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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 

32a Câmara 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
N°1263477- 0/8 

Comarca de SAO PAULO 
Processo 104605/09 

FORO REGIONAL DE S.MIGUEL PAULISTA l.V.C 

AGVTE BANCO VOLKSWAGEN S/A 

AGVDO ARNALDO JOSÉ NASCIMENTO 

LAR LOCADORA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA BIGUASUL 

A C Ó R D Ã O 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRATICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

*02408757* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
os desembargadores desta turma julgadora da Seção 
de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de 
conformidade com o relatório e o voto do relator, que 
ficam fazendo parte integrante deste julgado, nesta data, 
deram provimento ao recurso, por votação unânime. 

Turma Julgadora da 
RELATOR 
2o JUIZ 
3° JUIZ 
Juiz Presidente 

Data do julgamento 

32a Câmara 
DES. WALTER ZENI 
DES. FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR 
DES. WALTER CÉSAR EXNER 
DES. ROCHA DE SOUZA 

04/06/09 

DES. WALTER ZENI 
Relator 
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Comarca de SÃO PAULO - Foro Regional de São Miguel Paulista - 1 a Vara 

Cível 

Agravante: BANCO VOLKSWAGEM S/A 

Agravados: ARNALDO JOSÉ NASCIMENTO; LAR LOCADORA E 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - BIGUASUL 

Voto n° 9.360 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL -

RESCISÃO CONTRATUAL - Compra e venda -

Motocicleta - Financiamento bancário com cláusula 

de alienação fiduciária - Defeito no veículo não 

solucionado - Suspensão da exigibilidade das 

prestações do financiamento deferida em 

antecipação de tutela - Pretensão do banco em 

receber as prestações restantes - Admissibilidade -

Decisão reformada. 

RECURSO PROVIDO. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo 

co-réu (Banco) da decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c.c. 

indenização por danos materiais e morais que concedeu a tutela antecipada para 

determinar (1) o depósito da motocicleta em mãos do representante legal da co-

ré/vendedora e (2) a suspensão do pagamento das prestações remanescentes do 

financiamento realizado à aquisição (fls. 14/15). 

Alega o agravante, em apertada síntese, que: não 

há nexo de causalidade entre a sua conduta com os problemas suportados pelo 

agravado, que justifique a suspensão do pagamento do financiamento realizado até a 

solução da lide; a relação contratual existente entre o Agravado e a fábrica de motos 

MVK é totalmente diferente da relação existente enp^Aghavante e Agravado que 

/ / 1 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 

32a Câmara 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.263.477 - 0/8 

figuram como partes num contrato de financiamento bancário; o agravado firmou o 

contrato de financiamento e recebeu o montante emprestado, repassando-o à 

concessionária BIGUASSU para possibilitar a compra e venda da motocicleta; não há 

verossimilhança das alegações e tampouco prova inequívoca de que houve 

descumprimento de dever legal na relação contratual, pois o Banco atuou apenas na 

concessão de um crédito ao Agravado; não pode ser responsabilizado pelos atos ou 

omissões praticadas pela vendedora ou a fábrica de motos MVK. 

Ressaltando a não inclusão da fábrica da 

motocicleta no pólo passivo, o decurso do prazo previsto no Código de Defesa do 

Consumidor para a reclamação do defeito, que não pode ser enquadrado como vício 

oculto, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, a final, seu provimento 

para determinar a continuidade dos pagamentos das parcelas vincendas do valor 

financiado. 

Recurso preparado, processado sem o almejado 

efeito suspensivo e respondido (fls. 65/69). 

É o relatório no essencial. 

Exíraem-se destes autos que ARNALDO JOSÉ 

NASCIMENTO adquiriu, em 13/06/2008, da co-ré LAR LOCADORA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA - BIGUASUL uma motocicleta marca SHINERAY MVK, modelo 

FENIX XY 200-1, ano 2007/2008, mediante financiamento com garantia fiduciária do 

montante de R$. 9.000,00 junto ao BANCO VOLKSWAGEM S/A, para pagamento em 

36 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$. 343,44. 

Consoante alegado pelo agravado, depois da 

primeira revisão efetuada no veículo ou cinco meses, como dito pelo agravante, a 

motocicleta apresentou defeito mecânico. Foi encaminhada à assistência técnica 

autorizada sem que fosse solucionado o problema, ou ao menos efetuada a troca do 

motor de arranque que apresentava defeito, por suposta ausência da peça, mesmo 

após a motocicleta permanecer quase 100 (cem) dias no estabelecimento da 

concessionária. Diante desses fatos, o autor propôs ação de rescisão contratual c.c. 

indenização por danos materiais e morais, em que/pleiteoui liminar para suspender o 
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pagamento das prestações vincendas do financiamento do veículo, que foi deferida 

pelo juízo, insurgindo-se a co-ré contra essa decisão. 

Data vênia, em que pesem a convicção e os 

fundamentos apresentados pelo MM. Juiz a quo, razão assiste ao agravante. 

Com efeito. 

O BANCO VOLKSWAGEM não pode ser 

responsabilizado por vício ou defeito no veículo adquirido pelo agravado. Se tal 

veículo, depois da primeira revisão efetuada apresenta problemas de ordem mecânica 

não solucionados em tempo razoável por falta da peça para o conserto, essa questão 

diz respeito apenas ao comprador e à concessionária/vendedora, sem que o agente 

financiador tenha qualquer responsabilidade derivada da compra e venda. Os 

negócios jurídicos são distintos e não há relação entre o financiamento bancário 

realizado com o agravante e o defeito apresentado pela motocicleta 

Assim o agravado pode e deve resolver o problema 

referente à venda do veículo com a vendedora, mas não pode desobrigar-se de 

adimplir o financiamento pactuado com o agravante. Tratando-se de negócios 

jurídicos distintos, incumbe ao agravante apenas fornecer recursos financeiros para 

concretização da compra e venda, podendo, em caso de mora, adotar procedimentos 

próprios e distintos daqueles da vendedora, com a qual não há notícia de qualquer 

vínculo contratual direto. 

Essa C. Câmara, em caso análogo, já firmou 

entendimento de que inexiste "fundamento para suspender os efeitos do contrato de 

financiamento quando o defeito é vinculado, a princípio, apenas ao contrato de 

compra e venda do veículo." (Agravo de Instrumento n° 1.051.347-0/2, Rei. Des. 

KIOITSI CHICUTA). Nesse sentido, o v. acórdão de relatoria do eminente Des. RUY 

COPPOLA (Agravo de Instrumento n° 1.172.274-0/9 - j . 24/04/2008). 

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso 

para cassar a tutela concedida. 

WALTER ZENI 

Relator 
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