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Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação n° 990.10.229561-3, da Comarca de Sorocaba, 

em que é apelante CAR EXPRESS COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA sendo apelado MARCOS TADEU BATISTA POLI (JUSTIÇA 

GRATUITA). 

ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores RUY COPPOLA (Presidente), KIOITSI 

CHICUTA E ROCHA DE SOUZA. 

São Paulo, 01 de julho de 2010. 

RUY COPPOLA 
PRESIDENTE E RELATOR 



PODER JUDICIÁRIO 

SÃO PAULO 

i TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 

Apelante: Car Express Comércio de Veículos Ltda 

Apelado: Marcos Tadeu Batista Poli 

Comarca: Sorocaba - I a Vara Cível 

Relator Ruy Coppola 

Voto no 19.620 

EMENTA 
Ação anulatória de negócio jurídico. 

Compra e venda de veículo. Alegação da 

existência de vício e erro essencial. Não 

caracterização. Autor que adquiriu o bem após 

prévio exame do estado em que o automóvel se 

encontrava. Anotação de recuperação do auto em 

razão de sinistro que não o torna impróprio ao 

uso. Ausência de provas de que a vendedora 

tenha induzido o autor em erro essencial hábil a 

inquinar sua manifestação de vontade, bem como 

no sentido da depreciação valorativa de mercado. 

Compra de veículo usado no estado em que se 

encontra sem garantia do vendedor, que não 

responde por vício oculto, a menos que se lhe 

comprove o dolo. Ação improcedente. Recurso 

provido. 

Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de anulação de 

compra e venda de veículo, com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por Marcos Tadeu Batista Poli em face de Car-Express 

Comércio de Veículos Ltda, julgada procedente pela r. senter 

de fls. 236/240, cujo relatório se adota, com fulcro noyártigo 

269, inciso I, do Código de Processo Ciyif," imputand^^airé^jáor 
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força da sucumbência, o pagamento das despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 

R$ 800,00 corrigidos. 

Interpostos embargos de declaração pela ré a 

fls. 243/246, recebidos e não acolhidos a fls. 247v°. 

Apela a ré (fls. 250/268) requerendo, 

preliminarmente, nulidade da sentença, por desrespeito aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a prova 

técnica requerida era essencial a demonstração de sua defesa, 

anotando a existência de omissão acerca de questão relevante; 

extinção por ilegitimidade de parte, já que o defeito imputado 

lhe era desconhecido. No mérito, aduz que a r. decisão 

monocrática merece reparo, pois não há que se falar em 

responsabilidade civil imputavel; inexistem provas da narrativa 

do apelado; o negócio realizado é íntegro e o bem preserva seu 

valor de mercado. Subsidiariamente, com respaldo no princípio 

da eventualidade, quando da determinação do montante 

indenizatório deve ser considerada a depreciação do bem, que se 

encontra na posse do apelado há alguns anos, bem como quanto 

a impossibilidade fática da devolução do veículo Corsa, 

transferido como parte do pagamento, pelo apelado. 

Recurso tempestivo; preparado (fls. 270/271) 

e respondido (fls. 281/286). 

É o relatório. 

A insurgência da apelante merece provimentos 

A princípio, devem ser j^chaçadas' as 

preliminares suscitadas. / ( 
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Inicialmente, não há que se falar em 

cerceamento de defesa, já que a matéria é nitidamente de 

direito, desnecessária a realização de qualquer outra prova que 

não aquelas já apresentadas no bojo da presente demanda. 

Devem ser refutadas, igualmente, as 

preliminares de ilegitimidade de parte e carência de ação, na 

medida em que a pretensão desafiada pelo apelado repousa na 

desconstituição da compra e venda entabulada junto a 

revendedora, ora apelante, e, neste passo, plenamente 

comprovada a existência da relação jurídica litigiosa existente 

entre as partes. 

A ação foi julgada procedente, sob o 

fundamento de que o veículo foi adquirido com defeito oculto, 

fato suficiente a anulação do negócio jurídico e a recomposição 

das partes ao status quo ante. 

Porém, em que pese o entendimento do douto 

magistrado, diferentemente da conclusão condutora ao decreto 

de procedência, não há que se falar, na hipótese, em vício ou 

defeito oculto. 

Em primeiro lugar, porque a anotação no 

certificado de propriedade do automóvel da ocorrência de 

sinistro, não tem o condão de tornar o bem, por si só, impróprio 

ao uso. 

E, em reforço a tal premissa, declara o exame 

pericial elaborado que, com exceção do pára-brisa, todos^es-

componentes do veículo são originais (fl. 18). s ^ / 

Desta forma, não há qualquer, defeito hábil a 

torná-lo imprestável. / / 
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Em segundo lugar, porque quando se trata de 

compra e venda de automóvel a aquisição pressupõe negociação 

pessoal, indicando que o consumidor revelou interesse pelo bem 

em apreço nas condições que apresenta. 

Isto posto, conclui-se que inexistiu, quando da 

transação, qualquer atitude maliciosa da ré, pressuposto 

necessário a viabilizar futura pretensão calcada em vício de 

consentimento. 

Por derradeiro, ainda que se sustentasse a 

existência de vício, a mácula, observados outros pressupostos, 

residiria na negociação, jamais no bem. 

Assim, o negócio jurídico se tornaria inválido 

uma vez comprovadas a condições apontadas no artigo 849, do 

Código Civil, ou seja, dolo, coação ou erro essencial quanto à 

pessoa ou coisa controvertida, o que inocorreu na hipótese. 

Percebe-se que o autor confunde o conceito 

de dolo, elemento que causa a anulação do negócio jurídico com 

a figura do inadimplemento contratual, cujas conseqüências não 

acarretam a anulação do pacto. 

Deste modo, inexiste qualquer fundamento 

hábil à pretendida anulação da compra e venda realizada, 

calcada na simples suposição de que o carro não guarda as 

condições necessárias, visualizadas no ato da compra, apenas 

porque um dia foi sinistrado. 

Destaca-se que o argumento de depreeta~çSo 

do bem em casos como o tal restou expressamente infirmada 

pelo próprio apelado, na medida em que, instruirído a intafal, foi 

juntada carta de avaliação do auto (fls. 33), de revendedora 

autorizada, no mesmo valor pago por este quando da aqi 
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Como dito pelo douto Desembargador Celso 

Pimentel: 

"Bem, quem, entre particulares, compra automóvel usado compra-o no 

estado em que se encontra, como o examinou, por si ou com ajuda de técnico, mas sem 

garantia do vendedor, que não responde por vício oculto, a menos que se lhe comprove o 

dolo, não a mera culpa, até porque eventual defeito ou desgaste do veículo terão sido a 

razão mesmo da venda, que a todo adquirente se impõe precaver. Daí a impertinência da 

invocação de vício redibitório e daí que o comprador suporta as conseqüências do defeito 

do carro adquirido." (APELAÇÃO C/ REVISÃO N° 990943- 0/8). 

Deste modo, de rigor o provimento do recurso 

para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da 

sucumbência, anotando-se a isenção decorrente da concessão 

dos benefícios da gratuidade processual. 

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU 

PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a ação, nos 

termos acl r f la^xpõstosT? , <x 
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