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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado nº 

1000223-06.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente SHINERAY 

DO BRASIL S/A, é recorrida NATALIA RIBEIRO SERINOLLI CARVALHO .

ACORDAM, em 3ª Turma Cível - Santos do Colégio Recursal - Santos, 

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  RENATA SANCHEZ 

GUIDUGLI GUSMÃO (Presidente sem voto), ROGÉRIO MÁRCIO TEIXEIRA E 

LEONARDO DE MELLO GONÇALVES.

Santos, 24 de novembro de 2017.

Frederico dos Santos Messias

RELATOR
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Recurso nº: 1000223-06.2017.8.26.0562

Recorrente: Shineray do Brasil S/A

Recorrido: Natalia Ribeiro Serinolli Carvalho

Voto nº 2930

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NA ESFERA 
ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE 
DA AÇÃO JUDICIAL – TEORIA DO 
TEMPO ÚTIL PERDIDO – 
PROVIMENTO NEGADO AO 
RECURSO.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de 

Indenização por Dano Moral em que a parte autora afirma que deixou 

seu motociclo para conserto no estabelecimento da primeira requerida, 

que, por sua vez, alegou que não poderia devolver o veículo em razão 

da segunda requerida não fornecer as peças necessárias. Sentença 

parcialmente procedente. Recurso interposto por uma das requeridas 

quanto à indenização por dano moral. 

O advento da Constituição Federal colocou ponto final em uma séria 

controvérsia que existia na doutrina acerca da possibilidade de se 

indenizar o dano moral. 
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Atualmente, resta indubitável, em face da nova ordem constitucional, 

ser possível a reparação desta espécie de dano no âmbito da 

responsabilidade civil.

Surge, pois, a indenização por dano moral como meio legítimo de 

reparar o constrangimento sofrido pela pessoa diante de uma situação 

que lhe traga um prejuízo, não de ordem material, mas diretamente 

ligado à sua intimidade, à sua imagem, enfim, à sua honra em todas as 

suas formas. Há, nesta hipótese, uma ofensa a alguns dos direitos 

inerentes à personalidade da pessoa.

O DANO MORAL SE CONFIGURA NO SOFRIMENTO 

HUMANO, NA DOR, NA HUMILHAÇÃO, NO 

CONSTRANGIMENTO QUE ATINGE A PESSOA E NÃO AO 

SEU PATRIMÔNIO. É ALGO QUE AFLIGE O ESPÍRITO OU 

SE REFLETE, ALGUMAS VEZES, NO CAMPO SOCIAL DO 

INDIVÍDUO, PORÉM TRAZ REPERCUSSÕES DA MAIS 

ALTA SIGNIFICÂNCIA PARA O SER HUMANO, POIS O 

ESPÍRITO SOFRENDO FAZ O CORPO PADECER. (Jornal 

“Tribuna do Direito, outubro de 2002, Título: “Como fixar a 

Reparação”, autor: José Olivar de Azevedo).

Destarte, cumpre analisar alguns critérios básicos, a saber: a extensão 

do dano sofrido pelo autor, a indenização com natureza punitiva em 

atenção a Teoria do Desestímulo e, por derradeiro, a prudência em não 

permitir que a indenização se transforme em fonte de riqueza para o 

requerente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Santos-SP

Nº Processo: 1000223-06.2017.8.26.0562

4

No caso em tela, a parte autora afirmou que deixou seu motociclo para 

conserto junto a primeira requerida, que alegou que não poderia 

devolver o veículo em razão da segunda requerida não fornecer peças 

necessárias. 

Tentou solucionar o fato diversas vezes, entretanto, permaneceu por 

mais de cinco meses sem seu motociclo. 

A doutrina moderna vem entendendo que a perda do tempo livre por 

culpa do fornecedor é passível de gerar dano ao consumidor e, 

consequentemente, a sua devida reparação. Desta feita, o tempo, em 

sua perspectiva estática, passou a ser valorado como um bem jurídico 

merecedor de indiscutível tutela.

Trata-se da teoria do tempo útil perdido.

Assim sendo, aquele que se apropria do tempo de outrem na prestação 

do serviço contratado, de forma injusta e intolerável, ultrapassa as 

raias da razoabilidade, lhe subtrai o tempo de vida e causa-lhe 

transtornos que, vale dizer, extrapolam o simples aborrecimento. É o 

que afirma Pablo Stolze (JusNavigandi: Responsabilidade civil pela 

perda do tempo, 2013).

Ademais, de acordo com Leonardo de Medeiros Garcia, “muitas 

situações do cotidiano nos trazem a sensação de perda de tempo: o 

tempo em que ficamos “presos” no trânsito; o tempo para cancelar a 

contratação que não mais nos interessa; o tempo para cancelar a 

cobrança indevida do cartão de crédito; a espera de atendimento em 
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consultórios médicos etc. A maioria dessas situações, desde que não 

cause outros danos, deve ser tolerada, uma vez que faz parte da vida 

em sociedade. Ao contrário, a indenização pela perda do tempo livre 

trata de situações intoleráveis, em que há desídia e desrespeito aos 

consumidores, que muitas vezes se vêem compelidos a sair de sua 

rotina e perder o tempo livre para solucionar problemas causados 

por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores. Tais 

situações fogem do que usualmente se aceita como “normal”, em se 

tratando de espera por parte do consumidor.” (Direito do 

Consumidor, Editora Impetus, 2011, 7ª Ed.).

Veja que o tempo, por ser um bem finito, inacumulável e 

irrecuperável, é precioso a qualquer indivíduo.

Diante desses fatos, é flagrante o desrespeito e a desídia da ré, que 

certamente infligiu na parte autora não só a perda do tempo livre, mas 

como consequência, da paz de espírito e da tranquilidade, que 

constitui direitos intimamente ligados a sua dignidade, princípio 

fundamental deste Estado Democrático de Direito, a teor do que 

dispõe o art. 1º, III, da Constituição Federal.

É notório e indubitável, conforme as regras de experiência comum, 

que toda preocupação, ansiedade e irritabilidade exercem sobre o 

organismo um efeito funesto. 

Conforme obtempera Pablo Stolze, o intolerável desperdício do tempo 

livre é agressão típica da contemporaneidade, silenciosa e invisível, 

que “mata aos poucos, em lenta asfixia” (JusNavigandi: 
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Responsabilidade civil pela perda do tempo, 2013).

Como frisa Rizzatto Nunes, “naturalmente, como o tempo privado 

pertence à própria pessoa, esta pode desperdiçá-lo caso queira. É 

direito seu. A questão, portanto, não é a perda do tempo em si, mas 

seu "roubo" por terceiros.” (Migalhas: A sociedade contemporânea é 

ladra de tempo; é ladra de vida, 2013).

Destarte, embora a teoria do tempo útil perdido seja relativamente 

nova, a sua importância compensatória, punitiva e pedagógica deve 

ser sopesada diante de determinados contextos fáticos, como o do 

presente caso.

Afinal, o tempo é sagrado, “senhor de todas as coisas”, como afirma 

o famoso dito popular. 

Nesse sentido: “Não se afigura razoável e legítimo, diante da 

complexidade da vida moderna, que os recursos e o tempo útil do 

consumidor sejam desperdiçados em reivindicações que poderiam 

facilmente ser atendidas pelo banco, sem maiores problemas para as 

partes e necessidade de interveniência do Poder Judiciário. Cabe a 

fixação do dano moral em valor que compense a perda de tempo útil 

do consumidor e, ao mesmo tempo, obrigue o fornecedor de serviço 

a prestar serviço de melhor qualidade. Manutenção do valor 

indenizatório.” (TJRJ, APL: 2009.001.27814  Relator: Des. Rogério 

de Oliveira Souza  DJ: 10/06/2009 - Sexta Câmara Cível).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Santos-SP

Nº Processo: 1000223-06.2017.8.26.0562

7

Se o fornecedor do produto ou serviço, tendo conhecimento da 

conduta ilícita na seara administrativa, prefere não reparar o erro, 

exigindo a propositura de ação judicial, à par de contribuir 

indevidamente para o congestionamento do Poder Judiciário, coloca o 

consumidor em sofrimento desnecessário.

A indenização por dano moral foi  fixada em conformidade com 

o dano sofrido, bem como com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade.

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. 

Custas pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios em 15% 

sobre o valor da condenação.

FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS

                     Juiz Relator


		2017-11-24T22:03:41+0000
	Not specified




