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dossiê, após conversar com ou-
tros donos de HR-V, mecâni-
cos, advogados e jornalistas es-
pecializados. O contador, que
mora em Esperantina (PI),
usou o material para formular
um pedido de distrato contra a
Honda–nãoemumaaçãojudi-
cial, mas em uma reclamação
feita ao Procon de Teresina.

Ao Judiciário, ele requereu
apenas uma indenização por
danos morais – de R$ 12 mil,
valor baixo o suficiente para
ser solicitado no Juizado Espe-
cial (conhecido como “tribu-
nal de pequenas causas”).

“A primeira audiência no
Procon foi infrutífera. Mas
meu dossiê mostrou que o de-
feito atingia vários outros con-
sumidores no Piauí e o órgão
determinou o envio da docu-
mentação para o setor de cau-
sas coletivas”, conta Lira.

Na segunda audiência, a
Honda propôs um acordo. A
empresa pagou o valor corrigi-
do do veículo, mais R$ 8 mil
por danos morais a Lira, que
encerrou a reclamação e o pro-
cessojudicial. “Nofundo,apró-
pria Honda sabia que o proble-
ma não era só comigo”, diz.

Procuradas pela reporta-
gem,LandRover, FordeHonda
nãocomentaram os casosmos-
trados nesta edição do JC.

A Anfavea, associação das
montadoras, informa que
“não comenta o assunto e nem
as ações judiciais em questão.”

Segundo a Fenabrave, que
reúneasassociaçõesdeconces-
sionárias do País, “são situa-
ções pontuais, em que só as
marcas envolvidas podem se
manifestar, se desejarem.”

Continua na página 8
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- Vício oculto (defeito do produto que só aparece com o tempo)
- Recusa de reparo em garantia ou cancelamento da cobertura
- Falta de peças para realizar o conserto
- Demora na solução de falha objeto de recall
- Descumprimento da oferta ou condições prometidas na compra

Se o consumidor tem um carro
defeituoso, o primeiro passo é
enviar um pedido por escrito à
montadora exigindo que o pro-
blema seja solucionado em até
30 dias, como determina a lei.
Uma notificação extrajudicial,
com aviso de recebimento, evi-
ta que amarca alegue que não
tinha conhecimento dos fatos.

“Vencidooprazo, recomen-
da-sequeoconsumidor parta
parao litígio judicial. O prazo
parapropor açãoque verse so-
bre vício deveículo éde90dias,
contadosdadata emqueopro-
blema foi verificado”, diz oadvo-
gadodo InstitutoBrasileiro de
DefesadoConsumidor (Idec),
IgorMarchetti.

Se aconcessionária diz ter
efetuadooconserto,masopro-
blemavoltar, o consumidor não
precisa aguardaroutros 30dias.
“Seo carroestá nomesmoesta-
do, naprática écomosene-
nhumreparo tivesse sido realiza-
do.Nesse caso, o cliente já pode
exigir umadas três alternativas
oferecidaspela lei: a trocado
carro, a devoluçãododinheiro
ouoabatimentoproporcional”,
afirmaMarchetti.

Entregarocarroou
continuarusando?

Para reparar
o Discovery
de Rayes, a
Land Rover
propôs
desmontar
a cabine e
refazer a
solda da
coluna. Ele
não aceitou
e foi à Justiça

Omontante que será gasto
como advogado varia de acor-
do com o valor do pedido feito
contra amontadora e também
como preço de cada profissio-
nal. Há três tipos de contrata-
ção para esse tipo de serviço.

Algunsadvogadospedem
umvalor fixopara defender a
causa, independentementedo
resultadoque seráobtido.

Outramodalidade, a mais
comum, compreende um valor
fixo e outro variável, este pago
somente em caso de sucesso
– em geral, entre 10 e 20% do

que for recebido pelo consumi-
dor no fim do processo.

Há ainda profissionais que
não cobram nenhum valor fixo
e só recebem emcaso de êxi-
to. Se o cliente perder a ação,
não terá nenhuma despesa.
Mas, em caso de vitória, o ad-
vogado leva até 30% do valor
pago pela montadora.

É importante lembrar que,
além dos honorários do advo-
gado, o consumidor também
terá de pagar, para dar início
ao processo, custas judiciais
de 1% do valor da causa.

l Nas ações judiciais que têm como ob-
jeto um veículo com defeito, uma das
questões mais controversas é o que fa-
zer com o carro durante o processo. Em
tese, se o consumidor quer receber de
volta o valor que pagou, terá de devol-
ver o veículo. Mas o assunto não é tão
simples assim.

Emmuitoscasos, quandooadvogado
do consumidor notifica a montadora a
retirar o carro, ela não aceita o bem de
volta. Como não é do interesse da em-
presa facilitarascoisas, receberoveícu-
lo pode ser visto como uma anuência
tácitadequeoprodutotemproblemas,
o que ela tentará negar o tempo todo.

Continuando a rodar com o carro, o
consumidor evita que surjam proble-
mas pela falta de uso e não fica sem
transporteduranteadiscussãonaJusti-
ça (muitos dependem da devolução do
dinheiroparapodercompraroutrocar-
ro). Por isso, os advogados têm orienta-
do seus clientes a permanecer com o

veículo, mantendo-o em bom estado,
sem multas e com documentos em dia.

Oproblemaéqueissoabreparaamon-
tadoraapossibilidadedealegarenrique-
cimentosemcausapeloconsumidor.Va-
mos supor que o veículo foi comprado
por R$ 50 mil em 2015 e só será devolvi-
do três anos depois, no fim do processo.
SeocompradorreceberosR$50milatua-
lizados, estará ganhando mais do que
entregou, já que o produto devolvido te-
rá sido depreciado pelo uso.

Por isso, é comum a fabricante alegar
que o correto é fazer uma restituição
apenas parcial do valor pago pelo con-
sumidor, com o abatimento proporcio-
nal à desvalorização do carro.

Caberá ao consumidor sustentar que
a resolução (cancelamento) de um con-
trato faz as partes voltarem ao estado
emqueseencontravam antesde fechar
negócio – e, por isso, o valor deve ser
devolvidointegralmente.Pesarosargu-
mentos dos dois lados é função do juiz.


