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Registro 2013.0000004842

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado nº 

0005497-84.2011.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que são  IJIMU COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA. e KASINSKI FABRICADORA DE VEÍCULOS LTDA, é recorrido 

RICARDO TOGNOLI SÁ .

ACORDAM, em 2ª Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal 

de Mogi das Cruzes, proferir a seguinte decisão: " Deram provimento ao recurso. V. U.  

" De ofício e a requerimento do recorrido em preliminar de contrarrazões, anulo a 

r.sentença, para que a ré/financeira seja citada, tendo por providos os recursos". ", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento tevê a participação dos MM. Juízes GIOIA PERINI 

(Presidente), VANÊSSA CHRISTIE ENANDE E BRUNO MACHADO MIANO .

Mogi das Cruzes,  28 de fevereiro de 2013 .

Gioia Perini

PRESIDENTE E RELATOR
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Recurso nº: 0005497-84.2011.8.26.0462 - Fórum de Poá

Recorrente: Ijimu Comércio de Veículos Ltda. e outro

Recorrido: Ricardo Tognoli Sá

Voto nº 5497/11

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE 
MOTOCILETA ZERO KM. VÍCIO OCULTO. PROBLEMAS 
NÃO SANADOS NO PRAZO ESTIPULADO PELO ART. 18, § 
1º, DO CDC.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 
FABRICANTE E DO COMERCIANTE. competência do jec para 
apreciação da matéria, desnecessária a realização de perícia 
técnica. mau uso não comprovado. rés Condenadas a substituir o 
produto adquirido pelo autor. RECURSOS NÃO PROVIDOS ”.

 
Trata-se de ação de ação de 

rescisão de negócio jurídico (compra e venda de motocicleta nova), 
com pedido de restituição do valor pago à vista, além de danos 
materiais.

A r.sentença de fls.86/87 julgou 
procedente o pedido inicial para declarar rescindida a compra e venda 
mercantil e condenar as rés ao pagamento de R$ 8.294,00 com a 
devida atualização.

Recorre a ré revendedora 
asseverando que as datas aprazadas foram sempre respeitadas, com a 
motocicleta apta a utilização normal, não tendo o autor feito prova de 
sua alegação, ônus que lhe pertence; o produto apresentou problema, 
mas o autor não quis mais o produto; o veículo está alienado ao 
banco; que o feito deve ser remetido para uma das Varas Cíveis pela 
necessidade de perícia para constatação do vício alegado.
 

Recorre a fabricante alegando 
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, pois para 
constatação do problema apresentado na moto é necessário elaboração 
de perícia;, que cabe na Justiça Comum; no mérito, que a garantia da 
moto já tinha se vencido quando encaminhada à loja; não há falar em 
rescisão, com restituição de valores, pois os problemas apresentados 
pela motocicleta não a tornam imprópria para o uso; o recorrido, por 
algum motivo, perdeu o interesse na moto.
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Recursos bem processado, com 
preparo e resposta.

É o relatório.

O autor/recorrido comprou 
motocicleta nova, zero kilômetro, da marca Shineray, modelo XY 200 
III  Indianápolis, junto à ré/recorrente.

Após duas panes na moto, em 
datas diversas, com necessidade de remoção dela até a oficina da 
recorrente, houve uma terceira vez em que a moto apresentava fortes 
ruídos no motor, amortecedores dianteiros  vazando e ruídos 
excessivos nos freios. Quiseram cobrá-lo R$ 1.200,00 para reparos, 
pois não estaria mais na garantia. Ele não quis mais a moto, deixando-
a na sede da recorrente.

                                                   A ré nega direito à 
cobertura, não só pela garantia que diz estar vencida, mas referindo a 
necessidade de perícia técnica, pois há indicativos de que os 
problemas da moto decorreriam de mau uso do bem.

                                                                         Os Juizados Especiais 
cíveis apresentam competência para o conhecimento da causa, pois 
está previsto no seu procedimento sumaríssimo a inquirição de 
técnicos, que poderia ter ocorrido no caso, com o depoimento de 
algum mecânico da ré, sendo desnecessária a realização de perícia 
formal.

    Nenhum laudo técnico foi 
juntado pela ré a indicar mau uso do bem. Não lhe seria difícil 
produzir tal prova em Juízo, mormente quando alega que o problema 
apresentado na moto era totalmente sanável.

    Nem incompetência, nem 
cerceamento de defesa estariam aqui caracterizados.

Ressaltamos ainda que a 
recorrente alega que os defeitos foram decorrentes do mau uso da 
motocicleta, não logrando comprovar a sua tese, motivo pelo qual 
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deixo de acolher a pretensão de ver afastada a sua responsabilidade. 

                                                                            Se está à frente de uma 
relação de consumo, sendo que na dúvida deve-se favorecer o 
consumidor, existindo, ainda, a inversão do ônus da prova, cabendo a 
ré comprovar o que alega.

      Nenhuma prova foi 
produzida em audiência  fls.28 e 59.

      Até poderíamos estar diante 
de vício sanável, porém não aparente, quando a contagem do prazo 
tem início no prazo de noventa dias após a constatação do defeito.

      Somente a título de 
argumentação, a garantia dada pela loja vendedora para motor e 
câmbio da moto era de 1 ano ou 3000  Km, valendo a que primeira 
vencer. 

      No caso, embora a moto 
estivesse com 7 meses de uso, estava com 6.149 Km, quando então 
foi negada a garantia , mas depois do ajuizamento da ação, voltou 
atrás e até quis efetuar o reparo da moto sem ônus para o recorrido, 
mas já era muito tarde.

       Ora, a loja vendedora não 
poderia jamais estipular um prazo limite da garantia estabelecido em 
kilometragem, quando a própria fabricante não o faz. O certificado de 
garantia da fabricante estipula o prazo de doze meses, sem qualquer 
referência a kilometragem da moto, porém exigindo que as revisões 
da moto fossem feitas sempre na concessionária, o que é fato 
incontroverso.

     Conforme artigo 18 do 
CDC, a recorrente como comerciante/vendedora é integrante da 
cadeia de consumo, devendo responder solidariamente ao fabricante, 
pelos vícios ocultos apresentados pela motocicleta adquirida pelo 
recorrido.
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      Portanto, a cobertura da 
garantia ainda vigorava, no momento em que a moto apresentou 
terceiro e grave defeito.

      Motocicleta nova, após sete 
meses de uso, apresentar problema pela terceira vez, vício grave, 
evidencia a baixa qualidade do produto. A relação custo benefício 
mostrou-se inviável.

                                                                              Restou comprovado 
que, logo após a aquisição do veículo, este começou a apresentar 
sucessivos defeitos, comprovados por meio das notas fiscais de 
conserto trazidas pelo autor. Os defeitos apresentados na motocicleta 
adquirida configuram o vício do produto, e, portanto, necessário que 
seja aplicado o art. 18, § 1º, incisos I e II, do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, o qual dispõe que, não ocorrendo o conserto 
do produto no prazo de 30 dias, poderá o consumidor exigir a 
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 
condições de uso, ou, alternativamente, a restituição imediata do valor 
pago, corrigido monetariamente, sem prejuízo de eventuais perdas e 
danos.

       No caso, diante da quebra 
de confiança do consumidor quanto ao produto adquirido, relevando 
aduzir que não se pode obrigar o consumidor a recorrer, reiteradas 
vezes, aos reparos, ficando privado do uso do bem recentemente 
adquirido, motocicleta zero km, pertinente a rescisão do contrato 
firmado entre as partes, com a devolução dos valores desembolsados.

Diga-se novamente, a  teor 
do CDC, o fornecedor é responsável pelo vício de qualidade que torne 
o produto inadequado ao uso, podendo o consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas. Se não for sanado o vício em 30 dias, 
tem o consumidor à sua disposição a tríade substituição/restituição do 
valor pago/abatimento proporcional do preço.

Nenhum reparo a merecer a 
r. sentença.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colégio Recursal - Mogi das Cruzes

 Processo nº: 0005497-84.2011.8.26.0462

6

Ante o exposto, nego 
provimento aos recursos. Condeno a recorrente ao pagamento de 
custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação 
atualizada.

GIOIA PERINI
Relator


