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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado nº 

1000287-38.2015.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são  FARROUPILHA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA CONSORCIO COLOMBO e BCI 

BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A (SHINERAY MOTOS 

DO BRASIL), são recorridos SILVIA HELENA TEODORO e COLOMBO MOTORS 

S/A .

ACORDAM, em Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal - 

Caraguatatuba, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por V. U.", 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos MM. Juízes  FLÁVIO FENÓGLIO 

GUIMARÃES (Presidente) e GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO.

Caraguatatuba, 31 de março de 2017.

Fábio Bernardes de Oliveira Filho

RELATOR
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Recurso nº: 1000287-38.2015.8.26.0642

Recorrente: Farroupilha Administradora de Consórcios Ltda Consorcio 
Colombo e outro

Recorrido: Silvia Helena Teodoro e outro

Voto nº 1000287/15

VÍCIO DO PRODUTO. DIREITO DO   CONSUMIDOR – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA 

DO VÍCIO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS 

ADEQUADOS – DESVIO PRODUTIVO DO 

CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado tirado contra r. sentença de fls. 141/144, 

que julgou procedente o pedido para declarar a resolução do contrato entabulado entre as 

partes, condenar as recorrentes a restituírem as parcelas pagas pelo referido contrato, 

declarar a inexigibilidade das contraprestações devidas e ainda não pagas pela 

parte recorrida e condenar as recorrentes, de forma solidária, ao pagamento da 

quantia de R$ 3.520,00 a título de indenização por danos morais.  Inconformadas, 

as recorrentes pretendem a revisão do julgado, alegando ausência de comprovação dos 

vícios alegados e inexistência de danos morais indenizáveis.

Com a resposta, subiram os autos para reexame.

É o relatório.

O recurso interposto não comporta  provimento.

Cumpre destacar, inicialmente, que esta relação contratual sujeita-se à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, caberia às recorrentes comprovar que o produto não apresenta os 

vícios alegados pela parte recorrida, o que não o fizeram.

No caso em apreço não restou suficientemente comprovado nos autos 

que os defeitos do produto decorrem exclusivamente de agentes externos ou de mau uso 

do produto, motivo pelo qual milita em favor do consumidor a presunção de defeito 
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intrínseco do produto, cabendo ao fornecedor do serviço apresentar inequívoca prova 

liberatória.

No que concerne aos danos morais, estes foram adequadamente fixados. 

As recorrentes submeteran a parte recorrida a verdadeiro calvário para tentar solucionar 

um problema não criado por ela, fato que certamente lhe causou intranquilidade e natural 

preocupação, privando-a de tempo útil, motivo mais que justificável para impor o 

pagamento de ressarcimento por danos morais pela má prestação de seus serviços.

Os fatos versados nos autos se inserem na espécie de microdano – 

questões que excedem o dissabor ordinário da vida cotidiana e cuja reiteração no 

mercado de consumo não pode ser ignorada, sob risco de chancelar o lucro ilícito.

Aplicável, destarte, a tese do 'desvio produtivo do consumidor', pela qual 

a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a 

tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas 

frustrações diante da ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n. 

2216384-69.2011.8.19.0021).

Neste panorama, caracterizado o dano moral, cuja prova, porque afeta 

direitos da personalidade, conforma-se com a mera demonstração do ilícito, haja vista 

que na espécie a responsabilização do agente causador opera-se por força do simples fato 

da violação (damnum in re ipsa), há de fixar-se a indenização em consonância com o seu 

caráter punitivo ao ofensor e compensatório ao ofendido, tendo como parâmetro a 

capacidade econômica do causador do dano. Sob tal perspectiva, em consonância com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por adequado o valor fixado pelo 

juízo a quo.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Pela sucumbência, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da 

condenação atualizado.
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