
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000650-77.2014.815.1161.
Origem : Vara Única da Comarca de Santa dos Garrotes.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : José Soares Filho.
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva.
Apelado : Siga Veículos Ltda-ME.
Advogado : Alcides Magalhães de Souza.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  ALEGAÇÃO  DE
VÍCIO  OCULTO.  AUSÊNCIA DE  PROVA DO
DIREITO  CONSTITUTIVO  DO  AUTOR.  ART.
373, I, DO CPC. TEMPO DE FABRICAÇÃO DO
VEÍCULO  SUPERIOR  A  SETE  ANOS.
DESGASTE  NATURAL  DO  AUTOMÓVEL.
DANOS  NÃO  CONFIGURADOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  RECURSO
DESPROVIDO.

- Tratando-se de veículo usado com mais de sete anos
de uso e  300 mil quilômetros rodados, é presumível
que  os  defeitos  posteriormente  apresentados  não se
confundam com vício  redibitórios,  mas  sim com o
desgaste natural das peças em razão do tempo de uso.

- Não restou demonstrado nos autos que o veículo foi
adquirido  com  defeitos,  sendo  ônus  do  autor  a
comprovação  o  fato  constitutivo  do  seu  direito,
encargo atribuído pelo inciso I do art. 373 do CPC, e
como assim não o fez, a improcedência do pedido é
medida de rigor.

- Na hipótese, fica afastado o dever de indenização da
concessionária, não podendo ser esta responsabilizada
pelos danos materiais suportados pelo recorrente. De
igual modo também não há que se falar em reparação
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por  danos  morais,  porquanto  ausente  o  ato  ilícito
praticado.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  José Soares Filho
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santana dos
Garrotes, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face da Siga Veículos Ltda-ME.

Na  peça  inaugural  (fls.  02/05),  aduziu  o  autor  que,  em
08/08/2013, adquiriu um veículo usado MITSUBISHI/L200 SPORT 4x4 HPE
junto  à  promovida,  cuja  quilometragem  se  encontrava  em  275.318km.
Informou que, após dois meses de uso, o veículo apresentou defeitos no motor
e precisou de reparos urgentes.

Alegou  ter  procurado  a  concessionária  promovida,  que
informou não ser possível a reparação do veículo, pois os veículos usados não
estariam sujeitos ao prazo de garantia de 90 dias.

Asseverou que precisou arcar com todos os custos da reparação
do seu automóvel, o que importou no montante de R$ 6.704,00.

Diante desse cenário, manejou a referida ação, objetivando o
recebimento em dobro da quantia que, na sua ótica, fora indevidamente paga,
ou  seja,  o  valor  de R$ 13.408,00,  além do dano indenizável  por  todos os
constrangimentos suportados.

Devidamente intimada, a  Siga Veículos Ltda-ME apresentou
contestação (fls. 24/32), afirmando que, à época do contrato, foi informado ao
autor  que  o automóvel  só poderia  ser  comercializado sem a garantia  legal
prevista no CDC, já que se tratava de veículo usado com alta quilometragem.
Aduziu que restou acordado entre as partes que a promovida seria responsável
pelas  multas  advindas  do  veículo,  mas  não  assumiria  nenhuma
responsabilidade referente à garantia mecânica do veículo. Afastou, portanto,
qualquer ato ilícito praticado, não havendo, na hipótese, a reparação por danos
morais.

Intimadas para a apresentação de provas, apenas a parte autora
se manifestou nos autos, informando não ter mais provas a produzir (fls. 49).

O magistrado determinou a intimação do promovente para se
manifestar acerca decadência da ação (fls.51/52).

Petitório  apresentado  pelo  autor  (fls.  54/55),  afastando  a
decadência e a prescrição, bem como requerendo a total procedência da ação.
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O  magistrado  sentenciante  julgou  improcedente  o  pedido
inicial, condenando o autor nas custas processuais e honorários advocatícios
em 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando, no entanto, suspensa a
obrigação, tendo em vista ser o autor beneficiário da gratuidade. O julgado
restou, assim, ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO POR
DESPESAS.  NATUREZA  DO  PRAZO  PARA
AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
O art. 26 do CDC regulamenta o prazo decadencial
para as ações redibitórias nas relações de consumo.
Cuidando-se de pleitos de reparação por dano moral
e  de  reembolso  de  despesas  para  reparo  do  bem
adquirido, os pedidos são de natureza condenatória,
sujeitos a prazo prescricional.
DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  ALEGAÇÃO  DE
VÍCIO  OCULTO.  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO
USADO  COM  ALTA  QUILOMETRAGEM.
DEFEITO  NO  MOTOR.  RISCO  ASSUMIDO  NA
CONTRATAÇÃO. PEDIDOS DE REEMBOLSO DOS
GASTOS COM REPARO E DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
Vício  oculto  é  aquele  que,  sem  conhecimento  do
consumidor, já estava presente quando da aquisição
do  produto,  somente  se  manifestando  depois  de
decorrido certo tempo da tradição. Cuidando-se de
veículo  usado,  com  alta  quilometragem  e  com
considerável  tempo  de  uso,  adquirido  por
consumidor ciente das condições do bem ao tempo
do  negócio,  a  superveniência  de  defeito  no  motor
não  pode  ser  caracterizada  como  vício  oculto,
havendo assunção de risco por parte do adquirente.

Irresignado  com  o  decisum a  quo,  o  promovente  interpôs  a
presente apelação, alegando, em suma, a necessidade de devolução em dobro
dos valores pagos indevidamente e do arbitramento de danos morais. Afirmou
que a presente situação se tratava de vício oculto, pois, caso o defeito fosse de
conhecimento do promovente no ato da compra, o automóvel não teria sido
adquirido. Asseverou que seria de responsabilidade do fornecedor garantir os
bens destinados ao consumo,  não sendo permitida a existência  de cláusula
limitativa desse direito, consoante se infere da regra do art.  51, I, do CDC.
Ressaltou  que  a  hipótese  não  se  tratava  de  mero  aborrecimento,  sendo
necessário o dever de indenizar. Pugnou, pois, pela devolução em dobro dos
valores pagos no conserto do automóvel, além de danos morais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 71/75.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Lúcia de
Fátima  M.  de  Farias  (fls.  81/82),  não  se  manifestou  no mérito,  porquanto
ausente interesse público a ensejar a intervenção ministerial.
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É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, o recurso interposto deve ser conhecido.

De  antemão,  entendo  que  não  merece  qualquer  reforma  a
sentença que declarou a improcedência da pretensão autoral, pois, como bem
observado pelo magistrado sentenciante,  inexiste  nos autos prova de que o
defeito apresentado pelo veículo se tratava de vício oculto.

Ora,  diversamente do que  faz entender o  autor,  não se  pode
concluir que o defeito apresentado no veículo já era existente quando de sua
aquisição.  Segundo se observa dos autos,  o autor,  no ato da compra, tinha
pleno conhecimento do estado que se encontrava o veículo, tanto é que exarou
em “declaração da venda”:

“Concordo com as condições acima mencionadas e
declaro  que  recebi  o  veículo  ora  adquirido  nas
condições de uso em que se encontra, uma vez que se
trata  de  veículo  usado,  sem  mais  contestações  ou
reclamações  a  fazer,  uma  vez  que  me  foi  dado  a
oportunidade de examiná-lo” (fls. 10)

Ao que se verifica, o veículo contava com mais de 7 (sete) anos
de uso, além de quase 300 mil quilômetros rodados, o que leva a crer que o
defeito  apresentado no  motor  seria  normal  em  razão  do  tempo  de  uso.  É
forçoso reconhecer que ao adquirir um veículo nessas condições, o adquirente
assume o risco de seu próprio negócio, já que é natural o desgaste das peças do
veículo após vários anos de uso.

Ademais,  conforme  declarado  pelo  autor,  foi-lhe  dada  a
oportunidade de diligenciar acerca das condições mecânicas do veículo antes
de sua aquisição. Não se pode conceber que a compra de um veículo usado
com quase 300 mil quilômetros rodados tenha sido feita sem a realização de
uma vistoria técnica. Caso o autor tenha aberto mão dessa faculdade, o fez por
mera liberalidade. 

In casu,  não restou demonstrado nos autos que o veículo foi
adquirido com defeitos, sendo ônus do autor comprovar o fato constitutivo do
seu direito, encargo atribuído pelo inciso I do art. 373 do CPC, e como assim
não o fez, a improcedência do pedido é medida de rigor.

Sobre  o  ônus  probatório,  ensina  HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR: 

"Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco  de  perder  a  causa  se  não  provar  os  fatos
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alegados e dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional.  Isto  porque,  segundo máxima antiga,
fato  alegado  e  não  provado  é  o  mesmo  que  não
inexistente."  (THEORORO  JÚNIOR,  Humberto.
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 42. ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2008, p. 387-388)"

Ainda acerca da matéria, ensina o ilustre processualista:

"Por  outro  lado,  de  quem  quer  que  seja  o  ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-
se como completa e convincente a respeito do fato de
que deriva o direito discutido no processo. Falta de
prova  e  prova  incompleta  equivalem-se,  na
sistemática processual do ônus da prova."

Acrescente-se  que  tal  regra  incide  até  mesmo  nos  casos
submetidos  às  normas  consumeristas.  Apesar  de  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  prever  a  inversão  do  ônus  probatório,  deve  o  autor  da  ação
comprovar a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu direito.

Na  hipótese,  fica  afastado  o  dever  de  indenização  da
concessionária, não podendo ser esta responsabilizada pelos danos materiais
suportados pelo recorrente. De igual modo também não há que se falar em
reparação por danos morais, porquanto ausente o ato ilícito praticado.

No mais, acrescente-se que, durante a instrução processual, o
autor teve a oportunidade de produzir provas, a fim de demonstrar os fatos
constitutivos do seu direito, no entanto, pugnou pelo julgamento antecipado da
lide, informando que não mais teria provas a serem produzidas (fls. 49).

Sobre  o  tema,  já  decidiu  os  nossos  Tribunais  em  casos
semelhantes:

JUIZADOS  ESPECIAIS  CÍVEIS.  CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PEÇAS
DE DESGASTE E REPOSIÇÃO ROTINEIRA. VÍCIO
OCULTO  NÃO  CONFIGURADO.  RECURSO
CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  SENTENÇA
MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se na
existência  da  responsabilidade  do  réu  quanto  ao
alegado vício oculto existente no veículo vendido ao
autor. 2. Vício redibitório é o defeito oculto existente
na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna
imprópria  ao  uso  a  que  se  destina,  ou  que  lhe
diminua sensivelmente o valor.  3. A mera alegação
de existência de vício oculto em veículo,  adquirido
com mais de 12 (doze) anos de uso, não se mostra
suficiente a determinar a indenização pretendida. 4.
Não  caracterizam  o  vício  oculto  os  desgastes  de
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peças  de  reposição  ordinária  de  veículo  nestas
condições,  exceto  se  verificada  a  existência  de
ajustes  contratuais  para  o  conserto  de  defeitos
ocasionados pelo extenso tempo de uso,  bem como
pela quilometragem que certamente refletiu no preço
da venda. 5. Com efeito, em razão do tempo de uso
do veículo, a ocorrência de problemas mecânicos é
algo esperado e o comprador não pode descartar a
necessidade  de  possível  revisão  no  veículo  pelo
desgaste natural das peças. 6. No caso em comento,
não há informações de que tais circunstâncias foram
ignoradas  ou  mesmo  não  aceitas  pelo  recorrente.
Afinal, como o veículo contava com muito tempo de
uso  e,  consequentemente,  quilometragem
exacerbada,  cabia  ao  recorrente  examiná-lo
criteriosamente e avaliar as reais condições do bem,
antes  de  fechar  negócio.  7.  Precedentes:  (Acórdão
n.1009486, 07039809620158070007, Relator: ASIEL
Henrique DE Sousa 3ª Turma Recursal dos Juizados
Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento:
04/04/2017,  Publicado  no  DJE:  25/04/2017.);
(Acórdão  n.991456,  07062040720158070007,
Relator: FLÁVIO Fernando Almeida DA Fonseca 1ª
Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  e
Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017,
Publicado no DJE: 16/02/2017. 8. Sendo assim, ante
a ausência de comprovação de conserto relativo a
defeitos ocultos,  não há como acolher  a pretensão
recursal, razão pela qual a manutenção da sentença
vergastada  é  medida  que  se  impõe.  9.  Deixo  de
conhecer do pedido de conversão da obrigação de
fazer em perdas e danos,  uma vez  que tal  matéria
deverá ser analisada pelo magistrado de origem, no
curso  do  cumprimento  de  sentença.  10.  Recurso
conhecido  e  improvido.  Sentença  mantida.  11.
Condeno  o  recorrente  ao  pagamento  das  custas
processuais, observado o disposto no art. 98, §3º, do
CPC.  Deixo  de  condenar  no  pagamento  de
honorários  advocatícios,  pois  não  foram
apresentadas  contrarrazões.  12.  A  Súmula  de
julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46
da Lei n. º 9.099/95. (TJDF; Proc 0728.46.3.952017-
8070016;  Ac.  107.1023;  Terceira  Turma  Recursal
dos Juizados Especiais; Rel. Des. Eduardo Henrique
Rosas; Julg. 31/01/2018; DJDFTE 08/02/2018)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  REDIBITÓRIA  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO -  DESGASTE
NATURAL DAS PEÇAS - AUSÊNCIA DE PROVAS
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DE  VÍCIO  OCULTO  -  DEVER  DE  REPARAR
AUSENTE.  Os  danos  decorrentes  do  desgaste  de
peças de veículo com mais de vinte anos de uso, não
implicam em defeito oculto preexistente à venda. Não
havendo  provas  do  alegado  vício  oculto,  inexiste
obrigação  de  o  vendedor  arcar  com  os  eventuais
danos  suportados  pelo  adquirente.   (TJMG  -
Apelação Cível  1.0105.15.017015-4/001, Relator(a):
Des.(a)  Arnaldo  Maciel  ,  18ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 17/10/2017, publicação da súmula em
19/10/2017)

COMPRA  E  VENDA.  Perícia  desnecessária.
Conjunto  probatório  apto  à  convicção  do  juiz,
cabendo-lhe indeferir as provas irrelevantes e inúteis
para o deslinde da controvérsia.  Veículo adquirido
com  quatro  anos  de  uso,  no  estado  em  que  se
encontrava.  Vícios  apontados  nos  componentes  do
veículo. Amortecedor, embreagem e freio de mão. , de
fácil percepção e que poderiam ter sido detectados
no momento da aquisição. Ao adquirente de veículo
usado compete envidar a cautela de examiná-lo por
mecânico  de  sua  confiança,  antes  de  concluir  o
negócio,  de  sorte  a  avaliar  o  seu  estado  geral,  e
conhecer  sobre  os  riscos  que  a  compra  poderá
oferecer. Não o fazendo, assume o risco do negócio
realizado.  Desgaste  natural  pelo  tempo  de  uso.
Recurso  da  autora,  negado.  (TJSP;  APL 1008703-
27.2015.8.26.0114;  Ac.  11127321;  Campinas;
Trigésima Oitava Câmara Extraordinária de Direito
Privado;  Relª  Desª  Maria  de  Lourdes  Lopez  Gil;
Julg. 31/01/2018; DJESP 07/02/2018; Pág. 2258)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  -  AQUISIÇÃO  DE
VEÍCULO USADO - CAMINHÃO - DEFEITOS NO
MOTOR - VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO -
PERÍCIA  NÃO  REALIZADA  -  AUSENCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA VENDEDORA -
ÔNUS DA PROVA -  ART.  373,  I,  DO NCPC. São
pressupostos  da  responsabilidade  subjetiva:  a
conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal
e o dano, sendo que, a ausência de qualquer destes
elementos, afasta o dever de indenizar. A inexistência
de prova da conduta culposa ou dolosa da parte que
vende  veículo,  que,  posteriormente  apresenta
defeitos,  afasta  o  dever  de  indenizar.  Aquele  que
adquire veículo usado, deve diligenciar sobre as suas
condições  mecânicas,  tendo  em  vista  o  possível
desgaste  natural.  Não  restando  comprovada  a
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alegação de que o veículo foi  adquirido com vício
oculto,  resta descumprido o art.  373,  I,  do NCPC,
implicando  na  improcedência  do  pedido  autoral.
(TJMG -  Apelação Cível  1.0439.14.017050-7/001,
Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  30/08/0017,  publicação  da
súmula em 06/09/2017) 

Isso  posto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  presente  recurso
apelatório, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des. Luís Silvio Ramalho

Júnior,  o  Exmo Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com jurisdição

plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o

Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle  Filho.  Presente ao julgamento,  o

Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da

Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da

Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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