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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006919-81.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BIANCA 
LETÍCIA VITORELO JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SHINERAY DO 
BRASIL S/A, COLOMBO MOTOS S/A, FARROUPILHA ADMINSTRADORA DE 
CONSÓRCIOS LTDA e MOTO MANIA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do 
recurso.  V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIMÕES DE 
VERGUEIRO (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.

São Paulo, 4 de abril de 2018.

Simões de Vergueiro
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 37075
AGVO.Nº: 1006919-81.2017.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE.  : BIANCA LETÍCIA VITORELO JESUS
APDO.  : SHINERAY DO BRASIL S/A, COLOMBO MOTOS S/A, E MOTO 
MANIA
JUIZ   : JOÃO ROBERTO CASALI DA SILVA

COMPETÊNCIA RECURSAL  AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO  
PEDIDO DIRECIONADO À RESCISÃO DE CONTRATO 
DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, 
BEM COMO DE FINANCIAMENTO A ELE ATRELADO  
DEMANDA AJUIZADA EM DECORRÊNCIA DE 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - 
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 25ª a 36ª CÂMARAS DE 
DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
POR FORÇA DO QUE VEM PREVISTO NO ART. 5º, ITEM 
“III.14”, DA RESOLUÇÃO Nº 623 DE 2013, EXPEDIDA 
PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL DA CORTE  
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - DETERMINAÇÃO DE 
REDISTRIBUIÇÃO  RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R. 

Sentença que vem encartada a fls. 231/235, pela qual foi julgada extinta, com 

resolução do mérito Ação de Rescisão de Contrato, c.c. Pedido de Indenização, 

nos exatos moldes em que proposta por BIANCA LETÍCIA VITORELO JESUS 

contra SHINERAY DO BRASIL S/A, COLOMBO MOTOS S/A, E MOTO MANIA, 

o que se deu diante do reconhecimento, pelo Juízo, da presença de questão 

ligada a decadência, o que se deu por força da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, tanto é que implicou na responsabilização da vencida ao pagamento 

de honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em percentual 

correspondente a 10% do valor da causa, ainda que observado o fato de lhe 

terem sido concedidos os benefícios da gratuidade processual.

Dizendo da incorreção dos termos da R. Sentença como 

proferida, dela recorre a autora, conforme dão conta suas razões que foram 

juntadas a fls. 238/242, alegando, ainda que em síntese, que deve ser 

reconhecido seu direito à reparação pelos danos que lhe foram causados, 

notadamente diante da responsabilidade objetive que recai sobre as recorridas. 
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Diante de tal assertiva, sustenta que não se possa falar em decadência, 

mormente diante dos documentos de fls. 43/48, daí o porquê de pedir pelo 

necessário acolhimento de seus reclamos, o que deve implicar na decorrente 

reforma da R. Sentença como proferida.

Processado o recurso, na sequencia vieram aos autos as 

devidas contrarrazões (fls. 246/271), subindo então o feito a esta E. Corte, de 

sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida em 1º Grau de 

Jurisdição.

É o relatório.

O recurso como intentado não deve ser conhecido, pois 

conforme se extrai da análise do todo processado, pretende a recorrente 

rediscutir questão relativa a contrato de compra e venda de veículo, bem como de 

financiamento a ele atrelado, buscando em razão disso atingir a efetiva 

modificação dos limites norteadores do entendimento adotado em 1º Grau.

Ora, nos termos do art. 5º, item “III.14”, da Resolução nº 623 

de 2013, nos moldes em que emanada do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, a competência para conhecer e julgar os 

recursos interpostos contra Decisões proferidas em ações de natureza 

semelhante a que se vê debatida nos autos, passou a ser, preferencialmente, das 

25ª a 36ª Câmaras de Direito Privado desta E. Corte.

Nesse sentido, tem-se manifestado este Sodalício, conforme 

se verifica das ementas dos seguintes Arestos:

“COMPETÊNCIA RECURSAL - Ações “que versem sobre a 
posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, 
corpóreas e semoventes”, dentre as quais se inclui a presente ação, em que 
a parte autora busca a rescisão do contrato de compra e venda e respectivo 
financiamento, com condenação dos réus, a vendedora do veículo e a 
instituição financeira com que foi ajustado o financiamento da respectiva 
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compra e venda, ao pagamento de indenização por danos materiais e 
morais, embasada em alegações de que “o automóvel não possuía a 
quilometragem marcada em seu hodômetro” bem como de que “a primeira 
ré se recusou a sanar o problema, tendo a autora comunicado o fato à 
autoridade policial, que solicitou a realização de perícia no automóvel, que 
constatou a adulteração da quilometragem do veículo”, ou seja, em que se 
discutem obrigações decorrentes do compra e venda de coisa móvel, do 
qual o contrato bancário é mero adjeto, são de competência das Eg. 25ª a 
36ª Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5º, III, III.14, da 
Resolução n° 623/2013, do Eg. Tribunal de Justiça - A prevenção desta Eg. 
Câmara gerada em razão de julgamento de recurso anterior, ainda que se 
trate do mesmo contrato, não prevalece sobre a competência recursal em 
razão da matéria - Recursos não conhecidos, determinada a remessa dos 
autos”. (TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, Recurso de Apelação nº 
1007576-78.2016.8.26.0127, Relator Desembargador Rebello Pinho, recurso 
julgado em 23/10/2017).

“COMPETÊNCIA RECURSAL - RESCISÃO DE CONTRATO 
DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DO RESPECTIVO FINANCIAMENTO - 
Ação que versa sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por 
objeto coisas móveis - Hipótese em que a matéria não é da competência 
desta Eg. 13ª Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por 
uma dentre a 25ª e 36ª Câmaras, nos termos do artigo 5º, inciso III.14, da 
Resolução nº 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça - Precedentes do 
Colendo Órgão Especial e do Grupo Especial da Seção de Direito Privado - 
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO”. 
(TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, Recurso de Apelação nº 
1002786-26.2016.8.26.0006, Relatora Desembargadora Ana de Lourdes 
Coutinho Silva da Fonseca, recurso julgado em 28/08/2017).

“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rescisão contratual 
c/c indenizatória. Rescisão de contrato de compra e venda de veículo, bem 
como do respectivo financiamento. Sentença de procedência. Irresignação 
da empresa ré e da instituição financeira. Relação contratual que tem por 
objeto coisa móvel. Competência de uma das Câmaras da Subseção de 
Direito Privado III. Precedentes. Redistribuição determinada. Recursos não 
conhecidos, com determinação. (TJSP;  Apelação 1002864-48.2014.8.26.0278; 
Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro 
de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de 
Registro: 08/02/2018)”

Pelas razões expostas, não se conhece do Recurso manejado, 

com determinação de remessa dos autos a uma das Câmaras competentes, que 

apreciando a questão que se busca novamente debater, deverá dar por dirimida a 

matéria que pretende a inconformada ver reapreciada.
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Pelo exposto, não se conhece do recurso, nos exatos limites 

do Voto, e com determinação.

SIMÕES DE VERGUEIRO

Relator
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