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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1022742-29.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COPIMAQ DE 
CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA., são apelados R. M. CORREA 
COMERCIO DE VEICULOS LTDA e PLATINUM TRADING S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29ª 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 SILVIA ROCHA 
(Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E NETO BARBOSA FERREIRA.

São Paulo, 26 de janeiro de 2017.

Carlos Henrique Miguel Trevisan
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 11.585 
APELAÇÃO Nº 1022742-29.2015.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (1ª VARA CÍVEL)
APELANTE: COPIMAQ DE CAMPINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.
APELADOS: R.M. CORREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e PLATINUM 
TRADING S/A

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RENATO SIQUEIRA DE PRETTO

COMPRA E VENDA  Caminhão  Defeitos  Ação de restituição de 
valores proposta pela compradora - Decadência - Sentença de 
improcedência  Relação de consumo não caracterizada  Aplicação da 
teoria finalista  Vulnerabilidade técnica da compradora não 
caracterizada  Artigo 445 do Código Civil  Sentença mantida  
Apelação desprovida 

A sentença de fls. 118/123, cujo relatório é adotado, 
julgou improcedente a ação proposta apelante, entendendo o magistrado de 
origem que ocorreu decadência, nos termos do artigo 445 do Código Civil. 

Apela a autora (fls. 127/133) alegando que o veículo ficou 
sem uso durante vários meses, em razão dos defeitos apresentados, e que há 
responsabilidade solidária das rés pelo fato do produto, conforme prevê o 
artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que não foi observado 
o prazo de 30 dias para que fosse sanado o vício, sendo opção do consumidor 
o uso imediato das alternativas do § 1º do artigo 18 do Código de Defesa do 
Consumidor. Quanto à decadência reconhecida na sentença, sustenta que os 
prazos foram observados e que deve ser contado a partir da última resposta 
fornecida pelas rés. Pede o reconhecimento de que o prazo aplicável é de 4 
anos.

O recurso foi regularmente processado e respondido por 
uma das rés (fls. 141/146). 

É o relatório.

Consta da inicial que em 30 de setembro de 2014 a autora 
adquiriu da ré R.M. Comércio de Veículos Ltda. um caminhão da marca 
Shineray, placas FZJ 7277, por de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos por 
meio de cheque e de carta de crédito (fls. 26/30). 

Relata a autora que o veículo, adquirido para entrega de 
equipamentos a seus clientes, foi utilizado durante apenas 1 (um) mês, pois 
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passou a apresentar problemas na parte elétrica e no câmbio, sendo levado 
para conserto em quatro oportunidades: 4 de novembro de 2014, 21 de 
novembro de 2014, 4 de dezembro de 2014 e 24 de fevereiro de 2015.

O problema, porém, continuou.

A autora tentou a devolução amigável do veículo e a 
restituição dos valores pagos, sendo então celebrado com a ré R.M. contrato 
de mandato e entrega de bem móvel para venda futura, em abril de 2015 (fls. 
37/38). Contudo, até a data da propositura da ação não recebeu qualquer 
indenização pelo caminhão. 

A sentença julgou a ação improcedente, entendendo o 
magistrado de origem que a relação entre as partes não é de consumo e que 
transcorreu o prazo decadencial previsto no artigo 445 do Código Civil.

Conforme acertadamente concluiu o MM. Juiz de primeiro 
grau, a natureza da relação entre as partes não autoriza a aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor.

A pessoa jurídica que ocupa o polo ativo tem como objeto 
o comércio varejista de copiadoras, impressoras, multifuncionais, peças e 
suprimentos, dentre outros (fl. 14, cláusula terceira), e afirmou na petição 
inicial que o caminhão foi adquirido para fazer entregas dos equipamentos a 
seus clientes, de modo que, como ensina Cláudia Lima Marques, não é 
considerada destinatária final do veículo: “Destinatário final é aquele destinatário fático e 

econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta interpretação 
teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, leva-lo para o 
escritório ou residência: é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, 
não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de produção cujo preço 
será incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida “destinação 

final” do produto ou do serviço”.

É esse o entendimento também do Superior Tribunal de 
Justiça, que adotou a teoria finalista para caracterizar a relação de consumo, 
admitindo-se apenas em hipóteses excepcionais a teoria maximalista, quando 
seja demonstrada situação de vulnerabilidade da parte.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO 
DEVEDOR. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. MULTA MORATÓRIA. 
RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 
DESCABIMENTO. (...)2.- O critério adotado para determinação da 
condição de consumidora da pessoa jurídica é o finalista. Desse modo, 
para caracterizar-se como consumidora, a pessoa jurídica deve ser 
destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido. 3.- Não 
havendo relação de consumo entre as partes, deve ser indeferido o pedido 
de redução da multa moratória fundado na aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor.(...) (AgRg nos EDcl nos EDcl no 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.281.164  SP, Relator 
Ministro Sidnei Beneti, 22.05.2012)
Consoante jurisprudência desta Corte, o Código de Defesa do 
Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é 
contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de 
não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo 
(teoria finalista ou subjetiva). Tribunal de origem que afirma ter o 
financiamento sido obtido para o fomento da economia da empresa. 

Incidência do óbice da súmula 7/STJ (REsp 1086969/DF, 
Relator Ministro Marcos Buzzi, 16.06.2015)

A apelante não está em situação de vulnerabilidade, não 
podendo, pois, ser considerada consumidora por equiparação, figura prevista 
no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à pessoa jurídica 
que comprova sua vulnerabilidade (REsp nº 932.557, Relator Ministro Luis 
Felipe Salomão, 07.02.2012)

O primeiro dos reparos realizado no veículo, por 
autorização da ré Platinum Trading (fls. 31/36), ocorreu em 4 de novembro 
de 2014 (fls. 31/32). O caminhão foi adquirido em 30 de setembro de 2014.

Era mesmo caso de se reconhecer a decadência de que 
trata o artigo 445 do Código Civil (“O adquirente decai do direito de obter a redibição ou 

abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da 
entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. § 1o Quando o 
vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele 
tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para 

os imóveis”), conforme constou da sentença.

Conforme previsto no dispositivo legal supra aludido, 
tratando-se de bem móvel, quando o vício aparecer em até 180 dias da 
entrega efetiva, o adquirente terá 30 dias para exigir a redibição do contrato 
ou o abatimento do preço.

O prazo inicia-se da ciência do vício.

No caso concreto, o veículo esteve em manutenção 
diversas vezes (fls. 31/36), a partir de 4 de novembro de 2014.

Assim, aplicando-se § 1º do artigo 445 do Código Civil, a 
ciência do vício ocorreu dentro dos 180 (cento e oitenta) dias. No entanto, a 
ação foi proposta somente em 17 de julho de 2015, após o decurso do prazo 
de trinta dias para exigir a redibição do contrato (contados tanto da data da 
manifestação do vício, em novembro de 2014, ou, ainda, da notificação 
enviada às rés em 18 de maio de 2015), ocasião em que a autora já havia 
decaído do direito.

Nesse sentido:

Indenização. Compra e venda. Bem móvel. Veículo automotor usado. 
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Vício redibitório. Vício oculto. Abatimento no preço. Interpretação do 

§1º do artigo 445 do Código Civil. Ação redibitória deve sempre ser 

proposta no prazo de trinta dias, a previsão de cento e oitenta dias é 

para a manifestação do vício. Doutrina. Decadência configurada. Perda 
do direito pelo transcurso do trintídio decadencial. Inversão do 

julgamento. Sucumbência exclusiva do autor. Recurso provido (TJSP, 
Apelação nº 0021563-76.2009.8.26.0344, 32ª 
Câmara de Direito, Relator Desembargador Hamid 
Bdine, 31.01.2013)

Bem móvel. Aquisição de equipamento com vício oculto que só poderia 
ser constatado após algum tempo de funcionamento. Em se tratando de 
vício oculto o prazo decadencial inicia-se no momento em que fica 
evidenciado o defeito. Afastada a decadência do direito da autora. Em 
virtude do vício constatado, é cabível a redibição do negócio, com a 
devolução do valor desembolsado devidamente atualizado. Sentença 

reformada. Recurso provido (TJSP, Apelação nº 
0001422-18.2011.8.26.0004, Relatora 
Desembargadora Rosa Maria de Andrade Nery, 34ª 
Câmara de Direito Privado, 20.8.2012)

Por fim, rejeita-se o pedido de aplicação do artigo 178, 
inciso II, do Código Civil e do prazo decadencial de 4 anos nele previsto, 
considerando que não se trata de ação de anulação de negócio jurídico 
fundada em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas 
de pedido de restituição de valores fundado em vício redibitório.  

Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar 
provimento à apelação.

CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN 

            Relator
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