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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001926-48.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MARIA 
CRISTINA VICENTE NOVAIS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados 
SHINERAY DO BRASIL S/A, COLOMBO MOTOS S/A, RENE MOTO PEÇAS e 
ANJU MOTOS.

ACORDAM, em 30ª 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 ANDRADE 
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.

São Paulo, 27 de setembro de 2017. 

Lino Machado
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n.º 1001926-48.2016.8.26.0451

Apelante: Maria Cristina Vicente Novais

Apelados: Shineray do Brasil S.A.; Colombo Motos S.A.; Renê Moto 

Peças; Anju Motos

Comarca: Piracicaba (1ª Vara Cível)

Juiz(a): Eduardo Velho Neto

VOTO N.º 36.729

Apelação  Bem móvel.

Não havendo demonstração de persistência do problema 
após o atendimento do veículo em assistência técnica, 
durante o período de garantia, correta a improcedência do 
pedido inicial, por meio do qual a autora pleiteia o 
desfazimento do negócio.

Recurso desprovido.

Vistos.

A r. sentença de fls. 188/190 julgou 

improcedente o pedido inicial e isentou a autora do pagamento de custas 

e honorários. Apela a autora a fls. 195/200 e pede a procedência do 

pedido (rescisão do contrato de compra e venda de motocicleta, com 

devolução de quantia paga, além de condenação das rés ao pagamento 

de indenização por dano moral). Contrarrazões a fls. 218/265.

É o relatório.

Ainda que aplicável o CDC e invertido o ônus 

da prova, não foi demonstrado pela autora um mínimo de evidência de 

suas arguições. Isso porque a inicial foi instruída tão-somente com a 

comprovação de que a motocicleta foi comprada "zero quilômetro" e 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1001926-48.2016.8.26.0451

Voto n.º 36.729 - morf

3

que recebeu prestação de serviço de manutenção, durante período de 

garantia, em assistência técnica autorizada. Não há indicação de que o 

problema não foi resolvido ou que o alegado defeito seja, de fato, algo 

anormal no veículo que impeça sua regular utilização.

Além disso, não está sendo arguido 

cerceamento de defesa no recurso e, ainda que em tese, a necessidade de 

produção de outras provas pudesse ser determinada de ofício, é certo que 

cerca de trinta meses já se passaram desde a aquisição da motocicleta 

pela autora, sem notícia de preservação do veículo para fins periciais, 

com o intuito de identificar um suposto vício redibitório (a aquisição 

aconteceu em fevereiro de 2015).

Por conseguinte, nego provimento à apelação.

LINO MACHADO
       RELATOR
Assinatura eletrônica
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