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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001875-80.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes LUIZ 
AMÉRICO RICIERI MALDONADO ME e SHINERAY DO BRASIL S/A, são 
apelados MUNDO MOTOS LTDA - ME. (REVEL) e JAIRO MENDES (JUSTIÇA 
GRATUITA).

ACORDAM, em 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DIMAS 
RUBENS FONSECA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE 
MARCONDES CESAR.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2018

GILSON DELGADO MIRANDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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4ª Vara Cível da Comarca de São Carlos

Apelação n. 1001875-80.2016.8.26.0566

Apelantes: Luiz Américo Ricieri Maldonado ME e outra

Apelado: Jairo Mendes

Voto n. 13.019

BEM MÓVEL. Cerceamento de defesa não 

caracterizado. Compra de triciclo novo. 

Vícios do produto. Problemas no veículo 

devidamente demonstrados e não sanados. 

Substituição do bem por outro equivalente ou 

devolução dos valores pagos. Dano moral 

caracterizado. Indenização bem arbitrada. 

Sentença correta. Recursos não providos.

Vistos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos 

para impugnar a sentença de fls. 217/227, cujo relatório adoto, 

proferida pelo juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de São Carlos, Dr. Daniel 

Felipe Scherer Borborema, que julgou parcialmente procedentes os 

pedidos para condenar (i) as corrés Mundo Motos e Shineray, 

solidariamente, a substituírem o triciclo por um novo ou, a critério do 

autor, a pagarem-lhe R$ 11.600,00 e, também, ao pagamento de R$ 

428,60; (ii) as corrés Mundo Motos, Shineray e Luiz Américo Maldonado 

ME ao pagamento de R$ 11.600,00 a título de indenização por dano 

moral. 

A corré Luiz Américo Maldonado ME, em 

preliminar, aduz cerceamento de defesa. No mérito, pede a reforma da 

sentença, aduzindo, em síntese, que não teve culpa pelos prejuízos 

morais sofridos pelo autor. Subsidiariamente, pugna pela redução do 

valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00. 

A corré Shineray do Brasil S/A, por sua vez, 

requer a reforma da sentença, em síntese, porque a substituição do bem 

depende de os vícios não terem sido sanados em 30 dias, sendo que não 
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há prova de qualquer vício que ainda impossibilite o uso do triciclo. 

Ressalta que não concedida oportunidade para o reparo do bem, não há 

que se falar em substituição ou mesmo em devolução dos valores pagos. 

Aduz que, caso o triciclo ainda apresente vícios, isso pode ter ocorrido 

por mau uso, já que o autor não comprovou ter efetuado as revisões 

periódicas. Pede o afastamento da sua condenação ao pagamento de 

danos materiais por não guardar relação com sua atuação. No mais, 

defende a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, 

requer a redução da indenização a esse título.

Recursos interpostos no prazo legal, 

preparados (fls. 246/247 e 263/264) e com apresentação de 

contrarrazões pelo apelado (fls. 270/297).

Consultadas as partes, houve oposição ao 

julgamento virtual (ver manifestação de fls. 301).

Esse é o relatório.

Aplica-se ao caso o Código de Processo Civil de 

2015, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3 do Superior Tribunal 

de Justiça: “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) 

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC”.

Inicialmente, não há que se falar em 

cerceamento de defesa. Como se sabe, o destinatário da prova é o juiz e 

a finalidade desta é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil 

brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão 

racional, expressamente adotado no artigo 131 do Código de Processo 

Civil: “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e 

circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas 

partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe 

formaram o convencimento”.

No caso em análise, há nos autos todos os 

elementos necessários ao julgamento da lide, não sendo pertinente a 

produção de qualquer outra prova, em especial considerando o pleito 

absolutamente genérico da corré Luiz Américo. 
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No mérito, os recursos não merecem 

provimento, pois o juízo de primeiro grau deu solução adequada ao caso. 

Como bem observado na r. sentença: “o triciclo 

foi adquirido em 02.04.2015, por R$ 11.600,00 (fls. 54). O autor 

sofreu inegáveis transtornos, comprovados nos autos, por razões 

distintas. A primeira diz respeito a irregularidades inconcebíveis na 

nota fiscal e pela ausência de cadastro do veículo na Receita Federal 

e no Detran, que impediram-no de emplacar o triciclo e, portanto, 

utilizá-lo (fls. 63/64). Segundo fls. 82, a moto só foi emplacada em 

06.05.2015. Está provada a ausência de registro no sistema 

Renavam (fls. 65). A fim de solucionar o problema, teve que efetivar 

reclamação via Procon (fls. 72). Também valeu-se do site Reclame 

Aqui (fls. 73/75). Esse problema veio a ser resolvido, conforme 

inicial e notificação encaminhada em 17.04.2015 (fls. 81: 'este 

problema já foi resolvido'), mas foi um transtorno inicial imputável 

solidariamente às rés Mundo Motos Ltda - ME, Shineray do Brasil 

S/A, que tem participação conjunta e coordenada relativamente à 

inserção do bem no mercado de consumo, o que deveria ter ocorrido 

já com tais cadastros efetivados, estando o triciclo em condições 

imediatas de emplacamento. A segunda diz respeito aos defeitos 

apresentados logo após a entrega do triciclo e, como é incontroverso 

nos autos, após rodar por apenas trezentos quilômetros” (fls. 219). 

E continuou: “tais problemas já haviam sido 

notados em 28.05.2015, confira-se e-mail de fls. 76 (encaminhado 

ao Inmetro, tinha o objetivo de solucionar dúvidas sobre parâmetros 

de segurança relativamente ao referido bem): motor com 350km 

queimando óleo e vazando pelo escapamento; ausência de protetor de 

cardam; ausência de parafuso para prender as molas do eixo 

traseiro; inversão dos faróis alto/baixo; inversão de alguns 

parafusos da roda. Também foram reproduzidos em notificação 

extrajudicial, fls. 81/83. Somente após e-mail e denúncia no 

Reclame Aqui, houve resposta, fls. 89, no sentido de que triciclo 

deveria ser encaminhado à assistência técnica em Ibaté. Isso 

ocorreu no final de julho. O orçamento do triciclo, pela oficina, já 

havia sido realizado em 23.07.15, fls. 89, infra. Todavia, houve 

inequívoco e intolerável atraso no encaminhamento de peças para a 

oficina consertar. Isso consta, por exemplo, no e-mail de fls. 95, 
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encaminhado em 13.08.2015 (ou no de fls. 100, encaminhado em 

18.08.2015, desta feita à Shineray), data em que o consumidor 

ainda aguardava (a) o encaminhamento das peças à oficina (b) 

confirmação, por parte das fornecedoras, de que assumiam a 

responsabilidade pelo conserto. Quanto ao fato de que as peças 

ainda não haviam chegado, foi confessado por Jamil, e-mail infra de 

fls. 95. Leia-se ainda a sequência de mensagens de fls. 96. Não 

bastasse a inércia e dificuldade das fornecedores em encontrar as 

peças necessárias para os reparos, verificamos às fls. 101 que de 

fato o autor teve que buscá-las em Carapicuíba, por conta própria, 

para acelerar procedimento voltado ao conserto, vindo a suportar um 

ônus que certamente não era seu. Somente em outubro 2015, 

segundo consta às fls. 90, as peças necessárias foram 

disponibilizadas; e, ainda assim, sem qualquer compromisso, por 

parte das fornecedoras Shineray e Mundo Motos, no sentido de que 

assumiriam integralmente as despesas com o conserto, conforme 

réplica do consumidor, fls. 90, infra” (fls. 219/220).

E mais: “a moto ficou pronta em outubro, 

certamente antes do dia 10 (e-mail de Luiz Americo, fls. 104). Mas 

o conserto não foi suficiente a solução do problema concreto do 

autor. Isto porque não houve a assunção integral da 

responsabilidade, por parte das fornecedoras. Com efeito, não 

bastasse o atraso inadmissível para o fornecimento das peças, 

observamos no primeiro e-mail de fls. 103 que, no início de 

outubro.2013, a Shineray assumira a responsabilidade apenas parcial 

pelos pagamentos (mão de obra do motor, R$ 250,00). O restante, 

deixou ao encargo de solução entre o autor, a Mundo Motos e Luiz 

Americo. Enquanto isso, a moto estava parada. Aliás, a Shineray 

confirma, em e-mail encaminhado a Luiz Americo em 09.10.2015, 

que a moto estava parada desde abril 2015, fls. 104. Mas não 

houve solução amigável. Em 27.10.2015 o autor encaminha e-mail 

solicitando solução porque isso não havia, ainda, sido resolvido, fls. 

107. No dia 01.11.2015, apresenta reclamação via Reclame Aqui, 

informando que aguardava, ainda, a liberação, fls. 118. Somente em 

14.11.2015 o veículo foi entregue ao autor! (fls. 121/122) Observe-

se que, por problemas absolutamente não relacionados ao autor, o 

triciclo permaneceu na oficina, para conserto, por um tempo de nada 

mais nada menos que sete meses” [grifei] (fls. 220/221).
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Mas não é só: “indo adiante, emerge dos 

autos que foi o autor quem, no final das contas, suportou 

integralmente a despesa pertinente. Aliás, sequer a Shineray pagou 

os R$ 250,00 que havia anteriormente assumido. Pois bem. Retirado 

o veículo no dia 14.11.2015, no dia seguinte, conforme fls. 123, o 

autor já manifestou sua insatisfação a Luiz Americo, pois, embora 

resolvido (pelo que notou naquele momento) o problema do motor, 

diversos outros problemas faziam-se presentes (relatados no e-mail 

de fls. 123, ao qual me reporto, muitos dos quais, aliás, já haviam 

sido reportados anteriormente). O e-mail foi encaminhado a Luiz 

Americo no dia 15.11, entretanto não houve resposta, razão pela 

qual, em 19.11 e 23.11, o autor encaminha novos e-mail, fls. 

123/124, solicitando resposta. Sempre sem sucesso” [grifei] (fls. 

221/222).

E concluiu: “nesse cenário probatório, está 

comprovada a falha na prestação dos serviços, por parte dos três 

réus” [grifei] (fls. 222).

Pois bem.

Como se vê, não assiste razão à corré Shineray 

quando afirma que os vícios do triciclo foram sanados e que não lhe foi 

concedido o prazo de 30 dias para saná-los. De um lado, porque, como 

bem salientou o juízo de primeiro grau, o autor encaminhou e-mail à 

corré Luiz Américo “já no dia seguinte ao recebimento do veículo da 

oficina, relatando vícios que persistiam. Claro está que não houve 

solução satisfatória. Saliente-se, aqui, que o veículo somente não foi 

novamente deixado na oficina por inércia desta, vez que o 

representante legal não respondia os e-mails do autor, fls. 123/124” 

[grifei] (fls. 222). De outro, porque a demora no conserto, que 

permanece até a presente data, extrapolou em muito o prazo de 30 dias 

que a corré teria para sanar os vícios. 

Vale ainda lembrar que os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 
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mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes 

viciadas.

Realmente, tratando-se de discussão acerca 

dos vícios no produto comercializado, impossível afastar a 

responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia 

consumerista, vale dizer, entre o comerciante e o fabricante do 

produto. 

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça, nos autos do REsp n. 554876/RJ, 3ª Turma, j. 17-02-2004, 

rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, a saber:

“Código de Defesa do Consumidor. Compra 

de veículo novo com defeito. Incidência do art. 18 do 

Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade 

solidária do fabricante e do fornecedor. Indenização 

por danos materiais e morais. Precedentes da Corte.

1. Comprado veículo novo com defeito, aplica-

se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor e 

não os artigos 12 e 13 do mesmo Código, na linha de 

precedentes da Corte. Em tal cenário, não há falar 

em ilegitimidade passiva do fornecedor.

2. Afastada a ilegitimidade passiva e 

considerando que as instâncias ordinárias 

reconheceram a existência dos danos, é possível 

passar ao julgamento do mérito, estando a causa 

madura.

3. A indenização por danos materiais nos 

casos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor 

esgota-se nas modalidades do respectivo § 1º.

4. Se a descrição dos fatos para justificar 

o pedido de danos morais está no âmbito de 

dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que 

produza no consumidor humilhação ou sofrimento na 
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esfera de sua dignidade, o dano moral não é 

pertinente.

5. Recurso especial conhecido e provido, em 

parte”.

Seguindo a mesma linha, vale destacar os 

seguintes precedentes deste Tribunal: 1) TJSP, Apelação n. 0331410-

91.2009.8.26.0000, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 14-11-2012, rel. 

Des. Hugo Crepaldi; 2) TJSP, Apelação n. 0001610-37.2008.8.26.0288, 

30ª Câmara de Direito Privado, j. 18-01-2012, rel. Des. Orlando 

Pistoresi; 3) TJSP, Apelação n. 0027616-39.2010.8.26.0344, 29ª 

Câmara de Direito Privado, j. 31-10-2012, rel. Des. Pereira Calças.

Em suma, tem inteira aplicação o disposto no 

art. 18, § 1º, I, do CDC, sendo mesmo de rigor a condenação das corrés 

Shineray e Mundo Motos Ltda.

No mais, não merece reparo a condenação ao 

pagamento de danos morais. 

Primeiro, porque a condenação da oficina Luiz 

Américo, corré, era mesmo de rigor. Isso porque, como já visto, ela 

também foi responsável pelo fato de o triciclo ainda apresentar vícios, já 

que permaneceu inerte após a constatação e comunicação pelo autor 

acerca da permanência de vícios. 

Segundo, porque a apresentação de defeitos 

em veículo novo, bem como a demora demasiada para o conserto do 

veículo que o autor iria utilizar em seu novo empreendimento, sem 

dúvida, são fatos que ultrapassam a seara do mero aborrecimento e 

autorizam a condenação das três corrés ao pagamento de indenização 

por danos morais. Nesse sentido: STJ, AgRg-AREsp. n. 776.547-MT, 4ª 

Turma, j. 04-02-2016, rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

Aliás, “dano moral, exatamente porque moral, 

dispensa sua demonstração. Afere-se se segundo o senso comum do 

homem médio” (TJSP, Apelação n. 0520144-89.2010.8.26.0000, 28ª 

Câmara de Direito Privado, j. 24-08-2012, rel. Des. Júlio Vidal). É esse o 

posicionamento atual do próprio Superior Tribunal de Justiça: em se 
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tratando de dano moral, “a responsabilização do agente opera-se por 

força do simples fato da violação, de modo a tornar-se 

desnecessária a prova concreta do prejuízo” (STJ, Informativo de 

Jurisprudência n. 404, período de 24 a 28 de agosto de 2009).

Terceiro, porque, no que concerne à fixação da 

indenização por danos morais, como se sabe, não existem critérios 

fornecidos pela lei, de modo que “o arbitramento da condenação a 

título de dano moral deve operar-se com moderação, 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das 

partes, suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação 

econômica atual, e às peculiaridades de cada caso” (STJ, REsp n. 

173.366-SP, 4ª Turma, j. 03-12-1998, rel. Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira).

Assim, atento aos princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as 

circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-

financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e a 

preocupação de não permitir que a condenação passe despercebida, 

consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar futuros 

e análogos fatos, entendo justo o valor de R$ 11.600,00 (onze mil e 

seiscentos reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

À vista dessas considerações, a manutenção 

integral da r. sentença é medida que se impõe.

Posto isso, nego provimento aos recursos.

GILSON MIRANDA

Relator
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