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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0000462-41.2013.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante RML 

ARTESANATO E DECORAÇÕES LTDA, são apelados FIAT AUTOMOVEIS LTDA 

(ANTIGA DENOMINAÇÃO) e REI SALOMÃO AUTOMOVEIS LTDA.

ACORDAM, em 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que 

constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ADILSON DE 

ARAUJO (Presidente) e ANTONIO RIGOLIN.

São Paulo, 30 de agosto de 2016.

PAULO AYROSA
RELATOR

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Apelação Nº 0000462-41.2013.8.26.0441
Apelante :  RML ARTESANATO E DECORAÇÕES LTDA.
Apeladas : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.

 REI SALOMÃO AUTOMÓVEIS LTDA. 
Comarca: Peruíbe  1ª Vara Judicial 
Juiz(a):     Wilson Julio Zanluqui

   V O T O N.º 33.506

COMPRA E VENDA  VEÍCULO AUTOMOTOR  AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS 
MATERIAIS E MORAIS  APLICAÇÃO DAS REGRAS 
PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
IMPOSSIBILIDADE  DANO MORAL  PESSOA JURÍDICA  
NÃO RECONHECIMENTO  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS  FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL COM O 
TRABALHO EXECUTADO  REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO  
CABIMENTO  RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
I. A relação jurídica estabelecida entre as partes não encontra 
amparo nas normas do Código de Defesa do Consumidor, porque a 
empresa autora não se subsume na figura da consumidora, a teor 
do art. 2º da Lei nº 8.078/90, pelo que inaplicáveis as suas regras;
II. A pessoa jurídica, portadora de honra objetiva, só é alvo de 
difamação e esta implica, necessariamente, na difusão a terceiros de 
conceitos negativos, prejudiciais à sua imagem pública, 
circunstância esta não comprovada nos autos, cujo ônus competia à 
autora, nos termos do art. 373, I, do Novo CPC, razão pela qual 
improcedente a sua pretensão indenizatória nesta parte, da mesma 
forma quanto aos alegados danos materiais, não comprovados;
III. A verba honorária advocatícia sucumbencial deve remunerar 
condignamente o trabalho executado, preferencialmente guardando 
parâmetro com o valor atribuído à causa. No caso dos autos, ante o 
trabalho executado pelo advogado e a natureza da causa, a eleição 
da verba honorária advocatícia deve ser reduzida, nos termos do art. 
85, §§ 2º e 8º, ambos do Novo CPC (art. 20 §§ 3º e 4º do antigo 
CPC).

RML ARTESANATO E DECORAÇÕES LTDA. propôs ação de 
obrigação de fazer c.c. reparação de danos morais e materiais em face de FCA 
FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. (antiga FIAT 
AUTOMÓVEIS LTDA.) e REI SALOMÃO AUTOMÓVEIS LTDA., 
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julgada improcedente pela r. sentença de fls. 148/151, cujo relatório se adota, 
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

Inconformada, apela a autora, pretendendo a reforma da r. decisão 
(fls. 155/171). Alega, em síntese, que devem ser aplicadas ao caso as regras 
previstas no Código de Defesa do Consumidor em relação à inversão dos ônus 
da prova, uma vez que existe relação de vulnerabilidade técnica, jurídica e 
econômica entre as partes, considerando que a autora é microempresa e deve ser 
comparada à figura de consumidora e destinatária final do veículo adquirido. 
Afirma que as empresas-rés devem manter um estoque de peças de reposição 
que atenda aos veículos colocados no mercado de consumo, nos termos do art. 
32 do CDC; que sofreu danos morais indenizáveis, uma vez que houve culpa 
por parte das rés na má prestação dos serviços contratados, as quais provocaram 
um atraso de 3 meses na devolução do veículo reparado, razão pela qual a 
decisão merece reforma. Por fim, pleiteia a redução dos honorários advocatícios 
sucumbenciais.

Em contrarrazões, pugnam as apeladas pelo não provimento do 
recurso da autora (fls. 187/190 e 191/196).

É O RELATÓRIO.

Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.

Conforme se depreende dos autos, a autora propôs ação em face da ré, 
alegando que sofreu acidente de trânsito em 02.11.2012, razão pela qual levou o 
veículo para conserto na oficina da concessionária Salomão e que, até a 
propositura da ação, o veículo não teria sido reparado ou devolvido por falta de 
peças, motivando-a a pleitear o cumprimento de obrigação de fazer e a 
reparação pelos danos morais e materiais sofridos. 

A ação foi julgada improcedente. Inconformada, a autora interpôs o 
presente recurso, o qual merece parcial acolhimento, apenas com relação ao 
pedido de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.  

Ora, não há mesmo que se falar em relação de consumo no presente 
caso. A relação jurídica de compra e venda estabelecida entre as partes não 
encontra amparo nas normas do Código de Defesa do Consumidor, porque a 
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empresa autora não se subsume na figura da consumidora, a teor do art. 2º da 
Lei nº 8.078/90, pelo que inaplicáveis as suas regras.

Como evidenciado na própria inicial e nas razões recursais, o veículo 
adquirido também era utilizado para o desenvolvimento de sua atividade 
comercial, não tendo a autora como usuária final, mas sim em um bem 
destinado a prestação de serviços a terceiros, sendo um insumo para a sua 
atividade empresarial. E ainda que se considerasse a autora na figura de 
consumidora, a norma contida no inciso VIII, do art. 6º do CDC, não visa 
disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim estabelecer regras para o 
julgamento da causa na hipótese de ausência de prova.

A inversão do ônus da prova não resulta em determinar que a parte 
contrária produza prova que, em regra, estaria a cargo da parte que a requereu, 
nos termos do art. 373, I, do Novo CPC (antigo art. 333, I, do CPC). Esta 
inversão, em verdade, não se refere à que uma parte tenha que produzir prova 
que à outra incumbia na defesa de seu direito, mas sim uma regra endereçada ao 
juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. É 
regra de apreciação da prova a cargo do juiz, jamais o dever de que uma parte 
substitua a outra na produção de prova.

De fato, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo 
do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do atual Estatuto Processual 
dos ritos, sendo que a cada ato processual praticável, desde, é claro, que 
dependa o ato de pagamento, a parte interessada na sua realização arcará com o 
respectivo ônus.

E na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação da existência 
de danos morais e materiais sofridos pela autora em razão da alegada má 
prestação dos serviços pelas rés, nos exatos termos reconhecidos pela r. sentença 
de primeiro grau, cujos fundamentos aqui se adotam como razão de decidir, na 
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

É certo que a pessoa jurídica ostenta honra objetiva e esta pode ser 
maculada por ação de terceiros, dando ensejo à compensação pelo dano 
imaterial havido. Ocorre que, na hipótese dos autos, não há qualquer 
comprovação de sua configuração, não extrapolando os fatos do mero 
aborrecimento, ainda mais considerando que o veículo levou 3 meses para ser 
reparado, em razão de ser veículo de produção estrangeira. Ademais, não foram 
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apresentados elementos probatórios que mostrem cabalmente abalo de sua 
imagem e nome perante seus clientes, ou perante terceiros, repercutindo em sua 
reputação na comunidade.

Entretanto, a r. sentença de primeiro grau merece pequeno reparo 
apenas com relação ao valor fixado para pagamento de honorários advocatícios. 

Referida verba deve remunerar condignamente o trabalho executado, 
preferencialmente guardando parâmetro com o valor atribuído à causa tendo, 
contudo, o cuidado de não se aviltar o valor da remuneração do advogado.

Atendendo-se aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 8º, do 
Novo CPC (art. 20, §§ 3º e 4º do antigo CPC), deve a verba honorária ser eleita 
em valor inferior àquele imposto na r. sentença guerreada, uma vez que a causa 
não é das mais complexas. Assim sendo, levando-se em consideração os 
critérios acima elencados, e o trabalho desenvolvido pelos advogados, devem 
ser reduzidos os honorários advocatícios para R$1.500,00.

Por fim, é de se observar que não são devidos os honorários 
advocatícios pela sucumbência recursal a que alude o art. 85, § 11º, do Novo 
CPC, devendo se considerar, nesse aspecto, a data da interposição do presente 
recurso, que se deu anteriormente à vigência da Lei nº 13.105/2015, em 
conformidade com o Enunciado nº 7 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
in verbis: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir 
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários 
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.

Posto isto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos 
explicitados.

PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator
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