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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1032480-55.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado JOSÉ 

ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SHINERAY DO 

BRASIL S/A e Apelado CIRAX COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM, em 35ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da corré 

importadora e deram provimento em parte ao recurso do autor. V. U.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLAVIO 

ABRAMOVICI (Presidente) e MELO BUENO.

São Paulo, 11 de junho de 2018

Morais Pucci

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação n° 1032480-55.2015.8.26.0562
Comarca de Santos - 9ª Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Bruno Nascimento Troccoli
Apelante/Apelado: José Alves dos Santos 
Apelado: Cirax Comercial de Veiculos Ltda 
Apelado/Apelante: Shineray do Brasil S/A

Voto nº 18523

Apelação Cível. Ação de rescisão contratual, cumulada com 
indenizatória por danos morais e materiais. Ausência, em 
estoque, de peça de reposição para reparo no veículo 
importado adquirido pelo autor. 

Legitimidade passiva da concessionária. A loja corré, como 
concessionária autorizada da corré fabricante e 
importadora, faz parte da cadeia de fornecimento do bem e 
das peças necessárias aos reparos, respondendo 
solidariamente com a fabricante pela falta de peça de 
reposição.

Decurso do prazo decadencial para o autor postular a 
rescisão do negócio e a devolução do preço pago.

Responsabilidade da corré importadora fundada no art. 32 
do CDC, pois deve assegurar a oferta das peças de 
reposição dos veículos que fabrica ou importa, enquanto 
não cessar a fabricação ou importação do produto.

Danos morais presentes. O dano sofrido pelo autor não 
decorreu de meros problemas ocorridos no veículo que 
adquiriu, mas no fato de ter permanecido sem a necessária 
assistência para reparar o veículo, porque não havia no 
estoque da filial brasileira a peça necessária a tanto. 
Indenização majorada para R$10.000,00.

Apelação da corré importadora não provida. Apelo do 
autor parcialmente provido.
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A r. sentença proferida à f. 99/104 destes autos de ação 

de rescisão contratual, cumulada com indenizatória por danos morais e 

materiais, movida por JOSÉ ALVES DOS SANTOS, em relação a  

CIRAX COMERCIAL DE VEÍCULOS e SHINERAY MOTOS  

SHINERAY DO BRASIL LTDA, julgou (a) improcedente o pedido de 

rescisão contratual com devolução do valor pago, pela ocorrência da 

decadência, (b) parcialmente procedente o pedido indenizatório por 

danos morais, apenas em relação à corré Shineray Motos  Shineray do 

Brasil S/A, condenando-a no pagamento dessa indenização no valor de 

R$ 4.000,00, com correção monetária desde a prolação da sentença e 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, (c) ilegítima a corré Cirax 

Comercial para responder pelos danos morais. Condenou o autor no 

pagamento das custas e despesas processuais no percentual de 75% e 

dos honorários advocatícios do patrono da corré Cirax, fixados em 10% 

do valor dado à causa, observando ser ele beneficiário da assistência 

judiciária e condenou a corré Shineray no pagamento do restante das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios do advogado do 

autor, fixados em 10% do valor atualizado da condenação por danos 

morais, considerando que o autor decaiu de parte mínima quanto a esse 

pedido, pois apenas foi reduzido o valor pretendido.

Apelaram o autor (f. 106/114) e a corré Shineray do Brasil 

S/A (f. 117/127).

 Alegou o autor, em suma, que: (a) a comerciante Cirax 

responde de forma solidária com a fabricante pelos danos sofridos pelo 

consumidor; (b) o veículo que adquiriu apresentou problemas no freio um 

ano e dez meses após a compra e o defeito não foi sanado porque não 

havia peça de reposição; (c) sofreu com o descaso da loja corré pela falta 

de comunicação sobre o prazo para conserto do veículo e pela demora 

no fornecimento das peças; (d) o atraso superior a 30 dias dá ao autor o 



PODER JUDICIÁRIO
     TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

35ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 1032480-55.2015.8.26.0562 - Voto nº 18523
4

direito a ser restituído da quantia paga pelo veículo; (e) o não 

fornecimento das peças e a indisponibilidade das mesmas no mercado 

constitui prática abusiva; (f) a sentença proferida no Juizado Especial, 

que reconheceu a existência de lucros cessantes, no valor de 

R$3.600,00, foi reformada na Turma Recursal, não tendo o autor 

recebido qualquer indenização; (g) o valor de R$ 4.000,00, fixado a título 

de indenização por danos morais, não é razoável e merece ser majorado.

A corré, por sua vez, sustentou que: (a) é importadora dos 

produtos da marca Shineray e nunca mantém relação com os 

consumidores finais de seus produtos, pois estes são revendidos para as 

lojas, as quais atuam diretamente perante os consumidores; (b) responde 

apenas por vícios do produto, mas o dano moral alegado pelo autor se 

refere ao suposto não fornecimento de uma peça de reposição, peça 

essa que nem chegou a ser solicitada pela corré Cirax; (c) compõe o polo 

passivo na condição de importadora do veículo adquirido pelo autor, mas 

não teve qualquer contato com este, e não praticou qualquer ato ilícito 

que lhe pudesse causar dano moral; (d) o autor sofreu mero dissabor, 

pois é plenamente aceitável a ocorrência de problemas mecânicos nos 

veículos.

As apelações, preparada a da corré (f. 128/129) e isenta a 

do autor de preparo por ser ele beneficiário da assistência judiciária, 

foram contra-arrazoadas apenas pelas rés (f. 133/148/, 149/153, 154). 

É o relatório.

A sentença foi disponibilizada no DJE em 21/02/2017, 

considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 105); as 

apelações, protocoladas em 09 e 17/03/2017, respectivamente, são 

tempestivas.

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo as 

apelações do autor e da corré nesta instância, em ambos os efeitos.

Tem-se dos autos que: (a) o autor adquiriu, em 
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13/10/2012, um Triciclo ZH200, ano/modelo 2012, zero quilômetro, de 

fabricação da Shineray Motos  Shineray do Brasil S/A, comercializada 

pela Cirax Comercial de Veículos, pelo valor de R$ 11.000,00 (f. 11/16); 

(b) alegada a existência de problemas no veículo pouco tempo após a 

compra, informou o autor que foi solicitada a peça para o reparo, mas a 

fabricante informou que não possuía tal peça; (d) o autor registrou 

reclamação junto ao Procon, em Santos, em 09/01/2015 e, em audiência 

lá realizada no dia 30/01/2015, a loja corré informou que tentou 

encomendar as peças necessárias junto ao fabricante, mas foi informada 

que ele não possuía tais peças (f. 20/23); (e) nesse mesmo dia 

30/01/2015, o autor foi orientado pelo Procon a recorrer ao Poder 

Judiciário (f. 21); (f) o autor ajuizou ação perante o Juizado Especial 

postulando os lucros cessantes pelo tempo que o veículo permaneceu 

parado, obtendo êxito em primeiro grau, mas a sentença foi reformada na 

instância recursal diante da ausência de prova dos valores alegados e, 

em seguida, outra ação também perante o Juizado Especial, na qual 

postulou a rescisão contratual, que foi extinta sem exame do mérito.

Na presente ação, o autor postulou a condenação das rés 

na devolução do valor pago pelo veículo e no pagamento de indenização 

por danos morais.

A corré Cirax pugnou por sua ilegitimidade, sustentando 

que a responsabilidade pelo fornecimento da peça é do fabricante, que 

possui endereço próprio no Brasil; no mérito, alegou que realizou os 

contatos necessários para solucionar a questão, sempre se comunicando 

com a fabricante por telefone sobre a necessidade do autor, mas não 

pode responder pela indisponibilidade da peça, que é responsabilidade 

da fabricante.

 Com sua contestação, a comerciante juntou e-mail 

enviado por auxiliar administrativo da loja para 

katiasantos@shineraydobrasil.com.br, em 12/01/2015, informando a 

mailto:katiasantos@shineraydobrasil.com.br
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necessidade da peça: espelho de freio dianteiro completo neutro, 

sobrevindo a resposta de Kátia Santos, da área comercial da fabricante, 

instalada em Recife/PE, que “o estoque encontra-se zerado em termo a peça 

solicitada” (f. 51).

A corré Shineray, por sua vez, alegou que: (a) não houve 

pedido formal da peça, mas apenas uma consulta por parte da corré 

vendedora, por e-mail, e por se tratar de produto importado, era 

necessária a realização de pedido oficinal no sistema; (b) não há 

documento hábil que confirme a falta de peças; (c) possui a peça 

informada em seu estoque; (d) somente tomou ciência dos fatos quando 

da citação nesta ação; (e) ocorreu a decadência do direito do autor; (f) 

não há danos morais indenizáveis.

As rés informaram seu desinteresse na produção de 

outras provas (f. 97/98) e o autor não se manifestou a esse respeito, 

sobrevindo a sentença ora apelada. 

Assiste razão ao autor ao pugnar pela reforma da 

sentença quanto à legitimidade da corré vendedora para figurar no polo 

passivo da ação.

Não se olvida que, nos termos do art. 32 do CDC, o 

fabricante e o importador têm a obrigação de assegurar a oferta de 

componentes e peças de reposição enquanto durar a fabricação do 

produto.

Entretanto, a corré Cirax, concessionária autorizada da 

Shineray do Brasil (f. 11), é parte da cadeia de fornecimento do bem e 

das peças necessárias aos reparos, e responde solidariamente com a 

fabricante pela falta de peça de reposição que prejudicou o consumidor. 

Ademais, apesar de ter provado que realizou a 

comunicação a respeito da necessidade da peça, com a resposta da 

fabricante de que tal peça estava esgotada em seu estoque, a corré 

concessionária não comprovou ter solicitado mais de uma vez, ou 
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insistido perante aquela sobre a necessidade dessa peça, mas se 

conformou com a demora e com a ausência de solução da questão.

Nesse quadro, a corré Cirax também contribuiu para os 

danos sofridos pelo autor.

Menciono, a propósito, os seguintes precedentes deste E. 

Tribunal: 

COMPRA E VENDA. Ação de obrigação de fazer cumulada com 
reparação de danos materiais e morais. Legitimidade da concessionária 
para figurar no polo passivo da ação. Vício do produto e do serviço 
evidente. Dever de substituição integral do motor do veículo. 
Alegação de insuficiência de prazo que não se sustenta. (...)  Danos 
materiais em parte não comprovados. Danos morais excepcionalmente 
caracterizados. Valor da indenização mantido. Juros de mora que 
foram corretamente fixados a partir da citação. Não configurada a 
litigância de má-fé. Recursos parcialmente providos. (Apelação 
1094122-23.2016.8.26.0100 Relator Des. Sá Moreira de Oliveira - 33ª 
Câmara de Direito Privado - Julgamento: 20/02/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Demora no reparo de veículo 
automotor. Relação de consumo. Finalismo aprofundado. 
Vulnerabilidade. Concessionária integrante da cadeia de fornecimento. 
Responsabilidade objetiva e solidária. Danos bem demonstrados. 
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP - Apelação 
1030528-40.2013.8.26.0100 - Relator Des. Gilson Delgado Miranda - 
Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Julgamento: 
05/12/2017).

Bem móvel - Ação de obrigação de fazer c.c. Indenização por danos 
morais e materiais - Conserto de veículo - Demora excessiva na 
realização do serviço - Falta de peça - Responsabilidade objetiva da 
concessionária revendedora e contratada para a prestação do serviço. 
Reconhecimento - Consumidor que deve ser atendido em tempo 
razoável - Veículo importado - Obrigação da concessionária de manter 
estoque de peças compatível com os veículos que comercializa - 
Danos materiais - Não comprovação - Indenização indevida a tal título 
- Dano moral - Valor adequado - Procedência em parte do pedido - 
Sentença mantida - Recursos da corré e da autora improvidos. (Ap. 
0004698-68.2010.8.26.0238, Rel. Mendes Gomes, 35ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 20/05/2013).

Afasta-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida por Cirax Comercial de Veículos Ltda.
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Melhor sorte não socorre ao autor quanto à decadência de 

seu direito de postular pela rescisão do negócio, com a devolução dos 

valores pagos pelo triciclo.

A aquisição do triciclo se deu no dia 13/10/2012 e não se 

sabe exatamente quando se deu a necessidade de reposição de peça.

O primeiro processo foi interposto perante o Juizado 

Especial em 17/02/2014 (segundo pesquisa nesta data, no site deste 

Tribunal - autos n. 0003891-07.2014.8.26.0562  2ª Vara do Juizado 

Especial Cível de Santos).

Naquele processo o autor postulou, apenas, a condenação 

da corré vendedora no pagamento de lucros cessantes pelo período em 

que o veículo ficou na concessionária sem ser consertado, em razão da 

falta de peças.

Segundo se depreende da sentença lá proferida, o autor 

alegou, na inicial daquele processo, que deixou o veículo na 

concessionária com a informação de que estaria pronto em sete dias, 

porém, decorrido esse prazo, lhe foi dito que seriam necessários mais 

quatro dias; ao final, foi informado da falta da peça necessária para o 

reparo, tendo retirado o veículo da concessionária no dia 18/01/2014.

Em seguida, tem-se a reclamação junto ao Procon de 

Santos, em 09/01/2015, sem comprovação de que a fabricante foi 

notificada, mas, apenas, a corré comerciante, tendo sido o autor 

orientado, em 30/01/2015, a procurar um advogado ou a recorrer ao 

Poder Judiciário (f. 21).

Em 12/01/2015 há, também, o e-mail enviado pela 

concessionária à fabricante, no qual informou a necessidade da peça, 

com resposta negativa nesse mesmo dia (f. 51).

Seguiu-se, então, a propositura de outro processo perante 

o Juizado Especial, no dia 11/03/2015 (1ª Vara  proc. 

1005163-82.2015.8.26.0562), em relação à comerciante, no qual 
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postulou a rescisão contratual, processo esse que foi extinto sem 

julgamento do mérito, com trânsito em julgado em 21/10/2015.

Finalmente, a presente ação foi ajuizada em 07/12/2015.

Ora, considerando que, pelo menos desde 18/01/2014 o 

autor já tinha conhecimento da ausência da peça necessária ao reparo 

do triciclo, pois recebeu tal informação quando o retirou da 

concessionária, a partir de então fluiu o prazo para postular a rescisão do 

negócio e a devolução do valor pago.

Todavia, preferiu o autor, nesse prazo, apenas ajuizar 

ação postulando a condenação da concessionária no pagamento de 

lucros cessantes, e, apenas em janeiro de 2015, um ano depois, foi ao 

Procon registrar a reclamação sobre a ausência da peça, ajuizando ação 

de rescisão do negócio em março de 2015.

Decaiu, portanto, do direito de redibir o negócio, nos 

termos do art. 26, II, §1º, do CDC.

A apelação da corré não comporta provimento.

Não lhe assiste razão ao alegar que, em razão de não 

manter relação com consumidores finais de seus produtos, não responde 

pelos danos por eles eventualmente sofridos.

Sua responsabilidade está fundada no art. 32 do CDC, 

pois deve assegurar a oferta das peças de reposição dos veículos que 

fabrica ou importa, enquanto não cessar a fabricação ou importação do 

produto.

A comunicação da necessidade da peça está comprovada 

nos autos, além da resposta dada por seu preposto, de que tal peça 

estava esgotada no estoque (f. 51).

Assim, independentemente de ter, ou não, contato direto 

com o consumidor, é a corré importadora responsável pelos danos por 

ele sofridos em razão da ausência de peça necessária ao reparo do 

veículo que adquiriu.
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Os danos morais estão presentes.

Ao contrário do que sustentou a corré apelante, o dano 

sofrido pelo autor não decorreu de meros problemas ocorridos no veículo 

que adquiriu, mas no fato de ter permanecido sem a necessária 

assistência para reparar o veículo, porque não havia no estoque da filial 

brasileira a peça necessária a tanto.

Menciono, a propósito, os seguintes precedentes deste E. 

Tribunal: 

ACIDENTE DE TRÂNSITO  AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 
DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES  
ATRASO NO CONSERTO DO VEÍCULO  AUSÊNCIA DE 
PEÇAS DE REPOSIÇÃO  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
DA OFICINA E DA FABRICANTE RECONHECIDAS  (...). No 
entanto, tanto a oficina como a fabricante das peças devem responder 
solidariamente, vez que injustificável a demora de tantos meses para 
recebimento de uma peça de reposição de um veículo novo, e que 
ainda é fabricado. II  A excessiva demora causou danos ao autor 
diante da impossibilidade deste de usufruir o bem em tal período, 
inclusive o prejudicando profissionalmente, eis que autônomo, o que 
fere os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, 
ensejando, assim, a indenização pelo dano imaterial suportado, além 
dos lucros cessantes. DANO MORAL  FIXAÇÃO  PARÂMETROS 
 EXCESSO RECONHECIDO  REDUÇÃO  FIXAÇÃO EM R$ 

10.000,00  RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. A quantificação 
da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o 
grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do 
dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a 
constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e 
de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter 
comportamento idêntico. Constatando-se o excesso, de rigor a sua 
redução. (Apelação 1011945-18.2016.8.26.0224; Relator (a): Paulo 
Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; 13/03/2018).

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. 
Conserto de carro acidentado levado a efeito em oito meses. 
Inadmissibilidade. Irrelevância de se tratar de veículo importado. 
Responsabilidade solidária das corrés fabricante e concessionária. 
Aplicação dos artigos 422 e 187 do Código Civil, bem como 32 do 
CDC. Ausência de informação, ademais, quando da compra do 
veículo, de que haveria demora na obtenção de peças. (...) Danos 
morais caracterizados, fixados na espécie em R$ 15.000,00. Apelo 
provido parcialmente. (TJSP;  Apelação 1002609-82.2014.8.26.0604; 
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Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 
Privado; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; 27/04/2016).

Como bem salientou o autor, o valor fixado a título de 

indenização por danos morais comporta majoração.

Não porque a indenização por lucros cessantes foi 

afastada no julgamento da apelação interposta em relação à sentença 

proferida pelo Juizado Especial, mas porque o valor de R$ 4.000,00 não 

se afigura suficiente para compensar o autor pelos transtornos e 

dissabores que vivenciou em razão do descaso das rés em manter em 

estoque e fornecer, quando necessárias, peças de reposição do veículo 

que comercializaram. 

A indenização é fixada, neste julgamento, no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir desta data 

e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por tais motivos, mantenho a parcial procedência da ação 

e condeno as rés Cirax Comercial de Veículos Ltda e Shineray 

Motos  Shineray do Brasil Ltda, solidariamente, no pagamento ao 

autor de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), com correção monetária a partir desta data e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Considerando a sucumbência recíproca, em proporções 

assemelhadas, condeno o autor a devolver às rés a metade dos valores 

gastos a título de custas e despesas processuais, e condeno as rés a 

recolherem aos cofres públicos a metade dos valores que o autor teria 

gasto a esse título, se não fosse beneficiário da assistência judiciária, 

arcando cada corré com a metade dessa verba.

Condeno o autor no pagamento de honorários ao 

advogado de cada uma das rés, fixados em 10% do valor do pedido do 

qual decaiu, R$11.000,00, corrigido desde a data da aquisição do triciclo 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em 
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julgado; condeno as rés no pagamento de honorários ao advogado do 

autor, fixados em 15% do valor da condenação, corrigida e acrescida 

dos juros de mora, já considerada a majoração em sede recursal (art. 

85, §11º, CPC), arcando cada corré com a metade dessa verba.

Observa-se que as rés deverão comprovar melhora na 

fortuna do autor para lhe cobrar as verbas da sucumbência, posto ser 

ele beneficiário da assistência judiciária.

Por tais motivos, nego provimento à apelação da corré e 

dou parcial provimento à apelação do autor.

Morais Pucci
Relator

Assinatura eletrônica
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