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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000723-05.2015.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante 
SHINERAY PRIME MOTOS LTDA E OUTROS, é apelada ROSELI 
PARISI (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 33ª 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 Exmos. Desembargadores SÁ 
DUARTE (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ MOREIRA 
DE OLIVEIRA.

São Paulo, 12 de março de 2018. 

Luiz Eurico
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 0000723-05.2015.8.26.0257

APELANTE(S): SHINERAY PRIME MOTOS LTDA. E OUTROS

APELADO(S): ROSELI PARISI

ORIGEM: COMARCA DE IPUÃ    VARA ÚNICA

RELATOR: Des. LUIZ EURICO 

VOTO Nº 36000

COMPRA E VENDA - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS  AÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE - 

OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE PELA 

ENTREGA DA NOTA FISCAL DA 

MOTOCICLETA ADQUIRIDA PELO 

AUTOR  ILEGITIMIDADE DA PARTE 

QUE NÃO PARTICIPOU DO NEGÓCIO 

JURÍDICO  EXTINÇÃO DA LIDE 

SECUNDÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO -  SENTENÇA MODIFICADA  -  

APELAÇÃO  PROVIDA

 

Ação de obrigação de fazer cumulada 

com pedido de indenização por danos materiais e morais, acolhida pela r. 

sentença de fls. 95/98, para determinar que a ré Magazine Luiza entregue 

a nota fiscal do fabricante da motocicleta e condená-la por danos 

materiais no valor de R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e 

nove centavos) e por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), cujo relatório fica aqui incorporado.  Restou acolhida ainda a lide 

secundária para condenar a litisdenunciada, solidariamente, à obrigação 

de entregar à autora a nota fiscal da fabricante da motocicleta e à 

condenação pelos danos materiais e morais.
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Inconformada com a solução adotada de 

primeiro grau, apela a ré  Shineray Prime Motos Ltda. a esta Corte (fls. 

118/123). 

Sustenta, em preliminar, ilegitimidade 

passiva, por não ser a fabricante do produto objeto da lide.  

Desenvolve, portanto, os argumentos 

colocados à consideração do juízo, buscando, a reforma do julgado.

Recurso regularmente processado, com 

resposta a fls. 131/133, subindo os autos a esta Corte.

É o relatório.

Restou incontroverso dos autos que o a 

autora adquiriu motocicleta marca Phoenix Mais, cor branca, pelo valor 

de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais), sem, contudo, ter 

sido entregue nota fiscal do fabricante do produto, como lhe era devido.

Preliminarmente, arguiu a corré Shineray 

Prime Motos Ltda. sua ilegitimidade passiva, por não ser a fabricante da 

motocicleta em questão, mas somente revendedora.

Isto porque, a litisdenunciação foi 

direcionada à empresa fabricante Shineray Brasil e não à revendedora  

Shineray Prime Motos Ltda. que não participou do negócio jurídico, 

ausente, portanto, por qualquer responsabilidade relativa aos fatos 

narrados. 

Sendo assim, não vislumbro, diante das 

circunstâncias, qualquer elemento a justificar a inclusão da ré no polo 

passivo da demanda, até porque, ao que tudo indica, a citação foi 

equivocadamente direcionada. 

Impõe-se, assim, com relação à lide 

secundária, a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão do 

reconhecimento da ilegitimidade passiva da ora Apelante.

Diante do exposto, dou provimento ao 
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recurso, somente para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, 

quando á lide secundária, em razão da ilegitimidade passiva, condenada a 

litisdenunciante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixados os 

honorários em 10% do valor atualizado da condenação, mantida, no mais, 

a r. sentença por seus próprios fundamentos, devendo a ré Magazine 

Luiza arcar integralmente com a condenação imposta na ação principal.

 LUIZ EURICO 
RELATOR


		2018-03-16T16:27:56+0000
	Not specified




