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Registro: 2017.0000637777

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1008661-97.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante 
VILMA MARIA PEREIRA FLORENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), são 
apelados SHINERAY DO BRASIL S/A, COLOMBO MOTOS S/A, 
CREDIARE S.A - COLOMBO VISA e ANJU MOTOS.

ACORDAM, em 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 
que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO 
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.

São Paulo, 24 de agosto de 2017.

BONILHA FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1008661-97.2016.8.26.0451

COMARCA: PIRACICABA

APELANTE: VILMA MARIA PEREIRA FLORENÇO 

APELADOS: SHINERAY DO BRASIL S/A, COLOMBO MOTOS S/A, 

CREDIARE S.A - COLOMBO VISA E ANJU MOTOS

Juiz de 1º grau: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva

VOTO Nº 11.346

Compra de veículo zero km com 
consórcio. Ação de rescisão contratual 
com pretensão à devolução de quantia 
paga e indenização por danos morais. 
Vício oculto. Reconhecimento da 
decadência somente com relação à 
pretensão da rescisão contratual e 
devolução de quantia paga. Danos 
morais. Inocorrência da prescrição. Dano 
moral não configurado. Indenização 
indevida. Sentença de improcedência 
mantida. Recurso improvido, com 
observação.

Trata-se de apelação interposta contra a r. 
sentença de fls. 207/210, cujo relatório adoto, que, em ação de rescisão 
contratual com pretensão à devolução de quantia paga e indenização por 
danos morais, julgou-a improcedente, bem como condenou a autora ao 
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
arbitrados em 10% sobe o valor da condenação, observada a gratuidade.

Irresignada, insurge-se a requerente, fls. 
215/230, pleiteando a reforma da r. sentença. Aduz que foram constatados 
defeitos, tendo sido encaminhada a motocicleta para a empresa autorizada, 
que efetuou os reparos. Afirma que os defeitos persistiram. Sustenta que a 
motocicleta parou de funcionar e teve que empurrar, pois não conseguiu o 
serviço de guincho. Argumenta que levou a motocicleta para reparos e não 
havia peça de reposição em estoque. Aponta a inocorrência da decadência. 
Acrescenta que a resposta ao email não permite concluir que tenha sido 
uma negativa. Insiste na condenação em indenização por danos morais, 
pois não se operou a decadência. Requer a procedência da demanda.
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Recurso isento de preparo, tempestivo, 
recebido, fls. 259, com apresentação de contrarrazões, fls. 234/248 e 
249/255.

É o relatório.

A autora adquiriu da apelada a motocicleta 
Shineray, XY 150, cor branca, modelo 2014, ano 2014, em 29/11/14, pelo 
valor de R$ 8.999,00, com a realização de consórcio, fls. 18.

A discussão versa sobre aquisição de 
motocicleta por parte da autora, que, segundo ela, apresentou defeitos, 
razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Sem embargo das razões recursais, a r. 
sentença comporta reparo, apenas, para afastar o reconhecimento da 
decadência, com relação ao pedido de indenização por danos morais, cuja 
pretensão, todavia, fica improvida.

Ressalve-se que a relação estabelecida 
entre as partes submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor interpôs a presente ação 
visando à rescisão contratual e a indenização por danos morais, em razão 
de suposto defeito oculto e demora na reposição de peças.

Inicialmente, destaca-se que a pretensão 
de rescisão contratual e devolução da quantia paga, sob alegação de vício 
oculto, encontra óbice na decadência do direito da autora.

Observa-se que a autora adquiriu a 
motocicleta em 29/11/14, fls. 18, tendo sido juntada aos autos a ordem de 
serviço de 24/09/15, fls. 19.

A autora não notificou extrajudicialmente a 
requerida, de forma apta, a suspender o prazo decadencial, apenas, enviou 
email, com resposta da requerida em 02/07/15, de que a peça estava fora 
do período de garantia. A ação foi proposta em 23/05/2016, tendo 
transcorrido o prazo decadencial de 90 dias.

Dispõe o artigo 26, do Código de Defesa do 
Consumidor: “O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 
constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de 
serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de 
fornecimento de serviço e de produtos duráveis. (...) § 3º - Tratando-se de 
vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar 
evidenciado o defeito”.

Acrescenta-se que não restou demonstrado 
nos autos que a decadência tenha sido obstada por reclamações do 
consumidor, e contando-se o lapso prescricional da data da ordem de 
serviço, conclui-se que ocorreu a decadência.
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Reitera-se que, a partir do conhecimento 
inequívoco do defeito, a autora não tomou qualquer medida voltada a 
obstar a decadência, tendo em vista que não formalizou perante o 
fornecedor, para eventualmente obter o ressarcimento da quantia 
despendida, já que não há prova da notificação extrajudicial ou mesmo 
reclamação administrativa perante o Procon.

Assim, a ação foi proposta em 23/05/2016, 
quando já vencido o prazo decadencial, não havendo, portanto, como ser 
acolhida a pretensão inicial.

Nesse passo, tendo o defeito ficado 
evidenciado em 24/09/15, e sido proposta a ação somente em 23/05/2016, 
induvidoso o decurso do prazo de noventa dias previsto no artigo 26, inciso 
II, do CDC, ensejando o pronunciamento da decadência em relação ao 
pedido de ressarcimento da quantia despendida com o produto e da 
resolução do contrato.

E, ainda que assim não fosse, caso se 
considerasse que os vícios foram aparentes, percebido declaradamente 
desde a aquisição da motocicleta, de modo que se impõe a aplicação do 
prazo decadência previsto no artigo 26, II e §1º, do CDC e artigo 50, do 
CDC.

Desse modo, considerando que a 
motocicleta foi adquirida em 29/11/14, com garantia de um ano, começando 
o prazo para reclamação em 29/11/15, encerrando-se em 29/02/16, verifica-
se que teria se caracterizada a decadência.

Portanto, com relação ao pedido de 
rescisão contratual e devolução da quantia paga, a pretensão não comporta 
acolhimento.

Ressalvado, no entanto, o posicionamento 
do MM. Juiz de primeiro grau, o pedido de indenização por danos morais, 
que não está atingido pela decadência, porém, não comporta acolhimento.

Frise-se que o prazo de noventa dias do art. 
26, inciso II, do CDC diz respeito ao direito de reclamar por vício no 
fornecimento do produto ou do serviço e não à pretensão indenizatória, 
razão pela qual cabe, então, apurar, se houve dano moral.

Com relação à indenização por danos 
morais, tendo em vista tratar-se de ação dessa natureza, incide o prazo 
prescricional previsto no artigo 27, do CDC, que é de cinco anos, o que não 
se operou na hipótese dos autos.

Leciona Carlos Roberto Gonçalves: “Dano 
moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. 
É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a 
dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 
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1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, 
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação” (Direito Civil Brasileiro, 3ª ed., 
São Paulo: Saraiva, 2008, vol. IV)

Ainda que por abstração se considere 
estarem comprovados os fatos narrados na petição inicial, o pedido de 
indenização por danos morais não comporta acolhimento tendo em vista 
que este Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no sentido de 
que, salvo circunstância excepcional, que coloque o contratante em 
situação de extraordinária angústia ou humilhação, no caso inexistente, não 
há dano moral a ser reparado.

A par das distorções que se apresentam 
nos inúmeros pedidos de indenizações, envolvendo o dano moral, merece 
destaque a orientação da doutrina, estabelecendo que “o mero incômodo, o 
desconforto e o enfado decorrentes de alguma circunstância, que o homem 
médio tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não 
servem para que sejam concedidas indenizações” (Antonio Jeová dos 
Santos, Dano Moral Indenizável, 2ª edição, Lejus, 1999).

Em sendo assim, com relação ao dano 
moral, não se pode banalizar esta indenização para um acontecimento que 
causou frustração, contrariedade ou contratempo, decorrentes da vida em 
sociedade. O dano moral é aquele que repercute na honra, subjetiva ou 
objetiva, produz um ato danoso no íntimo do ser ou lesa o patrimônio 
anímico do indivíduo, que não é a hipótese dos autos.

A indenização por dano moral busca 
reparar o constrangimento que alguém experimenta em consequência de 
lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por outrem, de tudo 
se inferindo, na espécie, que a autora não faz jus à recomposição 
patrimonial a esse título.

Na hipótese dos autos, não restou 
demonstrada, de forma inequívoca, que o reparo a ser efetuado demorou e 
que não havia peça em estoque, tampouco a má-fé da requerida, na 
condução dos fatos, de modo a expor a autora em situação vexatória ou 
constrangedora, que fosse suficiente para causar mais do que mero 
aborrecimento. 

A doutrina, ao propósito, já assentou que a 
indenização, a título de dano moral, visa a reparar “a dor, vexame, 
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o 
equilíbrio psicológico do indivíduo” (CAVALIERI, Sérgio. Programa de 
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Responsabilidade Civil, 2ª ed., São Paulo, Malheiros, pág. 78.)

Sucede que, no caso dos autos, não se 
verifica a ocorrência de danos morais, sendo de rigor a manutenção da r. 
sentença de improcedência.

O C. STJ entende que “o mero dissabor ou 
aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não 
configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável” (Agravo 
Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 77.069/SP, 4ª Turma, rel. 
Min. MARCO BUZZI, j. em 06.02.2014). Nesse mesmo sentido: Recurso 
Especial n. 1.129.881/RJ, 3ª Turma, rel. Min. MASSAMI UYEDA, j. em 
15/09/2011.

A propósito, veja-se o que segue: 

“COMPRA E VENDA  Automóvel zero 
quilometro  Alegação de vício do produto  
Ação de indenização por danos materiais e 
morais proposta contra a vendedora e a 
montadora  Sentença que pronuncia a 
decadência  Apelo do autor  
Cerceamento de defesa não configurado  
Ressarcimento de quantia despendida com 
a substituição de peça viciada - Ação 
proposta mais de 90 (noventa) dias após a 
constatação do vício oculto  Inexistência 
de quaisquer das hipóteses que obstam a 
caracterização da decadência  Artigo 26, 
inciso II, do Código de Defesa do 
Consumidor  Indenização por danos 
morais  Prescrição não verificada  
Aborrecimento decorrente de 
inadimplemento contratual  Indenização 
inexigível  Honorários advocatícios  
Pedido de redução  Descabimento - 
Fixação de acordo com o disposto no artigo 
20, § 4º, do Código de Processo Civil de 
1973  Gratuidade da justiça  Alteração 
das condições econômicas demonstrada  
Benefício deferido  Apelação desprovida, 
com observação” (TJ/SP, Apelação nº 
3004353-66.2013.8.26.0296, 29ª Câmara 
de Direito Privado, Rel. Des. Carlos 
Henrique Miguel Trevisan, j. em 
01/02/2017).

“CIVIL  COMPRA E VENDA  VEÍCULO 
ZERO QUILÔMETRO  RESCISÃO 
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CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE 
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS  VÍCIO REDIBITÓRIO  
Decadência do direito de reclamar o 
desfazimento do negócio  Fluência de 
prazo superior a 90 dias contado da 
negativa da fornecedora quanto à 
reclamação formalizada pela consumidora 
junto ao PROCON  No caso, ocorrido o 
ajuizamento depois de esgotado esse 
prazo, impõe-se admitir a decadência da 
pretensão de rescisão contratual e, por 
conseguinte, restituição de valores e multa 
contratual  Recurso da autora prejudicado 
nesta parte  Descumprimento contratual 
que, por si só, não enseja reparo de ordem 
moral  Precedentes desta Corte  
Sucumbência redimensionada  Recurso da 
autora parcialmente conhecido e, nessa 
medida, desprovido e recurso da ré 
provido.” (TJ/SP, Apelação nº 
00132566-76.2014.8.26.0664, 34ª Câmara 
de Direito Privado, Rel. Des. Carlos von 
Adamek, j. em 16/12/2016). 

Portanto, de rigor a manutenção da r. 
sentença de improcedência.

Diante desse contexto, nego provimento ao 
recurso, com observação.

BONILHA FILHO
Relator

Assinatura Eletrônica
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