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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0024222-49.2010.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SHINERAY 
PRIME MOTOS LTDA, são apelados HIDERALDO LOPES NUNES (JUSTIÇA 
GRATUITA) e CLEITON FELISBINO NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao 
recurso, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ARTUR MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.

São Paulo, 26 de junho de 2017.

SERGIO ALFIERI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0024222-49.2010.8.26.0562
APELANTE: SHINERAY PRIME MOTOS LTDA 
APELADOS: HIDERALDO LOPES NUNES E CLEITON FELISBINO NUNES 
INTERESSADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1º GRAU: THAÍS CABALEIRO COUTINHO
VOTO Nº 3497

APELAÇÃO. Venda e compra de veículo zero quilômetro 
(motocicleta) mediante financiamento bancário. Ação de 
rescisão de contrato cumulada com reparação de danos e 
indenização por danos morais, julgada parcialmente 
procedente, afastada a instituição financeira da lide. Recurso 
somente da concessionária.
- Ilegitimidade passiva reiterada no recurso. Não ocorrência. 
A revendedora é solidariamente responsável com a 
fabricante nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, 
sua parceira comercial, no aperfeiçoamento do negócio, 
inclusive na fase pós-contratual. Concessionária que integra 
a cadeia de fornecedores de produtos e/ou serviços, na 
condição de fornecedora aparente. Responsabilidade 
objetiva da concessionária pelos prejuízos experimentados 
pelo consumidor independentemente de culpa (art. 14, 
caput, do CDC).
- Mérito. Rescisão contratual. Cabimento. Culpa exclusiva 
da ré. Veículo zero quilômetro com vícios ocultos não 
sanados pela fornecedora no prazo de 30 dias, tornando o 
bem imprestável ao fim destinado. Motocicleta que não foi 
devolvida aos autores, que sequer foram comunicados do 
seu paradeiro, impossibilitando a perícia técnica. Aplicação 
do art. 18, § 1º, do CDC. Dano material. Restituição integral 
do valor do financiamento. Possibilidade. Valor do bem que 
foi pago integralmente pela instituição financeira à 
revendedora quando da celebração do contrato de 
financiamento pelos autores.  
- Danos morais fixados em R$ 5.000,00. Pretensão ao 
afastamento da condenação e subsidiariamente a sua 
redução. Danos morais configurados, eis que latente a falha 
nos serviços prestados pela ré. Inadimplemento culposo que 
transcende o mero aborrecimento e implica em prejuízo 
extrapatrimonial. Valor arbitrado compatível com o dano 
experimentado, que não comporta alteração. Aplicação dos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendidas 
as diretrizes do art. 944 do Código Civil.
- Juros de mora. Danos morais. Incidência a partir do 
arbitramento. Não cabimento. Cômputo a partir da citação, 
em se tratando de responsabilidade contratual. Inteligência 
do art. 405 do CC. Precedentes do C. STJ.
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- Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% 
sobre o total da condenação. Pedido de redução. 
Possibilidade. Trabalho realizado no local onde a patrona 
possui escritório. Prova pericial prejudicada e testemunhal 
desnecessária. Questão que não se revelou complexa. 
Honorários reduzidos para 10% sobre o montante da 
condenação. Inteligência do art. 20 e alíneas do CPC/73. 
Sentença parcialmente modificada. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação.

Trata-se de ação de reparação de danos 

cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, 

ajuizada por HIDERALDO LOPES NUNES e CLEITON FELISBINO 

NUNES contra SHINERAY PRIME MOTOS LTDA. e BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, julgada parcialmente procedente pela r. sentença 

atacada (fls. 266/274), cujo relatório adoto, que condenou a corré 

SHINERAY a pagar aos autores, a título de danos morais, a quantia de 

R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pela Tabela do TJSP a partir do 

arbitramento, nos termos da Súmula 362 do C. STJ, bem como ao 

pagamento da importância de R$ 8.400,00, pelo dano material 

suportado, corrigida desde agosto de 2009, ambas indenizações 

acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, carreando-

lhe os ônus da sucumbência.

A r. sentença, ainda, julgou extinta a ação em 

relação à BV FINANCEIRA, por ilegitimidade passiva, nos termos do 

art. 267, VI, do CPC/73, e condenou os autores ao pagamento das custas 

e despesas processuais despendidas pela instituição financeira, além dos 

honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00, com a ressalva do art. 
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12 da Lei nº 1.060/50. 

Inconformada, a corré SHINERAY PRIME 

MOTOS LTDA. interpôs recurso de apelação (fls. 289/304), 

devidamente processado e preparado (fls. 307/308, complementado às 

fls. 317/318).

Contrarrazões às fls. 320/325.

É o relatório.

Primeiramente, anoto que a r. sentença 

recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015, 

de modo que o presente recurso será examinado sob a égide do Código 

de Processo Civil de 1973.

A irresignação recursal comporta parcial 

provimento.

Insurge-se a apelante contra a r. sentença, 

reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva de parte. No mérito, 

sustenta a inaplicabilidade da disposição contida no art. 18 do CDC e a 

inexistência de danos morais indenizáveis ou, em caso de manutenção da 

condenação, a redução do quantum fixado a esse título. Postula, 

também, a modificação do marco inicial de incidência dos juros 

moratórios, a correção do valor estabelecido para a indenização por dano 

material e a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega que os supostos defeitos na motocicleta 

foram reparados, inexistindo nexo de causalidade entre o ato ilícito e o 

evento danoso injusto.

Segundo se depreende da petição inicial, os 

autores adquiriram da corré SHINERAY PRIME MOTOS LTDA., em 

12/08/2009, uma motocicleta da marca SHINERAY XY 200, 0 KM, 
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cores preta/prata, pela importância de R$ 8.400,00, mediante 

financiamento concedido pela corré BV FINANCEIRA, assumindo 48 

prestações mensais de R$ 312,39.

Consta, ainda, que nove dias após a compra, a 

motocicleta apresentou defeitos, dentre eles, o freio e o velocímetro não 

funcionaram, além de problemas nas setas de sinalização, sendo levada 

para conserto. Após dez dias, novos e antigos defeitos se manifestaram, 

como nas lâmpadas de sinalização, velocímetro, quebra do suporte da 

carenagem, cabo do acelerador travado, parafusos soltos do 

escapamento, tendo despesas para recolocar o veículo em condições de 

uso.

Posteriormente, a motocicleta voltou a 

apresentar defeitos, além dos antigos, o ponteiro do conta giros caiu, o 

marcador da gasolina parou de funcionar e, se não bastasse, pela quarta 

vez, quando se encontrava em uma rodovia, o veículo desligou, todas as 

luzes se apagaram, submetendo o motorista ao risco de ser abalroado e 

sofrer um grave acidente.

Diante desses acontecimentos, a motocicleta foi 

levada à concessionária e corré para conserto, permanecendo aos 

cuidados da empresa desde o dia 19/10/2009, sem solução, razão da 

propositura da ação.

Relegada para futura apreciação o pedido de 

antecipação da tutela, a concessionária e corré SHINERAY, após ser 

citada, contestou a ação, arguindo as preliminares de ilegitimidade 

passiva (a única reiterada no recurso), inépcia da petição inicial, 

litispendência e conexão ou continência. No mérito, aduziu idênticos 

argumentos aos apresentados nas razões recursais (fls. 41/55).
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Os autores manifestaram-se sobre a contestação 

(fls. 91/100), sendo realizada audiência de tentativa de conciliação, com 

resultado infrutífero (fls. 117).

A corré BV FINANCEIRA foi incluída na lide, 

após emenda da petição inicial determinada às fls. 118/vº e contestou a 

ação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva de parte. No mérito, 

pugnou pela manutenção do contrato de financiamento ao argumento de 

que esse negócio jurídico é diverso daquele que deu causa à propositura 

da ação, impugnando as pretensões indenizatórias formuladas pela parte 

contrária (fls. 166/179).

Saneado o processo, foram afastadas as 

preliminares de inépcia da petição inicial e de litispendência. 

Determinou-se a realização de perícia na motocicleta (fls. 209/vº148), 

que restou prejudicada, porque no endereço onde estaria o veículo o 

perito encontrou um prédio em estado de abandono. Em outro endereço 

que lhe foi informado, a motocicleta também não foi encontrada, 

funcionando no local concessionária distinta da corré, tendo o expert 

recebido a informação de que a demandada teria encerrado suas 

atividades (fls. 233/236).

Realizada audiência de tentativa de conciliação 

(fls.228), com infrutífera composição, as partes ofereceram memoriais 

(fls. 236/241, 244/247 e 253/257), sobrevindo a r. sentença recorrida.

De início constata-se o erro na numeração das 

folhas do processo a partir da página 255 (despacho designando 

audiência de conciliação), pois na sequência há o lançamento da página 

226 e não 256 como seria o correto, causando duplicidade em boa parte 

da numeração das páginas do processo. Determina-se que a Serventia de 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 0024222-49.2010.8.26.0562 VOTO Nº  7/18

primeiro grau certifique o erro, procedendo como determinado pelas 

Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

A par desse fato, passa-se à análise do recurso, 

reexaminando-se a preliminar de ilegitimidade passiva de parte, matéria 

de ordem pública, reiterada no apelo.

A corré SHINERAY PRIME MOTOS LTDA., 

na condição de comerciante, está inserida no âmbito da cadeia de 

produção e distribuição do veículo adquirido pelos apelados, daí porque 

patente sua responsabilidade solidária com a fabricante a justificar o 

litisconsórcio passivo da empresa franqueada.

Ademais, fazendo o uso da logomarca da 

fabricante, consoante se infere da nota fiscal de venda do veículo (fls. 

19), a concessionária e corré SHINERAY não se exime de responder 

solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores em 

decorrência do produto defeituoso que colocou no mercado, tal como 

dispõem os art. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do CDC, sendo irrelevante 

que a discussão não envolva diretamente a prestação de seus serviços.

Se não bastasse, ao obter a licença para o uso 

da marca SHINERAY, a franqueada transmite ao mercado a 

confiabilidade e idoneidade necessárias para atrair os consumidores a 

adquirir os produtos que comercializa, porquanto a fabricante não 

negocia diretamente com os clientes, de modo que não lhe socorre o 

afastamento da lide, como pretendido no recurso. 

Sobre o tema o ensinamento de Rui Stoco:

"A relação entre franqueador ou franqueado e o 

consumidor final encontra proteção no Código de 

Defesa do Consumidor. A responsabilidade de ambos 
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em face do consumidor final é objetiva, nos termos dos 

arts. 12 e 14 do CDC, obedecendo-se, pois, as regras 

gerais e básicas ali esculpidas, sendo, assim, 

despicienda para o consumidor e para a defesa de seus 

direitos a circunstância de o fabricante, produtor, 

construtor, importador comerciante ou prestador de 

serviços caracterizem-se como franqueador ou 

franqueado." (Tratado de Responsabilidade Civil. 

Editora Revista dos Tribunais, 7a ed., p. 616).

Pertinente trazer à baila a lição de Zelmo 

Denari (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Forense 

Universitária, 9ª edição, pág. 189) comentando o art. 12:

"O dispositivo - segundo a doutrina corrente e na 

esteira das normas previstas na Diretiva n. 374/85 - 

contempla as três categorias clássicas de fornecedores: 

a) o fornecedor real, compreendendo o fabricante, o 

produtor e o construtor; b) o fornecedor presumido, 

assim entendido o importador de produto 

industrializado ou in natura; c) o fornecedor aparente, 

ou seja, aquele que apõe seu nome ou marca no 

produto final." E logo a seguir disserta (pág. 190): 

"Por último, o fornecedor aparente surge, em nossos 

tempos, como fruto da modernidade das relações 

jurídicas, e encontra no instituto das franquias 

comerciais (franchising) seu campo de atuação." E 

arremata (pág. 191): "O franqueador, titular da marca 

e encarregado da supervisão e assistência técnica dos 

respectivos produtos e serviços, é o fornecedor 

aparente, responsável pelos seus defeitos intrínsecos e 

extrínsecos, circunstância esta que não afasta a 

responsabilidade conjunta e solidária do 
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concessionário franqueado, nos termos do precitado 

art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor".

No mesmo sentido, o entendimento do C. STJ, 

in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. 

VERIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 

ENUNCIADO 7 DA SÚMULA/STJ. VÍCIO DO 

PRODUTO. FABRICANTE E VENDEDOR DE 

VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

AFASTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA 

CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de 

origem concluiu pela ocorrência de dano por vício do 

produto e a revisão do entendimento adotado esbarra 

no óbice do enunciado 7 da Súmula/STJ. 2. O vício do 

produto acarreta responsabilidade solidária do 

fornecedor e do fabricante. [...] 3. Afasta-se a 

responsabilidade do fabricante e do vendedor somente 

nos casos em que comprovada a culpa exclusiva do 

consumidor”. [...] (AgRg no AREsp 400.983/PB, Rel. 

Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07/08/2014, 

DJe 19/08/2014).

Logo, ocupando a concessionária, franqueada 

da fabricante da motocicleta, o status de fornecedora aparente, 

inconteste a sua legitimidade para responder aos termos da ação.

Portanto, rejeita-se a preliminar de 

ilegitimidade passiva de parte, reiterada no recurso.

No mérito, defende a recorrente a 
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inaplicabilidade do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, ao 

argumento de que todos os defeitos apresentados no veículo foram 

sanados.

Entretanto, referida assertiva não passou de 

mera retórica sem lastro probatório.

Isso porque, no documento acostado às fls. 68, 

datado de 02/08/2010, a apelante notifica o coautor Hideraldo para que 

ele retire a motocicleta deixada aos cuidados daquela desde 03/10/2009 

ou autorize a realização dos reparos necessários, sob pena de responder 

pelo pagamento de um aluguel diário no valor de R$ 3,00.

A simples leitura do citado documento atesta 

que o veículo não havia sido consertado, pois dependia da “autorização” 

do proprietário.

Mas não é só.

O perito judicial não conseguiu localizar o 

endereço da empresa recorrente e muito menos o veículo para ser 

periciado, conforme informou às fls. 235, mas a esse respeito, a apelante 

insistiu no frágil argumento de que “a moto encontrava-se em perfeitas 

condições desde 03/10/2009, sendo assim, fora encaminhado para o 

endereço do autor correspondência solicitando que o mesmo retirasse a 

moto da loja a fim de que não houvesse exação de taxa de aluguel e 

demais encargos”, atribuindo à parte contrária a responsabilidade 

exclusiva por não estar na posse da motocicleta (fls. 239/240).

Ora, na condição de comerciante incumbia à 

recorrente (prestadora de serviços) oferecer o veículo à pericia para que 

os vícios ocultos relatados na petição inicial pudessem ser constatados, 

bem assim, a aferição dos consertos que afirmou haver realizado, mas 
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desse encargo não se desobrigou, dando azo à rescisão do contrato de 

venda e compra da motocicleta, hipótese escolhida pelo consumidor (art. 

18, § 1º, II, do CDC), porquanto o produto se tornou inadequado ao fim 

destinado.

Com a restituição das partes ao status quo ante, 

fazem jus os apelados à devolução do que foi pago, prejuízo material 

também objeto de insurreição recursal.

A motocicleta foi adquirida mediante 

financiamento concedido pela BV FINANCEIRA, corré excluída da 

lide, de acordo com a Cédula de Crédito Bancário emitida pelo coautor 

Hideraldo (fls. 197/199), matéria transitada em julgado.

Assim, tendo a apelante recebido da instituição 

financeira a integralidade do valor da motocicleta quando da celebração 

do contrato de financiamento pelo coautor Hideraldo e subsistindo a 

responsabilidade deste no cumprimento integral do ajustado com o 

banco, sobretudo porque a credora BV FINANCEIRA foi excluída da 

lide, deve ser mantida a condenação da apelante a título de dano 

material, como fixada na r. sentença.  

A prestigiar-se o entendimento manifestado no 

recurso, de que a restituição deveria se limitar ao valor das prestações 

pagas, estaria a apelante enriquecendo sem causa, pois além de ter 

recebido o valor integral pela venda da motocicleta, o contrato foi 

desfeito, sendo-lhe restituída a posse definitiva do veículo que, por sinal, 

vem sendo exercida por ela desde 19/10/2009.

No que tange aos danos morais, a apelante 

manifestou seu inconformismo, recebendo como descabida a 
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condenação e exagerada a importância fixada pela d. sentenciante a esse 

título (R$ 5.000,00), pugnando por sua redução.

Ao pretender desqualificar o prejuízo de ordem 

extrapatrimonial reconhecido na r. sentença, asseverou a apelante não 

restar configurada qualquer violação a direito personalíssimo (honra, 

dignidade, nome, etc..), para justificar a indenização fixada na r. 

sentença combatida.

Ocorre que os fatos transcenderam o mero 

aborrecimento, pois induvidoso que o consumidor, ao comprar um 

veículo, acredita que o receberá pronto para dele fazer uso, sem qualquer 

vício ou defeito oculto que o torne imprestável ao fim destinado, como 

verificado, frustrando suas expectativas e necessidades, fatos que 

certamente lhe causaram aflição e angústia, sentimentos que interferem 

no comportamento psíquico do individuo e justificam a indenização 

reclamada a esse título.

No mesmo sentido, os escorreitos fundamentos 

externados na r. sentença, in verbis:

“... qualquer pessoa que se dirige a uma 

concessionária para a compra de um veículo zero 

quilômetro tem a justa expectativa de recebê-lo apto a 

lhe proporcionar conforto e tranquilidade durante o 

uso, não sendo razoável que os problemas noticiados 

na inicial (e comprovados pelos serviços e notas 

fiscais) não tenham sido resolvidos e se o foram, o fato 

de a ré encerrar suas atividades sem devolver o veículo 

aos autores, depõe contra a revendedora.” 

 O agir da concessionária - reter o veículo por 

mais de 30 dias sem proceder aos reparos necessários ou restituí-lo a 
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quem de direito pelos meios judiciais disponíveis em caso de recusa no 

recebimento - extrapolou o limite do tolerável, do suportável a quem 

vive em sociedade, constituindo conduta ilícita passível de indenização 

pelo dano extrapatrimonial experimentado pelos consumidores.

Ademais, a caracterização do dano moral, na 

hipótese, decorre das consequências do inadimplemento culposo da 

concessionária, sendo presumido e aferido segundo o senso comum do 

homem médio, conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos 

danos morais prevalece, de início, a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação (...) o dano existe no próprio 

fato violador, impondo a necessidade de resposta, que 

na reparação se efetiva. Surge ex facto ao atingir a 

esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas 

já apontadas. Nesse sentido é que se fala em damnum in 

re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta ou iure et 

de iure, como a qualifica a doutrina. Dispensa, 

portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da 

orientação traçada é o entendimento de que não há que 

se cogitar de prova de dano moral.” (In “Reparação 

Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos 

Tribunais, 2ª Ed., pp. 202/204).    

Na mesma linha, dando maior amplitude ao 

dano moral, ensina Rui Stocco:

"Colocando a questão em termos de maior amplitude, 

Savatier oferece uma definição de dano moral como 

"qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária", e abrange todo atentado à 
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reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 

pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-

próprio estético, à integridade de sua inteligência, a 

suas afeições etc. ("Traité de la responsabilité civile", 

vol. II, n.525) (....) Portanto, em sede de necessária 

simplificação, o que se convencionou chamar de 'dano 

moral' é a violação da personalidade da pessoa, como 

direito fundamental protegido, em seus vários aspectos 

ou categorias, como a dignidade, a intimidade e 

privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros, 

causando dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento, 

humilhação e outros sentimentos internos ou anímicos 

(...). Em sua obra "Danni morali contrattuali" 

Dalmartelo enuncia os elementos caracterizadores do 

dano moral, segundo sua visão, como a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo 

na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade física, a 

honra e os demais sagrados afetos, classificando-os em 

dano que afeta a parte social do patrimônio moral 

(honra, reputação etc.); dano que molesta a parte afetiva 

do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral 

puro (dor, tristeza etc.)" (in Tratado de 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 1873/4). 

Assim, reconhecido o dever de indenizar os 

danos extrapatrimoniais, necessário reexaminar o montante arbitrado, 

valendo-se, para tanto, dos critérios orientadores da doutrina e 
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jurisprudência, consoante o seguinte julgado do Colendo STJ, em face 

da inexistência de norma regulamentadora da matéria no direito pátrio: 

"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao 

controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo 

que, na fixação da indenização a esse título, 

recomendável que o arbitramento seja feito com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte 

econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, 

com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso" (cfr. REsp. n°s. 214.381-

MG, 145.358-MG, e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo Teixeira, DJU, respectivamente, 29.11.99, 

01.03.99 e 03.08.98). 

Entende a apelante que o quantum fixado (R$ 

5.000,00) não é condizente com o dano experimentado, reputando-o 

exorbitante, razão do pedido de redução. 

Referida indenização pecuniária objetiva punir 

o infrator e reparar o dano causado, sem que o montante implique em 

enriquecimento sem causa, situação vedada em nosso ordenamento 

jurídico ou se revele irrisória a quantia.

Nesse sentido, considerando o grau de 

culpabilidade da apelante e a extensão dos efeitos gerados pela 

frustração do negócio, forçoso reconhecer que o arbitramento da 

indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 atende as diretrizes do art. 

944 do Código Civil e prestigia os princípios da razoabilidade e 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 0024222-49.2010.8.26.0562 VOTO Nº  16/18

proporcionalidade, aplicáveis à espécie, analisada a circunstância do 

caso, não comportando alteração.

Alinhe-se que a pretensão à redução está 

desprovida de outros elementos de convicção aptos a ensejar o 

acolhimento desse pleito, pautando-se a indenização na prudência da i. 

julgadora de primeiro grau, observados os parâmetros norteadores da 

doutrina e jurisprudência predominantes.

No que concerne aos juros de mora sobre os 

danos morais que a apelante defende a incidência a partir do 

arbitramento, malgrados os argumentos amparados em julgado do C. 

STJ, compartilha-se de outro entendimento também firmado pela Corte 

Superior de que “Em sede de reponsabilidade contratual os juros de 

mora referentes à reparação por dano moral incidem a partir da 

citação” (3ª T., REsp 1.395.285, Min. Nancy Andrighi, j. 3.12.13, DJ 

12.12.13), tal como estabelecido na r. sentença combatida.

E a justificativa para esse entendimento é a de 

que “... os juros moratórios devem ser um elemento de calibragem da 

indenização, a depender de quando ela é satisfeita e não de quando é 

arbitrada. Prestigiam-se os devedores que de forma mais expedita 

pagam suas dívidas ou acertam extrajudicialmente seus litígios, ao 

passo que impõe reprimenda mais penosa aos recalcitrantes. Ademais, o 

tempo transcorrido entre o ato ilícito e o efetivo pagamento não pode 

militar contra a vítima do dano, mas deve constituir ônus a ser 

suportado exclusivamente pelo devedor da indenização, o causador do 

dano injusto” (STJ-4ª T., REsp 949.540, Min. Luis Felipe, j. 27.3.12, DJ 

10.4.12).

Logo, não tem lugar a pretensão de incidência 
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dos juros de mora somente a partir da prolação da sentença.

Em arremate, pretende a apelante a redução dos 

honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da 

condenação para 10%, o mínimo legal previsto no art. 20, § 3º, do 

CPC/73.

Com razão a apelante.

Conforme dispõe o art. 20, § 3º, do CPC/73, 

para a fixação dos honorários, deve-se levar em consideração: 

“§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de 

dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento 

(20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço”.

Os honorários fixados em 20% sobre o 

montante da condenação, levando-se em consideração os parâmetros 

acima elencados, merece ser reduzido para o equivalente a 10% também 

sobre o montante da referida condenação, o qual remunera dignamente o 

trabalho realizado pela profissional, em face das especificidades da 

demanda que, por sua natureza, não se revelou tão complexa. 

Acrescente-se que o serviço foi prestado no 

local onde a patrona dos apelados possui escritório e não foram 

produzidas provas pericial e testemunhal, a primeira prejudicada e a 

segunda desnecessária, fatores considerados para a redução dos 

honorários advocatícios. 

O recurso, neste aspecto, deve ser acolhido 
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reduzindo-se o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais 

devidos à patrona dos autores para o equivalente a 10%, mantida a base 

de calculo de sua incidência.

Destarte, a r. sentença deu exata solução à lide, 

merecendo pequeno reparo apenas no que tange à redução dos 

honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, para evitar embargos de declaração 

com finalidade exclusiva de prequestionamento, considero desde logo 

prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional, 

desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a 

decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Félix Fischer).

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL 

PROVIMENTO ao recurso para os fins declinados, com a observação 

referente à renumeração dos autos, sem reflexo no critério de 

distribuição da sucumbência.

           SERGIO ALFIERI

                                  Relator
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