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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003303-35.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JULIO 
CESAR BERNARDO SALES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MD MOTO PECAS 
LTDA - ME, COLOMBO MOTOS S/A e FARROUPILHA ADMINSTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38ª 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 SPENCER ALMEIDA 
FERREIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA 
SILVA.

São Paulo, 30 de agosto de 2017.

Spencer Almeida Ferreira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 18266 (PROCESSO DIGITAL)

APELAÇÃO: 1003303-35.2016.8.26.0037

COMARCA: ARARAQUARA (4ª VARA CÍVEL)
APTE.: JULIO CESAR BERNARDO SALES (JUSTIÇA GRATUITA)

APDO.: MD MOTO PEÇAS LTDA ME E OUTROS

AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO DO 
PRODUTO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS 
PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS  Contrato de 
consórcio e contrato de alienação fiduciária em garantia para a 
aquisição de motocicleta  Veículo que apresentou defeitos, com o 
encaminhamento para conserto na corré, por duas vezes, sem 
solução  Vício do produto  Art. 18 do CDC- Sentença de parcial 
procedência, para declarar resolvido o contrato firmado entre as 
partes, com a obrigação das rés de restituírem ao autor o valor 
pago, com correção monetária e juros de mora legais, e cancelarem 
a comunicação de venda  Recurso de apelação do autor, quanto ao 
indeferimento da indenização por danos morais  Correção da 
sentença  Inocorrência de dano de ordem moral - Ausência de 
demonstração de infortúnio de natureza excepcional, apto a causar 
perturbação de ordem psicológica ao autor  Aborrecimento 
decorrente de descumprimento contratual que não configura 
agressão a direito da personalidade, como a honra, imagem ou 
dignidade  Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. 

1.- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de 

fls. 162/166, complementada pela sentença de embargos declaratórios de fls. 182/183, 

disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 22.03.2017, que, em ação de resolução 

de contrato cumulada com responsabilidade civil por vício do produto e indenização por 

danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar resolvido o 

contrato firmado entre as partes, devendo as rés restituírem ao autor o valor pago, 

devidamente corrigido a partir do ajuizamento da ação, com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e cancelarem a comunicação de venda, devendo o autor restituir a 

motocicleta e o certificado de registro de veículo em qualquer “Lojas Colombo” de sua 

cidade, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença. Determinou que as 

custas e as despesas processuais sejam rateadas entre as partes, e condenou o autor a pagar 

ao advogado das rés a importância correspondente a 10% da diferença entre o que foi 

pleiteado e o que foi concedido pelo juiz, tudo devidamente corrigido até a data do 

julgamento (50 salários mínimos a título de danos morais), condicionada a cobrança à 

prova de que o requerente perdeu a condição legal de necessitado. Condenou as requeridas 

a pagarem às advogadas do autor a importância correspondente a 10% do valor total da 
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condenação. 

Apelou o autor às fls. 186/198, requerendo a parcial reforma da r. 

sentença, ao fundamento, em síntese, de que o Juiz a quo não agiu com o costumeiro acerto 

ao não reconhecer o dano moral, diante da oferta enganosa acerca do veículo, que 

apresentou defeitos logo na primeira semana de uso, ficando o requerente privado de se 

utilizar do bem. Afirma que houve “troca da bateria route, lona de freio traseira, lâmpada 

do farol, regulagem de válvula, sangria de freio, troca de lona de freio (...), troca de 

engrenagem, velocímetro, lubrificação de rolamentos” e que “mesmo assim a motocicleta 

continuou a apresentar vícios”. Alega que as circunstâncias do caso não se resumem a mero 

dissabor, e que as gravações telefônicas demonstram violação à honra do apelante, bem 

como humilhação e vexame, especialmente o vídeo intitulado “Vídeo 13 (Colombo)”, que 

revela a forma como o consumidor foi tratado, “em que o representante da requerida 

Colombo em tom de voz extremamente alterado diz ao requerente: 'o senhor assinou o 

documento Seu Julio, o que o Senhor assina não tem valor? A sua palavra ali assinada.” 

Assevera que o representante da Colombo o chamou de criminoso, ao supostamente querer 

agir ao arrepio das normas do DETRAN, e de desonesto, ao não cumprir com a sua palavra 

assinada. Assim, teria havido ofensa a sua honra, além de publicidade enganosa, que o 

induziu a erro. Requer a condenação das rés à indenização por dano moral no valor 

equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos. 

Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da justiça 

gratuita e respondido (fls. 202/209). 

É o relatório.

2.- Cuida-se de ação intitulada de “resolução de contrato cumulada 

com responsabilidade civil por vício do produto e indenização por danos morais e 

restituição de quantia paga”, por meio da qual o autor afirma que visualizou um informe 

publicitário da requerida Moto Mania no sítio eletrônico do Facebook, interessando-se em 

adquirir uma motocicleta nas condições ali especificadas(moto seminova, com baixíssima 

quilometragem e revisada), dirigindo-se ao estabelecimento da Moto Mania, onde adquiriu 

a motocicleta modelo SN XY 150 GY Enduro 2011/2012, cor laranja, marca Shineray, 

através de contrato de consórcio.
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Assim, celebrou contrato de consórcio com Farroupilha 

Administradora de Consórcio Ltda (fls. 24/28), sendo que efetuou o pagamento do valor 

referente à entrada e “já foi contemplado”, celebrando na mesma data um contrato de 

alienação fiduciária em garantia (fls. 31/32), tendo a moto lhe sido entregue após 

aproximadamente uma semana.

Ocorre que, no dia seguinte, notou que os faróis estavam queimados, 

os freios não funcionavam, a bateria apresentava problemas e a partida elétrica também não 

funcionava, havendo a necessidade de trocar a transmissão e o rolamento dianteiro.

Assim, enviou a moto para realizar os devidos reparos na requerida 

Moto Mania (fls. 40/42), por duas vezes, no entanto os vícios persistiram.

Assim, alega que o produto é impróprio ao fim a que se destina, e 

suscita o artigo 18, §1º, inciso II1 e §3º2 do CDC, no sentido de que o autor tem o direito de 

exigir a restituição imediata da quantia paga, o que corresponde à “entrada” do consórcio, 

sem prejuízo de perdas e danos, além da consequente devolução do bem e desfazimento do 

negócio. Requereu, ainda, indenização por danos morais em quantia não inferior a 50 vezes 

o salário mínimo vigente.

A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente, para declarar 

resolvido o contrato firmado entre as partes, devendo as rés restituírem ao autor o valor 

pago, devidamente corrigido a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação, e cancelarem a comunicação de venda, devendo o autor 

restituir a motocicleta e o certificado de registro de veículo em qualquer “Lojas Colombo” 

de sua cidade, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença.

1 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e 
à sua escolha:

(...)
 II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 
danos;
2   § 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão 
da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do 
produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.
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Rechaçou o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento 

de que não houve demonstração do referido abalo de ordem extrapatrimonial, consistente 

em vexame, sofrimento ou humilhação, sendo que mesmo as gravações telefônicas 

depositadas em mídia digital não demonstram o alegado dano moral, mas apenas 

comprovam que tentou resolver a questão de forma extrajudicial, sem obter sucesso.

Pois bem.

Como bem reconheceu o Juízo de piso, inexiste, no caso em análise, 

infortúnio de natureza excepcional, apto a causar perturbação de ordem psicológica ao 

autor, ou mesmo ofensa à sua honra.

O fato de a motocicleta apresentar defeitos ou mesmo haver alguma 

exaltação nas negociações extrajudiciais travadas com o representante da requerida não são 

suficientes, por si sós, para caracterizar abalo moral, razão pela qual o pedido de 

indenização deve mesmo ser rechaçado, evitando-se, inclusive, a busca desenfreada pela 

famosa “indústria do dano moral”.

Em determinadas situações, a prova da perturbação moral é 

imprescindível, ou seja, há necessidade de se demonstrar que o infortúnio sofrido fugiu à 

normalidade, causando excessivo abalo psicológico à vítima, ou mesmo ofensa a atributos 

tais como a honra, imagem ou reputação, o que não se verifica no caso presente.

Sobre o conceito de dano moral, confira-se a lição doutrinária de 

Sergio Cavalieri Filho:

“(...)

Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão 

econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de 

expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior, 

por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, 

que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a 

partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, 

reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à 

personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à 

imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa 

humana.

Existe amplo consenso no sentido de serem classificados os direitos da 

personalidade em dois grupos: (i) direitos à integridade física, englobando o 
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direito à vida, o direito ao próprio corpo; e (ii) direitos à integridade moral, 

rubrica na qual se inserem os direitos à vida privada, à intimidade, à honra, à 

imagem, dentre outros.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal 

consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado 

Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo 

constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral 

uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do 

que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos 

personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão 

englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada 

preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana.

Assim, à luz da Constituição vigente podemos conceituar o dano moral por dois 

aspectos distintos: em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito 

dano moral é violação do direito à dignidade. E foi justamente por considerar a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem corolário do 

direito à dignidade. E foi justamente por considerar a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem corolário do direito à 

dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 5º, V e X, a plena reparação do 

dano moral. Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser 

examinado o dano moral: Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a 

honra, constitui dano moral e é por isso indenizável. “Valores como a liberdade, a 

inteligência, o trabalho, a honestidade, aceitos pelo homem comum, formam a 

realidade axiológica a que todos estamos sujeitos. Ofensa a tais postulados exige 

compensação indenizatória (Ap. Cível 40.541, Rel. Des. Xavier Vieira, in 

ADCOAS 144.719). ”3

E, ainda, excerto de acórdão proferido pela C. 25ª Câmara de Direito 

Privado deste E. Tribunal, de lavra do E. Desembargador Hugo Crepaldi:

“O dano moral, por sua vez, não restou caracterizado, não havendo que se falar 

indenização como acertadamente decidido pela MM. Magistrada a quo, porquanto, 

no presente caso, decorre apenas da situação vivenciada, não tendo sido 

demonstrado por aqueles que se dizem moralmente abalados. O autor não trouxe 

aos autos qualquer elemento que atestasse o enfrentamento de quadro excepcional, 

ensejador de humilhação ou dor insuportável, capaz de gerar um dano indenizável.

Sobre a matéria, atenha-se à doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

“Viver em sociedade e sob o impacto constante de direito e deveres, tanto 

jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, frequentes e inevitáveis 

3 In “Programa de Responsabilidade Civil”, 12. ed.  São Paulo: Atlas, 2015, p. 116/117.
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conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos psicológicos, que, em muitos 

casos, chegam mesmo a provocar abalos e danos de monta.

Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não será 

suficiente ao ofendido demonstrar sua dor.

Somente ocorrerá a responsabilidade civil se se reunirem todos os seus elementos 

essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.

Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e se, mesmo sendo grave, não 

corresponde a um comportamento indevido (licitude), obviamente não se 

manifestará o dever de indenizar (ausência da responsabilidade civil cogitada no 

art. 186 do CC)” (in “Comentários ao Novo Código Civil”, vol. III, Tomo II, 4ª 

ed., pp. 41/42).

Para caracterizar o dano moral não basta a existência de qualquer contrariedade, 

dissabor ou incômodo, mas, sim, a presença de dano grave a justificar a concessão 

de uma satisfação de ordem pecuniária ao ofendido...”4

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no 

sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
NEGATIVA DE CIRURGIA ESTÉTICA. DANOS MORAIS. MERO 
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE CONTROVÉRSIA 
A RESPEITO DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não 
tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento 
perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de 
circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero 
descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou 
maiores danos ao recorrente.
2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade. O 
Tribunal de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, 
entendeu não estarem presentes elementos que caracterizem a indenização por 
danos morais.
3. A reversão do julgado afigura-se inviável, tendo em vista a necessidade de 
reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.”5

A propósito e, mutatis mutandis, veja-se como já decidiu esta C. 

Corte de Justiça em casos assemelhados:
4 Apel. nº 9132316-77.2007.8.26.0000, v.u., j. em 25 de julho de 2012.
5 AgRg no AREsp 123011 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, j. em 24/02/2015, 
DJe 20/03/2015.
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“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Tendo havido o necessário comando 
judicial de reparação do prejuízo material sofrido pelos apelados, forçoso 
reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz 
de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela 
contrariedade ou de aborrecimento típico do meio negocial. Hipótese, ademais, de 
mero inadimplemento contratual. Danos morais indenizáveis inexistentes in casu. 
Apelo provido neste ponto.”6

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que pretendera 
a compra de cota contemplada de consórcio de imóvel. Revelia da terceirizada. 
Administradora do consórcio e intermediadora responsáveis pelas transações 
realizadas por seus prepostos. Responsabilidade objetiva. Valor adiantado pelo 
negócio realizado que deve ser devolvido. Danos morais não configurados. 
Sentença reformada. Apelação provida em parte.”7

“DANOS MORAIS - GROSSERIA EM ATENDIMENTO EM LABORATÓRIO 
DE ANÁLISES CLÍNICAS - INOCORRÊNCIA - Desconforto e constrangimento 
que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a 
justificar condenação - Ensinamentos doutrinários - Sentença reformada, para 
afastar tal indenização e decretar a improcedência integral - Recurso provido 
(invertida a sucumbência).
(...)
Não se nega que a postura da preposta da apelante (não ficou bem caracterizado 
se seria médica ou enfermeira), informando ao paciente em tom de voz elevado, 
na presença de alguns outros pacientes aguardando realização do mesmo tipo de 
exame (endoscopia), que ele não poderia ser submetido naquele momento ao 
procedimento por estar muito gordo, destoa do padrão de qualidade que se espera 
do prestador de serviços, podendo, sim, ser caracterizado como uma grosseria ou 
indelicadeza. 
No entanto, não chegam tais circunstâncias a caracterizar a dor moral grave que 
justifique uma condenação pecuniária com caráter indenizatório. 
Não é qualquer desconforto ou constrangimento que provoca sofrimento anímico 
suficiente para impor pesada punição monetária, mas apenas aqueles que 
suplantem o mero aborrecimento e caracterizem afrontas relevantes à dignidade 
do ser humano, violando direta e frontalmente a privacidade, a imagem ou a honra 
das pessoas. Caso contrário, se estaria banalizando o nobre instituto e gerando 
verdadeira indústria do dano moral.”8

Por fim, não se acolhe o pedido formulado em contrarrazões 

recursais, de revogação dos benefícios da justiça gratuita, eis que as recorridas não trazem 

qualquer elemento de prova apto a infirmar a condição do autor de necessitado, para os fins 

legais.

6 Apelação nº 0009190-56.2014.8.26.0176, 38ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARCOS GOZZO, j. 
em 16 de agosto de 2017.
7 Apelação nº 1065173-57.2014.8.26.0100, 38ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARCOS GOZZO, j. 
em 14 de junho de 2017.
8 Apelação nº 1009462-27.2015.8.26.0005, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Percival Nogueira, j. em 
1º de fevereiro de 2017.
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3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

SPENCER ALMEIDA FERREIRA

Relator
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