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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1015986-74.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADAILDE 

PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FLA MOTOS LTDA. ME..

ACORDAM, em 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. 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), BONILHA FILHO E RENATO SARTORELLI.

São Paulo, 23 de março de 2017

Alfredo Attié

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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26ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº: 1015986-74.2014.8.26.0005

Apelante: ADAILDE PEREIRA DA SILVA 
Apelado: Fla Motos Ltda. Me.

COMARCA: São Paulo

VOTO N.º 7.309

APELAÇÃO. VENDA E COMPRA DE CICLOMOTOR. 
OFERTA QUE VEICULOU DESNECESSIDADE DE 
EMPLACAMENTO DO VEÍCULO. APREENSÃO DO BEM 
PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. PUBLICIDADE 
ENGANOSA. VÍCIO DO PRODUTO. INTELIGÊNCIA DOS 
ARTIGOS 6º, IV, 18, 30, 31 E 37, “CAPUT” E §2º, TODOS DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL 
EVIDENCIADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO 
NA AQUISIÇÃO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. 
INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
CONTRATUAIS NO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 
MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA 
CÂMARA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos.

Cuida-se de ação indenizatória, fundada em venda e compra de 

veículo, cujo pedido foi julgado improcedente na sentença de fls. 91/93.  Pela autora, 

custas, despesas e honorários de advogado fixados em 10% do valor atualizado da 

causa.

A autora apela asseverando a aplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor ao caso. Sustenta que foi induzida a comprar o veículo, pois informada 

de que não era necessário emplacamento. Pede indenização por danos material e moral 

(fls. 98/102).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3

Apelação 1015986-74.2014.8.26.0005 - Comarca: São Paulo - Voto nº 7.309

O recurso é tempestivo e foi recebido no duplo efeito legal (fl. 

110).

Contrarrazões às fls. 113/126. 

É O RELATÓRIO.

Extrai-se dos autos que a autora, em 13/09/2011, adquiriu um 

ciclomotor da marca Shineray da ré, pelo valor de R$ 3.690,00 (nota fiscal de fl. 14).

Alegou que foi atraída por oferta veiculada pela ré, na qual havia 

informação de que o veículo estaria dispensado de emplacamento e não haveria 

necessidade de habilitação para dirigi-lo (fl. 18).

Ocorre que, em 18/03/2013, o bem foi apreendido pela autoridade 

de trânsito exatamente pela ausência de registro e de carteira nacional de habilitação (fl. 

19).

Pleiteia indenização por dano material, quanto ao valor 

despendido na compra do ciclomotor e aos honorários advocatícios contratuais, e por 

dano moral, na quantia de R$ 10.000,00.

A irresignação da autora merece parcial provimento.

O caso é de nítida aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

(artigos 2º e 3º, §1º, do CDC).

Nesse contexto, estabelece o art. 6º, IV, do códex consumerista 

que é direito básico do consumidor “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”.
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Também, o art. 18 do mesmo diploma prevê que os fornecedores 

de produtos de consumo respondem pelos vícios decorrentes da disparidade com 

indicações constantes de mensagem publicitária.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe como que o 

fornecedor pode ofertar produtos ou serviços no mercado de consumo: a publicidade 

deve ser suficientemente precisa (art. 30, CDC), correta, clara, ostensiva 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 (art. 31, CDC).

Conclusivamente, é enganosa qualquer modalidade de 

informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por 

qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a 

respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço 

e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços (art. 37, §2º, CDC).

Portanto, da análise dos autos e da leitura dos dispositivos legais 

citados, tem-se que a ré veiculou publicidade enganosa.

Do folheto de fl. 18, a ré apresenta o ciclomotor à venda e informa 

que tal veículo dispensa emplacamento, sem qualquer outra ressalva a respeito. Ao 

descrevê-lo desta forma, o fez com a intenção de atrair interessados que buscavam a 

facilidade de conduzir um veículo que dispensa registro no órgão de trânsito competente, 

como a autora, sem pensar nas consequências prejudiciais daí advindas aos 

consumidores.

Mesmo o documento de fl. 15, no qual se amparou o juízo a quo 

para decretar a improcedência do pedido, não é suficientemente explicativo sobre o uso 

legal do bem.

Era necessária advertência explícita no sentido de que, no 

município de São Paulo, domicílio da autora, já há regulamentação estabelecida sobre o 

registro e licenciamento dos ciclomotores, nos moldes do art. 129 do Código de Trânsito 

Brasileiro.
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Assim, diante da disparidade do produto comercializado pela ré 

com as indicações constantes de mensagem publicitária, que o tornou impróprio para 

utilização, está configurado o vício do bem adquirido, ficando a ré responsável pelo 

reembolso do que foi despendido pelo produto pela autora (R$ 3.690,00), com correção 

monetária do desembolso e com juros de mora da citação.

O dano moral é patente. A autora foi ludibriada pela publicidade 

persuasiva praticada pela ré, diga-se, ilegal (art. 37, CDC). Passou por situação vexatória 

por ter seu veículo apreendido.

Relativamente à fixação do valor da indenização moral, deve-se 

observar que seu arbitramento levará em conta as funções ressarcitória e punitiva da 

verba, assim como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, não 

podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para aquele a quem 

se pretende indenizar, como, também, não pode ser diminuto a ponto de não coibir a ré à 

prática de novas condutas semelhantes a do caso sub judice.

Nesse contexto, o arbitramento da indenização na mesma quantia 

do bem adquirido, R$ 3.690,00 mostra-se adequada, principalmente levando-se em 

consideração a capacidade econômica das partes.

Ressalta-se que, em tal valor, deve incidir correção monetária 

desde seu arbitramento (data do acórdão), nos termos da súmula 362 do STJ, e juros de 

mora da citação, por se tratar de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade 

contratual (mora ex persona).

Deve ser registrado que, na ação de indenização por dano moral, 

a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência 

recíproca (súmula 326 do E. STJ).

Há controvérsia, também, quanto à possibilidade de inclusão dos 

honorários advocatícios contratuais nos valores devidos pela ré.

Tratativas remuneratórias existentes entre mandante e 

mandatário decorrem de liberalidade entre eles e não são extensíveis ao réu acionado 
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em juízo, a quem incumbe apenas suportar os honorários advocatícios sucumbenciais, 

se vencido.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que "os 

honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de 

reparação por perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código 

Civil de 2002" (Ag. Rg. no Aresp. nº 746.234/RS, Rel. Min. Herman Benjamin).

Nesta Câmara:

Mandato   Ação de cobrança e pedido contraposto   Renúncia ao 
mandato   Direito de receber pelos serviços prestados até então   
Atuação parcial da patrona no processo   Proporcionalização do valor 
cobrado   Restituição de honorários advocatícios contratuais   
Descabimento   Provimento parcial do recurso do réu e provimento do 
recurso da autora. (Apelação nº 0001354-74.2010.8.26.0466, Relator 
Vianna Cotrim; Comarca: Pontal; Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro: 10/03/2017) 

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - VEÍCULO OBJETO DE 
SUCESSIVAS VENDAS - EXISTÊNCIA DE DIVERSAS RESTRIÇÕES 
JUDICIAIS QUE OCASIONARAM SUA APREENSÃO - RELAÇÃO DE 
CONSUMO ENTRE O ADQUIRENTE E A EMPRESA ALIENANTE QUE 
AUTORIZA A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE 
TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA VENDEDORA - 
NECESSIDADE DE RESCISÃO DO AJUSTE E RETORNO DAS 
PARTES AO STATUS QUO ANTE - COBRANÇA DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - INADMISSIBILIDADE - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. A contratação de advogado para defesa 
dos interesses da parte em juízo traduz exercício regular do direito de 
acesso à Justiça, além de assegurar as garantias do contraditório e da 
ampla defesa, não configurando, por si só, dano material passível de 
indenização. (Apelação nº 0011988-53.2010.8.26.0071, Relator Renato 
Sartorelli; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 02/02/2017; Data de registro: 03/02/2017) 

1. Prestação de serviços educacionais   Ação comintarória c.c. 
indenização por danos morais   Intempestividade e deserção afastados 
  Fundação Pública Estadual   Contagem em dobro do prazo para 

recorrer e isenção de recolhimento da taxa judiciária. 2. Obrigação de 
fazer consistente em disponibilizar às alunas a disciplina necessária à 
conclusão do curso - Admissibilidade   Aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor   Responsabilidade objetiva   Ausente culpa exclusiva 
de terceiros   Dano moral   Reconhecimento   Redução do quantum   
Cabimento   Restituição de honorários advocatícios contratuais   
Descabimento   Parcial provimento do recurso. (Apelação nº 
0002058-60.2012.8.26.0129, Relator Vianna Cotrim; Comarca: Casa 
Branca; Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 15/12/2016) 
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Em suma, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação para 

condenar a ré ao reembolso, à autora, de R$ 3.690,00, quantia correspondente ao que 

fora pago na aquisição do ciclomotor, corrigida do desembolso e com juros de mora de 

1% ao mês da citação, e ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de 

R$ 3.690,00, corrigido do acórdão e com juros de mora de 1% ao mês da citação.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

ALFREDO ATTIÉ
Relator
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