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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1030234-44.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante 
ELIANE TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAGAZINE LUIZA S/A e 
SHINERAY DO BRASIL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36ª 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 JAYME QUEIROZ 
LOPES (Presidente) e MILTON CARVALHO.

São Paulo, 14 de agosto de 2017.

Walter Cesar Exner
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº: 1030234-44.2015.8.26.0576

Apelante: Eliane Teixeira.

Apeladas: Magazine Luiza S/A; Shineray do Brasi l S/A.

Ação: Indenização (nº 1030234-44.2015.8.26.0576)

Comarca:  São José do Rio Preto  3ª Vara Cível.

Voto nº 22.087

Bem móvel.  Reparação de danos. Vício. Decadência 
do direito de reclamar. Ausência de reclamação do 
consumidor no prazo de 90 dias. Processo ext into. 
Recurso improvido.

Vistos.

Trata-se de ação de reparação de danos 

movida pela apelante em face das apeladas que a r. 

sentença de fls. 78/79, de relatório adotado, julgou 

improcedente, com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

Irresignada, apela a autora alegando, em 

preliminar, ausência de defesa da ré-fabricante em razão de 

falta de procuração, de forma que revel, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, qual seja, que 

houve reclamação que obstou a fluência do prazo 

decadencial. No mérito, afirma que fez reclamação no 

Procon enquanto vigente a garantia estendida, outro modo 
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de interrupção do prazo, de forma que não decaiu de seu 

direito.

O recurso foi respondido pelas partes 

contrárias, que se bateram pelo improvimento, e remetido ao 

Tribunal para julgamento.

É o relatório.

De acordo com a petição inicial, em 

04.12.2014, a autora comprou da Magazine Luiza um 

ciclomotor de fabricação da corré Shineray do Brasil S/A, 

pelo preço de R$ 4.008,50 (fls. 12), que apresentou 

problemas já nos primeiros 3 dias após a compra, sendo a 

ação ajuizada, porém, somente aos 19.08.2015.

Na definição de Caio Mário da Silva 

Pereira, entende-se por decadência “o perecimento do 

direito potestativo, em razão do seu não-exercício em um 

prazo predeterminado”, sendo que seu fundamento “é não se 

ter o sujeito utilizado de um poder de ação, dentro dos 

limites temporais estabelecidos à sua util ização. É que há 

direitos que trazem, em si, o germe da própria destruição. 

São faculdades condicionadas ao exercício dentro de tempo 

certo, e, então, o perecimento da relação jurídica é uma 

causa ínsita ao próprio direito que oferece esta alternativa: 

exerce-se no prazo preestabelecido ou nunca mais” 

(Instituições de Direito Civil, I, 20ª ed, 2004, Rio de Janeiro, 
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Forense, p. 689/690).

Na espécie dos autos, tratando-se de 

ação de indenização decorrente da suposta existência de 

vício oculto em ciclomotor adquirido em 04.12.2014, incidem 

as regras do Código de Defesa do Consumidor, vez que os 

apelados se enquadram como fornecedores de produtos, 

figurando o apelante como destinatário final, portanto, 

consumidor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do 

referido Código.

Primeiramente, não há que se falar na 

presunção de veracidade do quanto alegado pelo autor em 

relação à ré Shineray, uma vez que a corré Magazine Luiza 

apresentou sua defesa, aplicando-se assim, ao caso, o 

disposto no art. 345, I, CPC.

Quanto à decadência, seu lapso se 

regula pela lei consumerista, que confere, no inciso II, o 

prazo de 90 dias para o consumidor reclamar pelo alegado 

vício oculto, com fluência a partir da data em que restou 

evidenciado o defeito (§3º), que, no caso em tela, ocorreu 

em 07.12.2014.

É bem verdade que, nos termos do §2º 

do artigo 26 do mencionado diploma legal, obstam a 

decadência, a reclamação formulada pelo consumidor até a 

resposta negativa do fornecedor, além da instauração de 
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inquérito civil a cargo do Ministério Público, até seu 

encerramento.

Ocorre, contudo, que a suspensão não 

se operou na hipótese vertente, uma vez que o autor-

apelante não trouxe uma prova sequer sobre qualquer 

contato feito com as rés para a solução do problema dentro 

do prazo legal, para que pudesse sanar o vício nos termos 

do artigo 19 do CDC.

Sob tal aspecto, conquanto a certidão de 

fls. 20 comprove que, em 06.04.2015, a autora registrou 

reclamação perante o Procon, tal ato se mostra insuficiente 

para obstar a decadência, posto que, como se vê 

claramente, não se amolda às hipóteses previstas no §2º, do 

artigo 26 do CDC, já tendo, ademais, escoado o prazo de 90 

dias, prazo este que não se confunde com eventual garantia 

estendida oferecida pelo lojista.

Como se vê, o vício foi constatado em 

07.12.2014 e o presente feito ajuizado somente em 

19.08.2015, portanto, mais de oito meses após o problema 

ter sido evidenciado, e, quedando-se inerte a autora por 

esse longo período de tempo, é forçoso o reconhecimento 

da decadência, que “é o que ocorre quando o consumidor 

deixar de apresentar reclamação contra vício de qualidade 

no fornecimento de produto ou de serviço, decaindo do 
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direito de postular a substituição do produto, restituição 

imediata da quantia paga ou abatimento do preço” (Ada 

Pellegrini Grinover e outros, Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, 8ª ed, 2005, Rio de Janeiro, Forense, p. 222).

Por essas razões, fica mantida a r. 

sentença recorrida, que acertadamente reconheceu a 

decadência.

Isto posto, pelo meu voto, nego 

provimento ao recurso.

WALTER CESAR INCONTRI EXNER

                     Relator
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