inc. V e X, a plena 

reparação do dano moral." (Visão Constitucional do Dano 

Moral apud Cidadania e Justiça vol. 6, pág. 206, publicação 

da Diretoria de Comunicação Social da AMB).

 

No entanto, "se dano moral é agressão à 

dignidade humana, não basta para configurá-lo - prossegue o 

magistrado fluminense - qualquer contrariedade, 

desconforto, mágoa, irritação ou aborrecimento, sob pena de 

ensejar a sua banalização. Só pode ser considerada como tal 

- conclui - a agressão que atinja o sentimento pessoal de 

dignidade, que, fugindo à normalidade, cause sofrimento, 

vexame e humilhação intensos, alteração do equilíbrio 

psicológico do indivíduo, duradoura perturbação emocional, 

tendo-se por paradigma não o homem frio e insensível, 
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tampouco o de extrema sensibilidade, mas sim a 

sensibilidade ético-social comum." (idem, ibidem).

"Com efeito - assentou o Egr. Tribunal 

de Justiça Paulista -, não cabem no rótulo de 'dano moral' 

os transtornos, aborrecimentos ou contratempos que sofre o 

homem no seu dia-a-dia, absolutamente normais na vida de 

qualquer um." (RT 711/107).

In casu, o transtorno causado ao autor 

devido aos defeitos apresentados pela motocicleta que a 

tornou imprópria à finalidade que se destinava, não lhe 

atingiu a dignidade nem lhe causou dor ou aflição profunda, 

como quer fazer crer. Cuida-se de dissabor do cotidiano, 

indevidamente experimentado, é correto, mas sem a magnitude 

que lhe quer atribuir.

Vê-se, então, que o autor não logrou 

êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo efetivo 

(violação a direitos personalíssimos), que ensejasse a 

indenização por danos morais (CPC, art. 330, inc. I). 

Limitou-se, tão somente, em sua petição inicial a marrar o 

ocorrido e a afirmar que teve seu “sonho de adquirir uma 

motocicleta zero quilômetro” frustrado.

Nesse sentido, já se manifestou esta 

Egr. Corte por intermédio do Eminente Desembargador Ruy 

Coppola no voto n.° 6.815, proferido no julgamento da 

Apelação com Revisão n.° 742.620-0/1, in verbis:

"Sob esse aspecto, porque o gravame no 

plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que 
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não se pode falar em prova de um dano que, a rigor, não 

existe no plano material.

Mas não basta a afirmação da vítima de 

ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo como 

no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, 

tradição, personalidade, sentimento interno, humilhação, 

emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros.

Impõe-se que se possa extrair do fato 

efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de 

um dos fenômenos acima exemplificados.

Ou seja, não basta, ad exemplum, um 

passageiro alegar ter sido ofendido moralmente, em razão do 

extravio de sua bagagem, ou do atraso no vôo, em viagem de 

férias que fazia, se todas as circunstâncias demonstram que 

tais fatos não o molestaram nem foram suficientes para 

atingir um daqueles sentimentos d´alma.

A só devolução de um cheque pela 

instituição financeira ou o protesto de um título de 

crédito já pago nem sempre tem força suficiente para 

denegrir a imagem de uma empresa ou para ofender sua honra 

objetiva, enodoando seu prestígio perante o público.”

Nesse diapasão, incômodos e desprazeres 

que todos devem suportar na sociedade em que vivemos não 

configuram dano moral.

Ademais, o caso dos autos cuida-se de 

inadimplemento contratual por parte da ré (defeito em 

motocicleta), que conforme entendimento consolidado pelo 

Egr. Superior Tribunal de Justiça, “por si só, pode 

acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, 

mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe 
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ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das 

cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer 

desconforto ao outro contratante  e normalmente o traz  

trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem 

estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.” (REsp n.º 

202.504-SP, DJ 1.º.10.2001)

Remata-se com a consideração de que o 

simples inadimplemento contratual ou prejuízo econômico não 

configuram dano moral porque não agridem a dignidade 

humana, como assentou o Egr. Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul pela voz do Desembargador Décio 

Antônio Erpen: “A prevalecer a tese de que sempre que 

houver mora ou qualquer contratempo num contrato, haveria o 

dano moral respectivo, estaríamos gerando uma verdadeira 

indústria dessas ações. Em breve teríamos um tribunal para 

decidir causas, e um tribunal especializado, talvez 

denominado 'tribunal do dano moral'. A vida vai ser 

insuportável. O direito existe para viabilizar a vida, e a 

vingar a tese generosa do dano moral sempre que houver 

contratempo, vai culminar em truncá-la, mercê de uma 

criação artificiosa. Num acidente de trânsito haverá dano 

material, sempre seguido do moral. No atraso do vôo haverá 

a tarifa, mas o dano moral será maior. Nessa nave do dano 

moral em praticamente todas as relações humanas, não 

pretendo embarcar. Vamos atingir os namoros desfeitos, as 

separações, os atrasos nos pagamentos. Ou seja, a vida a 

serviço dos profissionais do direito. Se a segurança 

jurídica também é valor supremo do direito, devemos pôr em 

prática mecanismo tal que simplifique a vida, sem se estar 

gerando um estado generalizado de neurose do suspense.” 

(apud SÉRGIO CAVALIERI FILHO, artigo mencionado)
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Na mesma linha de raciocínio já se 

pronunciou o Egr. Superior Tribunal de Justiça: “O 

inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano 

moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É 

certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode 

gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta 

como suficiente para produzir dano na esfera íntima do 

indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações 

contratuais não é de todo imprevisível." (REsp 876.527/RJ)

Vê-se, portanto, que o que se há de 

exigir como pressuposto comum da reparabilidade do dano 

moral é a gravidade, além da ilicitude. 

Por tais razões, não é devida a 

indenização a título de danos morais por inexecução de 

obrigação de obrigação contratual, sendo de rigor a reforma 

da r. sentença neste ponto.

Em razão da sucumbência recíproca, cada 

parte arcará com o pagamento das custas e das despesas 

processuais que desembolsaram, bem como os honorários 

advocatícios de seus respectivos patronos.

Pelo meu voto, dou parcial provimento 

ao recurso.

GILBERTO LEME
Relator
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