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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006881-03.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado FÁBIO 
JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS, é apelado/apelante AUTOS DA MOOCA LTDA e 
Apelado VOLKSWAGEN DO BRASIL.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI CHICUTA 
(Presidente) e FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.

São Paulo, 18 de outubro de 2017.

Ruy Coppola
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelante/Apelado: Fábio José de Oliveira Santos; Autos da Mooca 

Ltda.

Apelada: Volkswagen do Brasil 

Comarca: Campinas  7ª. Vara Cível

Relator Ruy Coppola

Voto no. 37.894

EMENTA
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer com ressarcimento por 
danos materiais e indenização por danos morais. Bem 
adquirido da corré Autos da Mooca. Vício oculto caracterizado 
por ter sido por ela adquirido da Volkswagen,  em leilão, o que 
só foi trazido aos autos pela montadora. Responsabilidade da 
revendedora. Existência de defeito grave quando da aquisição 
pelo autor. Veículo que foi adquirido com 65 Km e apresentou 
inúmeros defeitos, alguns deles sanados como cortesia pela 
montadora (não funcionamento do GPS, rádio, auto-falantes, 
encosto do banco traseiro que não trava, vidros que abrem e 
fecham sem acionamento, barulho alto ao frear, bolhas na 
lataria, outros)  dentre os quais o travamento do volante, que 
levou o autor a parar  o veículo numa concessionária em 
09.02.2015, com o orçamento de R$ 12.803,53. Veículo que não 
possuía garantia de fábrica, por ter sido negociado através de 
leilão. Corré Autos da Mooca que agiu com má-fé, já 
condenada por isso na sentença, mas que deve devolver o valor 
do bem, de acordo com a tabela Fipe, sem prejuízo da 
indenização por danos materiais e moral, que não comporta 
redução. Honorários do patrono da Volks que merecem ser 
afastadas da condenação da corré Autos da Mooca. Apelos 
parcialmente providos. 

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. 
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ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais 

promovida por Fábio José de Oliveira Santos em face de Volkswagen 

do Brasil e Autos da Mooca Ltda., que pela r. sentença proferida a fls. 

278/286  foi julgada parcialmente procedente para condenar a 

empresa Autos da Mooca Ltda. ao pagamento da importância de R$ 

2.039,00, a título de indenização por danos materiais, corrigida pela 

Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça a partir de seu efetivo desembolso 

(fls. 65, 77 e 103), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

contar da citação, bem como R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigidos pela Tabela Prática para 

Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar desta, 

onde se procedeu ao arbitramento (STJ, Súmula 362). Em razão da 

sucumbência e do princípio da causalidade,  a ré foi condenada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas a partir de 

seu efetivo desembolso, e honorários advocatícios da parte autora e 

corré Volkswagen, arbitrados, respectivamente em 20% sobre o valor 

da condenação, corrigidos a partir do ajuizamento da ação e 

acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 

406; CTN, art. 161, § 1.°), a partir do trânsito em julgado da sentença. 

Pela litigância temerária (CPC., artigo 80, II e V), a ré foi condenada 

ao pagamento de multa correspondente a 1% do valor corrigido da 

causa (CPC, artigo 81).

Apela a corré Autos da Mooca (fls. 291/313), 

aduzindo que: o julgamento foi extra petita em razão dos pedidos do 

autor terem sido exclusivamente voltados para a corré Volkswagen; 
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se a ação foi julgada improcedente em relação à ré principal, Volks, 

não poderia ser julgada procedente em relação à apelante; não houve 

identificação que os pagamentos dos consertos foram feitos pelo 

autor, pelo que consta dos comprovantes apresentados nos autos; o 

pagamento de indenização por dano moral mostra-se indevido, uma 

vez que não foi demonstrado o abalo moral; alternativamente, o valor 

da indenização deve ser reduzido; infundada sua condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios à Volkswagen; a multa pela 

litigância de má-fé deve ser afastada.

O autor também apela (fls. 316/347), aduzindo que: 

a corré Autos da Mooca não é uma concessionária da Volkswagen, 

mas uma revendedora de carros; não foi demonstrado que o veículo 

tenha sido adquirido pela revendedora através de um leilão; a perda 

da garantia do veículo não pode ser aceita; o veículo foi adquirido em 

20.11.2013 e, em 03.04.2014 já apresentava inúmeros defeitos, ou 

seja, com quatro meses de uso; notificou tanto a Volks como a 

revendedora acerca dos defeitos apresentados, e que culminaram na 

paralisação total do veículo em 09.02.2015; os defeitos não podem 

ser considerados como decorrentes do  tempo de uso do veículo; as 

duas rés devem ser responsabilizadas solidariamente pelo produto 

que foi oferecido no mercado; o autor, durante cerca de seis meses. 

mal pôde utilizar o veículo, sendo obrigado a paralisá-lo  em 

09.02.2015, e a rescisão do negócio é medida a se impor, com a 

devolução dos valores pagos, bem como impostos, taxas e demais 

despesas; ao adquirir um veículo pelo valor de R$ 85.000,00 teve a 

expectativa de um produto compatível com o valor e garantia 

minimamente esperada; a revendedora teve o conhecimento da 
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origem do veículo (um veículo de frota) e não informou ao apelante no 

momento  da aquisição; o veículo foi vendido ao autor na condição de 

novo, motivo pelo qual teve convalidada sua garantia; a indenização 

por danos morais merece majoração.

Recursos respondidos (fls. 358/365, 366/373 e 

374/389).

É o Relatório.

O autor adquiriu um veículo Fusca 2.0, ano 2012, 

modelo 2013,  em 20.11.2013 junto à corré Autos da Mooca, com 65 

Km.

Disse o autor que, logo após retirar o veículo da 

revendedora, o mesmo teria apresentado alguns defeitos 

(relacionados ao GPS, rádio, auto-falantes, encosto do banco traseiro 

que não trava, vidros dianteiros abrindo e fechando mesmo sem 

acionamento), razão pela qual se dirigiu a uma concessionária Volks 

em 03.04.2014, que acabou fazendo um orçamento de R$ 13.552,99, 

e informou ao autor que referido veículo não possuía garantia de 

fábrica.

Em 18.06.2014, obtivera a realização dos reparos 

como cortesia especial e a informação:

“- o veículo não tinha garantia de fábrica desde o inicio;

- que trata-se de um carro de frota da VW do Brasil, ora 

primeira Ré;

- que a revendedora Autos da Mooca Ltda, ora Segunda Ré, 

tem o conhecimento de que referidos carros de frota não tem garantia do produto;

- que a Revendedora, tinha a necessidade de informar ao Autor 

a impossibilidade de cobertura pela Garantia do Produto da Fabrica, por conta de sua 
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procedência;

- que a revalidação da garantia não poderia ter sido efetivada, 

por se tratar de um veículo da frota da Volkswagen; 

- e que, por final, obteve a concessão dos reparos expostos no 

orçamento inicial, como CORTESIA ESPECIAL, mediante a manutenção da taxa 

paga em 26/11/2013 e que as próximas manutenções previstas no Manual fossem 

devidamente realizadas, abrindo a possibilidade de solicitação de outras cortesias por 

parte da VW” (fls. 04/05).

O veículo apresentou outros defeitos:

- o equipamento GPS e amplificador continuaram a apresentar 

defeito, e certo dia, quando aspirava o veículo, o Autor encontrou debaixo do banco 

colocada no equipamento do amplificador, uma fita adesiva com os dizeres  NÃO 

LIGAR , que depois descobriu tratar de verdadeira  gambiarra  para permitir um 

funcionamento mesmo precário dos equipamentos, visando manter desligado o 

amplificador, pois se fosse ligado, o GPS não funcionaria e quiçá poderia acontecer 

danos maiores, tanto para a integridade física do autor ou até mesmo com o estado 

físico do veículo, uma vez que, envolve a parte elétrica; (foto em anexo doc. 18 e 19)

- existência de vários ruídos no interior do veículo;

- travamento do pedal de freio e do volante, podendo 

desencadear um acidente grave, acarretando danos físicos, materiais e emocionais, 

tanto para o Autor, quanto para terceiros, que poderiam ser envolvidos sem ter dado 

a menor condição para a causa;

- as luzes do painel acendem a esmo e sinalizam de forma 

distorcida os fatos;

- ao engatar a marcha ré, acende o farol de milha;

- as travas dos bancos não funcionam, fazendo projeções para 

frente e para trás, conforme o movimento do veículo (doc.20);

- extintores soltos, sem o devido suporte;
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- os vidros das janelas laterais não fecham regularmente, 

(doc.21), já que claramente existe uma  pane  elétrica, bem como no motor; - quando 

aciona os freios, evidencia-se um barulho alto de

peças soltas, bem como a frenagem não ocorre de forma 

tranquila; e - também começaram a aparecer avarias na funilaria, como bolhas no teto 

solar, (doc.22) (fls. 05/06).

Para culminar, em 09.02.2015, o volante do veículo 

travou, com orçamento de R$ 12.803,53, feito pela Concessionária 

Tempo, onde se encontra (fls. 07).

A corré Autos da Mooca afirma em sua contestação 

que :

“De proêmio, cumpre trazer à apreciação de Vossa Excelência 

a ilegitimidade passiva da requerida revendedora, vez que, além de não lhe atingir os 

incisos previstos no artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, referente à 

responsabilização subsidiária, esta, desde o início da relação transacional com a 

primeira requerida, pautou-se pela boa-fé, não tendo conhecimento de qualquer 

vício oculto do automóvel, tampouco de recusa na garantia pela Volkswagen do 

mesmo” (fls. 141).

Contudo, a corré Volkswagen trouxe fatos que a 

eximem de responder pelos danos causados ao autor.

Isto porque asseverou que o veículo foi vendido à 

Autos da Mooca por intermédio do Leiloeiro Oficial Rodrigo de Queiroz 

Sodré Santoro, através do Portal Superbid, na data de 20.09.2013, 

pelo valor de R$ 73.000,00, na condição de usado, no estado em que 

se encontrava e sem garantia, conforme fez prova da nota fiscal nº 

671.733 (fls. 193/198).

Acrescenta:
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“6. O Veículo nunca foi vendido pela VWB na condição de 

novo, tanto que o Autor não efetuou a compra em uma concessionária da marca 

VWB.

7. Os documentos de fls. 34/35 comprovam, claramente, que o 

Autor o comprou na condição de usado, quando já estava registrado e emplacado.

8. Por outro lado, a Autos da Mooca, ao participar do Leilão n° 

25506, aceitou os termos das Condições de Venda e Pagamento do Leilão (as  

Condições de Venda    doc. 6), estando plenamente ciente de que o Veículo não 

possui garantia contratual e que foi estava sendo comercializado na condição de 

usado e no estado em que se encontrava” (fls. 171).

A má-fé da revendedora é patente, como constou 

da sentença, e deve ser mantida.

O fato é que não informou ao autor, no momento da 

negociação do veículo, suas reais condições.

A de ser um veículo de frota da Volkswagen, sem 

garantia, e devendo ser aceito seu estado, que, por sinal, foi omitido.

O veículo foi vendido com vício oculto.

Não se afasta que quem adquire um veículo usado, 

o adquire no estado; ocorre que não é crível que o comprador o 

adquira sem saber que tratava-se de um veículo adquirido em leilão, 

da frota da Montadora e sem garantia.

Especialmente neste caso, em que o veículo estava 

com 65 Km, apesar de possuir um ano, desde a primeira retirada da 

fábrica.

Não foram problemas oriundos de um desgaste 

natural de um veículo usado, mas, decorrentes de mácula do veículo, 

que não foi explicitada nos autos, que fez com que o mesmo fosse 
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vendido através de leilão.

Reza o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

        I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

        II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 
serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

       III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

       IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas 
no fornecimento de produtos e serviços.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos”

.

A corré Autos da Mooca chega a asseverar que não 

houve pedido a ela direcionado, mas apenas à Volks.

Porém, extraio da inicial o seguinte pedido:

“Destarte, requer a condenação solidária das Rés na 

indenização dos danos morais, considerando todos os fatos supra mencionados.

Sendo assim, Excelência, requer-se que seja reconhecido o 

dever de indenizar e que as Rés sejam condenadas, solidariamente, a reparar os 

danos sofridos, mediante a substituição do bem e indenização no valor de R$ 

45.000,00 ou outro valor a ser arbitrado por esse MM.Juizo, observando os diversos 

fatores que influenciaram os aborrecimentos sofridos, tendo confiança no poder 

avaliar com exatidão a extensão e os efeitos causados ao Autor, pelas Rés” (fls. 

24). 
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E, diante do ocorrido, a corré Autos da Mooca deve 

ressarcir o autor no valor do veículo, de acordo com a Tabela Fipe, o 

que para novembro de 2013, representa o valor de R$ 78.164,00.

Não há que se ressarcir os gastos do autor com 

IPVA e seguro, constantes da inicial,  uma vez que este chegou a 

usufruir do bem.

Os danos materiais indenizáveis são os R$ 

2.039,00 que constam da sentença, e relativos ao que o autor pagou 

pelo conserto do bem, sem considerar as cortesias oferecidas pela 

Volks.

 Nem se duvide que o autor experimentou danos 

morais, principalmente diante do tempo em que está sem poder 

utilizar de seu veículo, desde  09.02.2015, em razão do vício oculto 

que pairava sobre  o mesmo.

Deve a corré Autos da Mooca, portanto, suportar o 

pagamento de indenização, a título de dano moral, necessária a 

ressarcir o autor.

O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 

de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou 

angústias no espírito de quem a ela se dirige, e exatamente isso 

ocorreu no caso vertente:

Como ensina Rui Stoco:

"Mas não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, 

seja no plano objetivo como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, 

tradição, personalidade, sentimento interno, humilhação, emoção, angústia, dor, 

pânico, medo e outros.
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Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu 

resultado, com a ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados."

Os autores Gabriel Stiglitz e Carlos Echevesti, citados por Antonio Jeová 

Santos (Dano moral indenizável, 1ª ed., São Paulo, Lejus, 1997, expõem que: 

"Diferente do que ocorre com o dano material, a alteração desvaliosa do 

bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser 

reconhecida como prejuízo moral. Um mal-estar trivial, de escassa importância, 

próprio do risco cotidiano da convivência ou da atividade que o indivíduo desenvolva, 

nunca o configurará. Isto quer dizer que existe um "piso" de incômodos, 

inconvenientes ou desgostos a partir dos quais este prejuízo se configura 

juridicamente e procede sua reclamação" (Responsabilidade civil, p. 243).

De sorte que o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas 

circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do cotidiano não 

servem para a concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que 

a suscetibilidade aflore com facilidade (Antonio Jeová Santos, ob. cit. p. 36), ao 

contrário da mãe que perde o único filho, ainda infante, ou o seu marido, de forma 

trágica, cujo sofrimento, angústia, dor e desolação decorrem da natureza das coisas e 

dispensam comprovação, posto que presumíveis, caracterizando dano moral e 

impondo compensação.

...

Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque imaterial, não 

depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato e os reflexos que 

irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação, ou pelo 

menos que esses reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção 

segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio 

subjetivo, seja com relação ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus 

sentimentos, enfim, naquilo que lhe seja mais caro e importante." (Tratado de 

Responsabilidade Civil, Ed. RT, 5ª Edição, pág. 1381/82).
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Sobre esse ponto examinem-se as decisões do E. 

STJ:

"IV - A indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer 

contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada 

"indústria do dano moral". (REsp 504639/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 26/06/2003, DJ de 25.08.2003, p. 

323).

O valor da indenização também merece ser mantido.

O eminente Desembargador Antonio Rigolin, da 31ª 

Câmara deste Tribunal, já deixou anotado que "A indenização pela 

reparação do dano moral deve ser fixada em valor que permita propiciar uma 

compensação razoável à vítima, a guardar conformidade com o grau da culpa e a 

influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta. Reconhecida a 

ocorrência da devida proporcionalidade, deve prevalecer o critério adotado pela 

sentença."  (Ap. c/ Rev.  589.890-00/1).

Ou seja, deve existir proporção entre a lesão e o 

valor da reparação.

Como dito pelo eminente Desembargador Orlando 

Pistoresi, quando integrava a Colenda 4ª Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça:

"Com efeito, 'O dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de 

fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente' (Pontes de 

Miranda, Tratado de Direito Privado, T. 54,5.536, no. 1, p.61). 'O importante é a par 

do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como 

assinalam os autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune 

aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de 

desequilíbrios sócio-jurídicos' (R. Limongi França, Reparação do Dano Moral, in RT 

631/135).
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Por outro lado, 'Resta para a Justiça, a penosa tarefa de dosar a 

indenização, porquanto haverá de ser feita em dinheiro, para compensar uma lesão 

que, por sua própria natureza, não se mede pelos padrões monetários'.

'O problema haverá de ser solucionado dentro do princípio do prudente 

arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada 

caso, principalmente em função do nível socio-econômico dos litigantes e da maior ou 

menor gravidade da lesão' (Humberto Theodoro Junior, Alguns Impactos da Nova 

Ordem Constitucional sobre o Direito Civil, in RT 662/9) (Ap.c/Rev. no. 263.455-1/9)".

Deste modo, conclui-se que os danos morais devem 

ser fixados após a análise dos vários fatores existentes no caso 

concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os aspectos 

envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado pelo evento 

e ao poder aquisitivo do responsável e da vítima, sem, no entanto, 

constituir fonte de enriquecimento ilícito para o autor, mostrando-se 

adequado o valor fixado pelo Juízo, de R$ 20.000,00 e principalmente 

como forma de evitar a reiteração da prática danosa pela ré:

"O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior 

Tribunal de Justiça, sendo certo que a indenização a esse título deve ser fixada em 

termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 

enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento 

operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico 

das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, 

atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve procurar 

desestimular o ofensor a repetir o ato" (REsp 245.727 - SE - Rel. Min. 

SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - 4ª Turma - J. 28.03.2000, in DJ 

05.06.2000, p. 174).

Caso semelhante foi julgado pela 26ª Câmara de 
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Direito Privado deste Tribunal, em 10.08.2017, nos autos da apelação 

nº 1002243-08.2015.8.26.0281, relatada pelo eminente Des. Bonilha 

Filho, assim fundamentando:

“A autora adquiriu da apelada o veículo GM, Prisma Joy, placa EBI 4542, 
com financiamento. 

A discussão versa sobre aquisição de veículo usado por parte da autora, 
que, segundo ela, não sabia que era objeto de venda efetuada em leilão. Isso 
resultou em problemas apresentados pelo automóvel, razão pela qual ingressou com 
a presente demanda.

O recurso comporta parcial provimento, com relação ao pedido de 
indenização por danos materiais, por ter operado, nesse capítulo, a decadência.

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 indenização por danos 
materiais decorrentes da desvalorização do veículo, por ter sido objeto de leilão, e 
danos morais.

Inicialmente, destaca-se que a pretensão de ressarcimento de danos 
materiais, sob alegação de vício oculto, encontra óbice na decadência do direito da 
autora.

Observa-se que a autora adquiriu o veículo, tendo sido realizado o laudo 
pericial, fls. 20/34, em 12/01/2015.

A autora não notificou extrajudicialmente a requerida de forma apta a 
suspender o prazo decadencial, apenas enviou 'email', com resposta da requerida em 
11/01/2015. A ação foi proposta em 15/06/2015, 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 ciência do laudo pericial, ocorreu a decadência.

Assim, a ação foi proposta em 15/06/2015, quando já extrapolado o prazo 
decadencial, não havendo, portanto, como ser acolhida a pretensão inicial.
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Portanto, com relação à reparação por danos materiais, o pedido não 
comporta acolhimento.

No tocante à indenização por danos morais, tendo em vista tratar-se de 
ação de reparação desses danos, incide o prazo prescricional previsto no artigo 206, 
§3º, V, do CC, que é de três anos, que não se operou, na hipótese dos autos.

Da análise dos autos, observa-se que a vendedora agiu com má-fé, na 
negociação, pois não informou o consumidor sobre o veículo comprado pelo autor, 
que era proveniente de recuperação financeira.

Depreende-se que o autor adquiriu o veículo nas dependências da ré, 
tendo sido realizada perícia particular, fls. 20/34, apurando que o veículo era 
proveniente de leilão, o que foi confirmado por perito judicial, fls. 20/34, e às fls. 
152/155 em resposta a ofício expedido para o leiloeiro.

Dispõem os artigos 6º, III e 31, ambos do CDC, que: “São direitos básicos 
do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

“A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de 
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 
saúde e segurança dos consumidores”.

Com efeito, no momento da compra e venda do veículo, a requerida, na 
qualidade de revendedora profissional, que explora o ramo de comercialização de 
veículo, tem a obrigação de conhecer as condições do bem e o dever de informar o 
consumidor acerca de sua situação. 

Não se admite que a vendedora “camufle” os defeitos do veículo, 
entregando-o com vício grave (aquisição em leilão ou objeto de sinistro).

E mais, não restou demonstrado, nos termos do artigo 333, II, do CPC, 
que a apelante cumpriu o dever de informação a respeito da origem do veículo, no 
momento da venda.

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 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 o autor faz 
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jus à recomposição patrimonial a esse título.

No caso dos autos, a conduta ilegítima da requerida, de ocultar 
informações importantes sobre o bem, gerou danos e frustrou a expectativa do autor, 
que confiou na boa-fé objetiva da fornecedora ré. Esta quebra de confiança e a 
sensação do autor de ter sido enganado pelo fornecedor, foge à gama dos 
aborrecimentos do dia-a-dia, sendo portanto, passível de indenização.

Salienta-se que, em matéria de dano moral, admite-se o dano presumido 
(damnumin re ipsa), ou seja, aquele que está “evidenciado pela natureza das coisas, 
não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem, ad exemplum, a 
ofensa moral da pessoa, na consideração de que o próprio fato com as suas 
circunstâncias já demonstra e perfecciona o dano, que está ínsito” (Rui Stoco in 
Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9ª ed., Revista dos Tribunais, p. 396).

No tocante ao montante da condenação, não existindo parâmetros legais 
para a fixação do valor do dano moral, o arbitramento deve ser feito com base nos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, na condição 
econômica das partes. 

Sobre a quantificação do dano moral, vale citar o entendimento de Rui 
Stoco, no sentido de que:

“Para a composição do dano moral exige-
se um nexo de coerência. Impõe esse nexo uma 
correção entre o que se pede e aquilo que se 
necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que 
se pode efetivamente pagar. É na fixação de valor 
para efeito de compensação do dano moral que a 
equidade mostra força, adequada pertinência e 
transita com maior desenvoltura.

(...)

Em resumo, tratando-se de dano moral, 
nas hipóteses em que a lei não estabeleça os 
critérios de reparação, impõe-se, obediência ao que 
podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte 
que a compensação pela ofensa irrogada não deve 
ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem 
causa da ruína para quem dá. Mas também não 
pode ser tão apequenada, que não sirva de 
desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que 
não compense e satisfaça o ofendido, nem o 
console e contribua para a superação do agravo 
recebido” (Rui Stoco in Tratado de 
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Responsabilidade Civil, Tomo II, 9ª ed., Revista dos 
Tribunais, p. 995).

Sucede que, no caso dos autos, a indenização fixada em R$ 5.000,00 
mostra-se proporcional e adequada, não merecendo redução ou exclusão, como 
pleiteado pela requerida.

A propósito, veja-se o que segue: 

“Bem móvel - Compra e venda de veículo 
usado. Ação de rescisão contratual e indenização 
por danos materiais e morais. Veículo sinistrado 
vendido em leilão, situação não informada pela 
revendedora no momento da contratação. Não 
cumprimento do dever de informação pela 
revendedora sobre as condições reais do veículo. 
Causa de desfazimento do negócio, com devolução 
dos valores pagos. Danos morais evidenciados, ora 
fixados no correspondente a cinco salários mínimos. 
Ressarcimento das despesas com a contratação de 
advogado - Não cabimento - Sentença parcialmente 
reformada Recurso parcialmente provido” (TJ/SP, 
Apelação nº 0206985-77.2009.8.26.0004, 28ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Manoel 
Justino Bezerra Filho, j. em 27/01/2015).

“BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE 
VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO 
ADEQUADA AO CONSUMIDOR - ART. 6°, INCISO 
III, DO CÓDIGO CONSUMERISTA - VÍCIO 
OCULTO NÃO SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS. 
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. INTELIGÊNCIA 
DO ARTIGO 18, § 1°, INCISO I, DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS 
CONFIGURADOS RECURSO PROVIDO. O fato de 
se adquirir produto usado não exime o vendedor de 
responsabilidade, mesmo porque não é justo 
imputar ao consumidor o ônus de suportar os 
defeitos apresentados pelo veículo, principalmente 
quando esses defeitos impedem a sua regular 
utilização” (TJ/SP, Apelação nº 
0002672-55.2012.8.26.0003, 26ª Câmara de Direito 
Privado, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 
29/10/2014).
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“RESPONSABILIDADE CIVIL 
CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS (DEPRECIAÇÃO DO PREÇO DE 
VENDA) E MORAIS (FRUSTRAÇÃO). COMPRA E 
VENDA. VEÍCULO RECUPERADO DE SINISTRO. 
FATO OMITIDO DO ADQUIRENTE. 
IRRELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO PELO 
FORNECEDOR ALIENANTE (CDC, ART. 23). 
INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. A pretensão 
indenizatória por perdas e danos decorrentes do 
vício de qualidade do produto (CDC, art. 6º, VI), 
fundada na teoria geral das obrigações (CC, arts. 
186 e 927), independe da má-fé do fornecedor 
alienante (CDC, art. 23), que tem de assegurar a 
higidez socioeconômica do objeto da prestação 
(CDC, art. 6º, VI). Depreciação do preço de venda 
comprovada. (...)” (TJ/SP, Apelação nº 
0006403-782010.8.26.0084, 29ª Câmara de Direito 
Privado, Rel. Des. Hamid Bdine, j. em 24/09/2014)”

Isto posto a parcial procedência da ação deve, além 

da condenação ao pagamento de R$ 2.039,00 de danos materiais, e 

R$ 20.000,00 de danos morais, e multa pela litigância de má-fé, 

também abranger a condenação da corré Autos da Mooca a ressarcir 

o autor na importância de R$ 78.164,00,  valor do veículo constante 

da Tabela Fipe, de novembro de 2013, corrigida monetariamente 

desde então, pela Tabela Prática do TJSP, e com juros de mora de 

1% a partir da citação.

O apelo da corré merece provimento apenas quanto 

à condenação ao pagamento de honorários advocatícios à 

Volkswagen, que fica afastada.

Aliás a ação deve ser julgada improcedente com 

relação à Volkswagen, com a condenação do autor ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor da causa.
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Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO aos recursos, nos termos acima expostos.

RUY COPPOLA

RELATOR
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