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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003182-39.2014.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é 
apelante BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A, é 
apelado JOSÉ DIAS CAMPOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).

ACORDAM, em 34ª 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 Exmos. Desembargadores 
GOMES VARJÃO (Presidente) e NESTOR DUARTE.

São Paulo, 14 de março de 2018.

L. G. COSTA WAGNER
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0003182-39.2014.8.26.0572
Apelante: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A 
Apelado: José Dias Campos 
Interessado: Colombo Motors
Comarca: São Joaquim da Barra
Voto nº 3.558

EMENTA: Compra e venda de veículo novo. Ação de rescisão 
contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por 
danos morais. Constatação de defeito consistente em velocidade 
incompatível com a especificação do fabricante. Relação de 
consumo. Responsabilidade objetiva e solidária entre o fabricante 
e a revendedora de veículos. Inteligência dos artigos 7°, § único, 
12, 14, 18, 25, §1º e 34, todos do Código de Defesa do 
Consumidor. Rescisão contratual decretada, com determinação de 
devolução do bem à Ré-apelante. Danos morais configurados. 
Teoria do tempo perdido. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

I  Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 

217/225 que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição de 

valores e indenização por dano moral promovida por José Dias Campos em face de 

BCI Brasil China Importadora e Distribuidora S/A. (Shineray Motos do Brasil) e 

Colombo Motos S/A. 

Irresignada, recorreu a Ré-apelante BCI Brasil China Importadora e 

Distribuidora S/A., asseverando que a r. sentença comporta reparo porque o 

desfazimento do negócio somente é cabível quando não houver o reparo do bem 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa 

do Consumidor.

Alegou que a motocicleta adquirida pelo Autor-apelado possui, nos dias 

atuais, mais de 4 (quatro) anos de uso, sendo certo que, eventuais problemas 

existentes no veículo podem perfeitamente ter como causa o desgaste natural ou 

então a má utilização e/ou conservação do bem, especialmente em razão da falta de 

realização das revisões periódicas.
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Asseverou que a falta de realização das revisões periódicas acarreta a 

perda da garantia, sendo certo que, impor à Ré-apelante a obrigação de restituir o 

valor pago representa uma medida extremamente desproporcional, haja vista que o 

bem sofreu depreciação durante o tempo em que o Autor-apelado esteve utilizando o 

veículo.

Aduziu que os vícios alegados não são suficientes para caracterizar a 

impropriedade ou inadequação do produto, não havendo que se falar em restituição 

de valores.

Sustentou que a perícia realizada no veículo constatou que a velocidade 

alcançada pela motocicleta se encontra apenas 10% (dez por cento) abaixo da 

indicada pelo fabricante, sendo certo que a velocidade final pode ser melhorada pela 

troca de peças.

Ressaltou que o veículo não se encontra impróprio para uso e que o 

desgaste do bem decorrente do uso deve ser considerado para fins de restituição de 

valores, devendo ser reduzido, ao menos pela metade, o montante devido a título de 

indenização por danos materiais.

Alegou inexistirem danos morais passíveis de indenização, pugnando, 

por fim, pelo provimento do recuso interposto com a consequente reforma integral 

da r. sentença.

Recurso tempestivo e devidamente preparado.

O Autor-apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção 

da r. sentença. 

Ausente manifestação da corré Colombo Motos S/A., a qual, 

devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

contestação (fls.83).

É a síntese do necessário.
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II  Fundamentação

Em que pese o inconformismo da Ré-apelante, a r. sentença de primeiro 

grau não merece reparo.

Necessário se faz observar, inicialmente, que revela-se absolutamente 

aplicável ao caso em testilha, as regras contidas no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor.

Ora, a relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é 

nitidamente de consumo, eis que o Autor-apelado se enquadra perfeitamente no 

conceito de consumidor previsto no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, ao 

passo que, a Ré-apelante é a fabricante e importadora do veículo objeto da presente 

demanda e a corré revel Colombo Motos S/A., a respectiva revendedora.   

Assim sendo, parte integrante da cadeia de fornecimento, responde a Ré-

apelante de forma solidária e objetiva perante o consumidor pelos vícios do produto, 

a teor do que preconizam os artigos 7°, § único, 12, 14, 18, 25, §1º e 34, todos do 

Código de Defesa do Consumidor. 

Isto posto, restando incontroversa a aplicação do Código de Proteção do 

Consumidor ao caso em tela, bem como, a caracterização da responsabilidade 

solidária das corrés,  passemos à análise do conjunto probatório dos autos.

Neste diapasão, conforme bem observou o MM. Juízo a quo, o laudo 

pericial de fls. 145/147 concluiu, de forma clara e inequívoca, que “O VEÍCULO 

PERICIADO DEMONSTROU VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A 

ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, ATINGINDO COMO VELOCIDADE FINAL 

90 KM/HORA” e que “FOI CONSTATADA VIBRAÇÃO EXCESSIVA EM 

VELOCIDADES ACIMA DE 65 KM/HORA, O QUE PREJUDICA A 

ESTABILIDADE E SEGURANÇA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO.”

 Assim sendo, ao contrário do que alega a Ré-apelante, os defeitos 

constatados pela perícia judicial não se referem a possíveis vícios relacionados ao 

desgaste natural ou a má utilização e/ou conservação do bem, até, porque, foram 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003182-39.2014.8.26.0572 -Voto nº 3.558 5

exatamente estes os problemas apontados pelo Autor-apelado desde o início da 

demanda, quando a motocicleta ainda não havia sofrido o desgaste natural do tempo.

Quanto à alegação no sentido de que a rescisão contratual e a devolução 

dos valores pagos somente são possíveis quando não sanado o vício dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias, de fato, assiste razão à Ré-apelante.

Ocorre que, ao contrário do que quer fazer crer, a Ré-apelante não sanou 

o vício dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18, § 1º, do Código de 

Defesa do Consumidor.

Tanto é verdade que a própria perícia judicial, realizada mais de dois 

anos e meio depois da data da aquisição do veículo, constatou a permanência dos 

defeitos reclamados pelo Autor-apelado desde o início da contratação.

Assim sendo, não tendo a Ré-apelante sanado o vício no prazo previsto, 

nos exatos termos do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, abre-se 

ao consumidor o direito de escolher entre:

“ I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 
condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, 
sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Não há dúvida de que, ao comprar um veículo novo em uma 

revendedora, o consumidor tenha a justa expectativa de que o bem corresponda às 

especificações do fabricante, o que definitivamente não ocorreu no caso em tela.

Assim, diante da inequívoca constatação do vício do produto e 

consequente responsabilidade objetiva da Ré-apelante, mister se faz reconhecer a 

necessidade de rescisão do contrato firmado, bem como, de devolução dos valores 

pagos.

Na esteira deste entendimento já se manifestou este Egrégio Tribunal de 

Justiça em caso análogo ao presente, consoante se verifica do recente julgado abaixo 

transcrito:
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“BEM MÓVEL  MOTOCICLETA ZERO QUILOMETRO QUE 
APRESENTOU DIVERSOS DEFEITOS  PROBLEMA NÃO 
SOLUCIONADO  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 
FABRICANTE E DA FORNECEDORA  ART. 18 DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR  DANOS MATERIAIS E MORAIS 
CONFIGURADOS  APELAÇÃO IMPROVIDA  RECURSO 
ADESIVO ACOLHIDO PARCIALMENTE, COM OBSERVAÇÃO. 
Constatado vício ou defeito no veículo tem o consumidor direito de 
exigir a devolução da quantia paga, sendo responsáveis solidários 
fornecedor e fabricante.” (TJSP  Apelação n. 
0015387-02.2010.8.26.0068/Barueri, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 
10/08/2017)

Decorre, ainda, da responsabilidade objetiva da Ré-apelante, a 

necessidade de reparação dos danos morais sofridos pela Autor-apelado.

Neste sentido, ressalte-se que o dano moral resulta de evidente infração 

ao conteúdo de direitos integrantes da personalidade, conforme a principiologia 

jurídica adotada pelo artigo 5°, V e X, da Constituição Federal.

No que tange a discussão acerca da incidência de danos morais, muito 

apropriadas se revelam as palavras do Desembargador fluminense Luiz Fernando 

Ribeiro de Carvalho, ao afirmar que “o tempo, pela sua escassez, é um bem precioso 

para o indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica. A menor 

fração de tempo perdido em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso, 

afigura-se razoável que a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo 

econômico ou material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de 

dano moral, para englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a 

perder seu tempo livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista 

como um sinal de uma sociedade que não está disposta a suportar abusos” (Dano 

moral em caso de descumprimento de obrigação contratual, in AMAERJ Notícias 

Especiais, n. 20, junho/2004).

No caso em tela, há que se levar em conta o tempo utilizado pelo 

consumidor na busca, sem sucesso, pelo produto desejado tal como especificado 

pelo fabricante. É notório que ao efetuar a compra de produto de seu interesse, o 

consumidor cria uma legítima expectativa do recebimento do mesmo em perfeitas 

condições de uso, afinal, ao cumprir com sua obrigação quanto ao pagamento, passa 

a ser credor do cumprimento da obrigação pelo outro contratante.
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Dito em outras palavras, se as partes acordam quanto aos termos de um 

negócio jurídico, sobretudo no que diz respeito as características do bem 

comercializado, bem como o seu preço e a data de sua entrega, vinculam-se com o 

quanto pactuado, de forma que qualquer descumprimento deve dar ensejo à 

penalização ao infrator.

Não pode parecer razoável, numa sociedade minimamente organizada, 

que vive na busca incessante por otimizar seu tão precioso tempo, que um 

fornecedor possa, impunemente, deixar de cumprir o quanto acordado, vale dizer, 

entregando um bem com vícios de qualidade, fazendo com que o consumidor seja 

privado durante determinado período de tempo de se utilizar de um bem que, repita-

se, tinha legítima expectativa de receber em perfeitas condições de uso.

Soa como prêmio ao fornecedor inadimplente ser compelido a  apenas 

devolver os valores pagos, sem nenhum ônus pelos desgastes causados. 

Assim, não há como não vislumbrarmos o dano moral sofrido por esse 

consumidor, dano este que não pode ser considerado como situação corriqueira do 

dia a dia, pois, como ato corriqueiro devemos ter o cumprimento do quanto 

acordado entre as partes, sob pena de total inversão de valores. 

Além da frustação suportada pelo recebimento do bem adquirido 

apresentando vícios de qualidade, o Autor-apelado viu-se compelido a procurar os 

órgãos de proteção ao consumidor, contratar advogados, ingressar com ação judicial, 

revelando-se indiscutível a perda de um tempo útil de sua vida. 

Na prática, situações como a presenciada nestes autos levam o 

consumidor a privar-se de seu tempo tendo que sair de sua rotina para solucionar 

problemas causados pela conduta negligente do fornecedor, que não cumpriu sua 

obrigação contratual. 

O tema não é novo em nossos Tribunais, já existindo respeitável 

corrente jurisprudencial reconhecendo que o fornecedor tem o dever de indenizar o 

tempo perdido pelo consumidor que aguardou, de boa-fé, fossem cumpridos os 

termos do contrato regularmente celebrado. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003182-39.2014.8.26.0572 -Voto nº 3.558 8

Nesse sentindo, trazemos à colação os seguintes arestos: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO 
MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 
REQUERIDA - TÓPICO NÃO RECORRIDO - TEMA 
INCONTROVERSO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ E DANO 
EXTRAPATRIMONIAL - CONFIGURAÇÃO - COBRANÇAS 
INDEVIDAS REITERADAS E PERDA DE TEMPO ÚTIL PELO 
CONSUMIDOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL. - Não havendo 
Recurso das partes em relação ao tópico da Sentença que reconheceu a 
falha na prestação de serviços da Operadora de telefonia, não cabe ao 
Tribunal a análise dessa questão, que se tornou incontroversa. - As 
reiteradas cobranças indevidas de valores e a perda de tempo útil do 
Consumidor, nos âmbitos administrativo e judicial, para solucionar 
o problema em relação às essas exigências irregulares, acarretam ao 
Consumidor os sentimentos de impotência, frustração e indignação, 
que extrapolam o mero dissabor. - O quantum da indenização por 
lesão extrapatrimonial deve ser arbitrado de forma proporcional às 
circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, e em atenção 
aos parâmetros adotados pelos Tribunais. - Sobre o montante da 
condenação por danos morais, em se tratando de relação contratual, 
devem incidir os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 
citação, além de correção monetária, pelos índices da CGJ/MG, desde a 
data da Decisão que arbitrar a respectiva indenização, nos termos da 
Súmula nº 362, do STJ.
(TJ-MG - AC: 10145150118324001 MG, Relator: Roberto 
Vasconcellos, Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Cíveis / 17ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. Fornecedora se recusa a contratar com o autor, sob a 
justificativa de que este se encontra em débito com ela. Apelante que não 
se desincumbiu, contudo, do ônus de demonstrar a legitimidade do 
débito. Consumidor que chegou a propor a pagar a quantia, mesmo 
desconhecendo a natureza ou origem do débito, apenas como forma de 
viabilizar a contratação de seu interesse. Apelante que não efetuava a 
cobrança e tampouco dava baixa na pendência, obstando a concretização 
do negócio. Responsabilidade pelo atendimento inadequado, 
ocasionando exacerbado desgaste do consumidor, por quase um ano, 
sem que o apelado tenha conseguido efetuar a contratação. Perda do 
tempo útil. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado, 
com acerto, em R$12.000,00. Verba honorária que, ademais, foi 
arbitrada em observância aos critérios legais e ao princípio da 
proporcionalidade, devendo ser mantida no patamar fixado. Recurso 
desprovido. 
(TJSP;  Apelação 1005846-35.2016.8.26.0223; Relator (a): Dimas 
Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro 
de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de 
Registro: 28/08/2017)
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AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO "ZERO QUILÔMETRO" QUE 
APRESENTOU VÍCIOS EM DIVERSAS OPORTUNIDADES - 
PERDA DO TEMPO ÚTIL - DANO MORAL CARACTERIZADO - 
Dano moral caracterizado pela impossibilidade utilização do veículo em 
diversas oportunidades em face dos problemas existentes no bem 
adquirido "zero quilômetro" - Evidente que tais fatos não podem ser 
considerados como meros aborrecimentos cotidianos ou simples 
descumprimento contratual - Somado a isso, o desgaste do autor em 
levar inúmeras vezes o veículo para correção dos vícios apresentados 
acarreta induvidosamente a perda de seu tempo útil - Não se pode negar 
que a conduta das rés tem subtraído do consumidor um valor 
precioso, que é seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, 
passível de indenização - Falha na prestação de serviços da ré - 
Responsabilidade objetiva do fornecedor - Risco da atividade - Os 
danos de ordem material devem ser cabalmente demonstrados para 
serem ressarcidos - Vícios sanados e cobertos pela garantia contratual, 
sem custo ao consumidor - Indenização fixada por danos morais que não 
comporta redução - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 
RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.  
(TJSP;  Apelação 0000931-10.2014.8.26.0326; Relator (a): Sérgio 
Shimura; Órgão Julgador: 22ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; 
Foro de Lucélia - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/02/2017; 
Data de Registro: 14/02/2017)

APELAÇÃO  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. 
CONDENATÓRIA  Os documentos juntados pela parte autora, 
especialmente os e-mails trocados entre as partes, demonstram que o 
autor procurou resolver a questão da data da defesa oral desde dezembro 
de 2013 (fls.24/25). A requerida, por sua vez, confirmava que o processo 
de transferência e definição da data para defesa oral estavam em 
andamento (fl.26). A alegação no sentido de que o autor não realizou o 
procedimento correto, com a apresentação do pedido em balcão beira a 
má fé (fls.17/18/50), pois a ré sempre orientou o autor e nunca 
mencionou tal procedimento. Impõe-se, da mesma forma, que a parte 
requerida indenize a parte autora pelos danos morais decorrentes dos 
fatos narrados na inicial. Aplicação da teoria da perda do tempo livre. 
Referida indenização, como apontam doutrina e jurisprudência, 
deve atender à sua dupla finalidade: ressarcimento e desestimulo da 
conduta. Assim sendo, o valor pleiteado pela inicial mostra-se elevado 
e, consideradas as particularidades do caso concreto, entendo razoável o 
valor de R$ 10.000,00  ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO 
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o 
princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 
5º, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos 
fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de 
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.  SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO. 
(TJSP; Apelação 1004741-04.2016.8.26.0003; Relator (a): Eduardo 
Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional 
III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2017; Data de 
Registro: 19/07/2017)
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Em resumo, como bem observado nas decisões acima, não há como 

afastar o fato do consumidor, ao permanecer por longo tempo aguardando o conserto 

de sua motocicleta, ter experimentado sentimentos de impotência, frustração e 

indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. 

No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação 

deverá ser correspondente à lesão, de forma não só a compensar o dano sofrido, mas 

também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com 

vistas a evitar a repetição do ilícito.

Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, 

a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e 

do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos 

sancionatório e compensatório sejam atingidos. 

Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo 

critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento 

ilícito do lesado. 

Neste sentido, observe-se que o quantum indenizatório fixado pelo MM. 

Juízo a quo não merece nenhum reparo, devendo ser mantido o valor de R$ 5.000,00 

( cinco mil e reais), haja vista atender perfeitamente aos critérios acima 

mencionados.

III - Conclusão

Ante o exposto, pelo meu voto, conheço e nego provimento ao 

recurso, com a observação contida no acórdão, majorando os honorários 

advocatícios devidos ao patrono do Autor-apelado para 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da condenação, em cumprimento ao artigo 85, §11, do Código de Processo 

Civil.

L. G. Costa Wagner

Relator
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