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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000560-62.2010.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante 
SHINERAY PRIME MOTOS LTDA, é apelado MIGUELANGELO RODRIGUES 
ME.

ACORDAM, em 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ 
EURICO (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E MARIA 
CLÁUDIA BEDOTTI.

São Paulo, 11 de maio de 2015. 

Mario A. Silveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível c/ revisão nº 0000560-62.2010.8.26.0366 – Mongaguá
Apelante: Shineray Prime Motos Ltda. 
Apelada:  Miguelangelo Rodrigues ME
TJSP  33ª Câmara de Direito Privado
(Voto nº 27.504)

APELAÇÃO CÍVEL  Interposição contra 
sentença que julgou parcialmente 
procedente ação de obrigação de fazer c.c. 
indenização por danos materiais e morais. 
Preliminar de ilegitimidade afastada. 
Compra de veículo novo. Vícios não 
sanados pela ré no prazo legal. Direito de 
exigir a troca do produto, nos termos do 
artigo 18, I, § 1º do Código de Defesa do 
Consumidor. Sentença mantida.

Apelação não provida.

Trata-se de apelação (fls. 270/278) interposta 

por Shineray Prime Motos Ltda.contra a sentença (fls. 248/255 e 268) 

proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de 

Mongaguá, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de 

fazer c.c. indenização por danos materiais e morais, ajuizada por 

Miguelangelo Rodrigues ME contra ela e BV Financeira Crédito, 

Financiamento e Investimento. Em preliminar, sustenta ser parte 

ilegítima par figurar na demanda, uma vez que os problemas não foram 

originados pela comerciante (concessionária), mas pela fabricante. No 

mérito, afirma que a motocicleta vendida não estava abrangida pela 

propaganda. Alega que a moto encontrava-se em perfeito estado quando 

negociada, sendo improvável que os problemas narrados tenham 

ocorrido em tão pouco tempo, e em níveis tão visíveis a olho nu. Aduz a 
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impossibilidade de substituição do bem. Argumenta haver culpa 

exclusiva do autor, em razão da manutenção inadequada do produto. 

Postula a reforma da sentença.

Miguelangelo Rodrigues ME apresentou 

contrarrazões (fls. 291/294). Requer seja mantida a sentença.

É esse o relatório.

Inicialmente, impõe-se a rejeição da preliminar 

que sustenta a ilegitimidade da apelante para constar no polo passivo.

A responsabilidade solidária da concessionária 

é indiscutível, diante do que prevê o artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor para o caso de fornecimento de produtos duráveis.

A apelada adquiriu um veículo zero 

quilômetro, na própria concessionária corré, o que é incontroverso. 

Ademais, a responsabilidade não pode ser atribuída unicamente à 

fabricante, como requer a recorrente, ao mero argumento de que o 

defeito é de fabricação, se nos autos tornou-se incontroversa a sua 

participação no atendimento ao comprador.

Passa-se à análise do mérito.

Importante frisar que a contestação 

apresentada pela apelante é intempestiva. Assim, há que se aplicar a 

revelia, considerando verdadeiros os fatos alegados pela apelada em sua 

inicial, que afirmou ter procurado diversas vezes a requerida para 

solucionar os problemas da motocicleta adquirida, sem, contudo, obter 

êxito (fls. 03/04).
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Segundo o artigo 18, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo.

Por sua vez, o § 1º, inciso I, confere ao 

consumidor o direito de pedir a substituição do bem por outro da 

mesma espécie, quando não sanados os vícios dentro do prazo máximo 

de trinta dias.

É o caso dos autos. 

Como dito, o veículo apresentou inúmeros 

defeitos, consoante farta documentação trazida com a inicial, o que é 

inadmissível em se tratando de um veículo zero quilômetro. Por isso, a 

substituição é direito da autora.

Deste modo, de rigor que a apelante promova 

a substituição do veículo da apelada, como bem determinado pelo Juízo, 

nos moldes estabelecidos em primeira instância.

Destarte, o apelo não merece ser provido, 

devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se 

correta.

Posto isto, nega-se provimento à apelação.

Mario A. Silveira
               Relator
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