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EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO SOBRE AVARIA 
EM VEÍCULO NOVO NA GARANTIA  

 
 

Este texto relata um trabalho de assistência técnica extrajudicial sobre um tema que gera 

muitas dúvidas e reclamações de proprietários de veículos novos quando estes apresentam algum 

problema e a concessionária alega que o conserto não está incluído na garantia do fabricante.  

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que a garantia legal para bens 

duráveis e serviços, como automóveis, seja de 90 dias. Nos primeiros três meses, os automóveis – e 

todos as suas peças – estão cobertos por lei.  

Com o aumento da concorrência no mercado automobilístico e para ganhar posição no 

mercado, os fabricantes de veículos passaram a oferecer garantia além do prazo legal, por meio da 

garantia contratual. A garantia contratual normalmente é adotada por um período de um a cinco anos 

e as condições são definidas por um contrato firmado entre o fabricante ou revendedora e o 

consumidor. Neste contrato se estabelece quais as peças e condições estão cobertas pela garantia 

estendida, mediante acordo entre a fabricante / revendedor e o consumidor. 

Diferentemente da garantia legal, na qual todas as peças do veículo estão incluídas, na 

garantia contratual os fabricantes normalmente incluem a cobertura de itens mecânicos, suspensão e 

acessórios originais, excluindo peças que se desgastam naturalmente, como pastilhas de freio, pneus, 

estofamentos, borrachas, amortecedores e itens de suspensão, bem como itens que devem ser 

substituídos regularmente, como filtros, correias e fluidos. Também estão previstas nessa garantia 

algumas práticas que podem fazer com que o consumidor perca a garantia do seu carro assim como 

defeitos que dependendo de sua origem, não são cobertos pela garantia estendida.  

No texto serão omitidas informações sobre modelo e fabricante do veículo, nome da 

concessionária e nome do proprietário.  

 

OBJETIVO DO LAUDO  
 

O laudo técnico teve por objetivo caracterizar o dano ocorrido na coifa de vedação da trizeta 

no lado da transmissão do semieixo dianteiro direito, que provocou vazamento de graxa de 
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lubrificação, em um veículo SUV Diesel 4X4 DIESEL, ano de fabricação 2018, com 5.337 km 

rodados, cujo diagnóstico da Concessionária resultou em recomendação de troca de todo o semieixo 

dianteiro direito.  

O laudo teve também por finalidade oferecer fundamentação técnica para o proprietário do 

veículo exigir o direito de cobertura pela garantia contratual e eventualmente instruir ação de produção 

antecipada de provas para ajuizar futura demanda de reparação por danos morais e materiais contra a 

concessionária e fabricante do veículo.        

  

JUSTIFICATIVA  
 

A concessionária que vendeu o veículo constatou ruptura da coifa da trizeta no semieixo 

dianteiro da SUV que causou vazamento de lubrificante constatado pelo proprietário, e após consulta 

ao fabricante, alegou que o dano teria sido causado por agente externo, razão pela qual o custo do 

reparo não foi aceito pela garantia do veículo, embora dentro do período de garantia oferecido pelo 

fabricante.  

A substituição do semieixo foi realizada com custo suportado pelo proprietário do veículo 

que, contrariado com o posicionamento da concessionária e do fabricante, procurou através de 

escritório de advocacia o suporte técnico de engenharia legal automobilística para analisar o fato e 

investigar a natureza do dano.   

  
RELATO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO   
 

O proprietário do veículo atua profissionalmente com viagens frequentes e é comum o uso 

de seu próprio veículo para deslocamentos. No dia 08 de novembro de 2018, próximo às 9h, iniciou 

deslocamento de sua residência na capital do estado em que reside para uma cidade do interior em 

cumprimento à sua agenda profissional.  

Em torno de 40 min após a saída de sua residência, parou no acostamento de uma rodovia 

federal que utilizava para fazer uma ligação telefônica fora do veículo, quando observou no piso 

asfáltico embaixo do veículo um gotejamento de liquido perto da roda dianteira direita. Ligou para o 

atendimento 0800 do fabricante da SUV, relatou o ocorrido e recebeu a orientação para abertura do 

atendimento em oficina próxima do local em que se encontrava. Deslocou-se com o veículo até a 

concessionária recomendada onde foi constatado defeito na coifa da junta homo cinética do veículo. 
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DIAGNÓSTICO DA CONCESSIONÁRIA / FABRICANTE 
 

O veículo deu entrada na oficina da concessionária e apresentando o problema que foi 

registrado na Ordem de Serviço como ocorrência de vazamento de óleo na parte dianteira do veículo. 

O diagnóstico realizado na oficina, atribuiu vazamento devido a ruptura da coifa de vedação do 

semieixo dianteiro do lado direito, causada por um agente externo ao veículo.   

Como foi diagnosticada ruptura da coifa da junta homo cinética por agente externo, o 

fabricante negou-se a oferecer a cobertura do conserto pelo sistema de garantia de fábrica.  Na Ordem 

de Serviço, a concessionária condicionou o conserto à autorização do cliente, ou seja, com sua 

concordância de pagamento pelos reparos necessários.     

 
CONSERTO DO VEÍCULO  
 

O proprietário do veículo, mesmo insatisfeito com a condição imposta pela concessionária 

e pelo fabricante e pressionado pela necessidade de dispor do veículo para o exercício de sua atividade 

profissional, concordou com a execução do conserto mediante o pagamento de peças e serviços. Foi 

trocado o semieixo dianteiro direito do veículo. 

 

JUNTAS HOMO CINÉTICAS  
 
 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO  
 

Juntas homo cinéticas foram desenvolvidas para substituir as juntas universais, também 

conhecidas como juntas cardans, responsáveis pela transmissão de força do motor para as rodas de 

tração. As juntas homo cinéticas revolucionaram a mecânica automotiva ao viabilizar e popularizar a 

tração dianteira, permitindo a transmissão de rotação com variação de ângulo em todos os sentidos 

independentemente das condições da via ou da direção.  

As juntas universais apresentavam sérias limitações na dirigibilidade, perdendo tração ao 

esterçar, em elevações, buracos ou declives na via, situações que as rodas assumem ângulos diferentes 

em relação ao eixo de transmissão.  

Os semieixos homo cinéticos permitem a realização de três tarefas de forma simultânea:  

 Permitem que as rodas virem (Fig. 1); 

 Permitem a variação de comprimento para compensar os movimentos da suspensão 

(Fig. 2); 
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 Transmitem torque de forma contínua sem transmitir vibração, limitação dos eixos 

convencionais com juntas universais e cruzetas, causada pela variação da velocidade 

angular entre os eixos de entrada e saída (Fig. 3).  

 

 
Fig. 1- transmite potência para a roda 

com ângulo de esterçamento  

 
Fig. 2 – transmite potência para 

roda em desnível  

 
Fig. 3 – transmite força de torque contínua do 

câmbio para o eixo 

 

 
 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS  
 

a. Juntas homo cinéticas fixas: são aquelas montadas no lado da roda, transmitem 
o torque e permitem ângulos de esterçamento nas rodas (Fig. 4). 

 
 

 
Fig. 4 – junta homo cinética no lado da roda  

 
 

b. Juntas homo cinéticas deslizantes VL: são aplicadas no lado do câmbio dos 
veículos, permitem trabalho com deslocamento angular e deslocamento axial, 
resultando em variação do comprimento do semieixo (Fig. 5). 
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Fig. 5 – junta homo cinética deslizante VL no lado do câmbio   

 
 

c. Juntas homo cinéticas deslizantes tripóides: tem a mesma aplicação das juntas 
deslizantes tipo VL com ângulo de trabalho e deslocamento axial maiores (Fig. 
6).  

 

 
Fig. 5 – junta homo cinética deslizante tripóide no lado do câmbio   

 
 
 A JUNTA HOMO CINÉTICA DA SUV DIESEL 4X4 
 

O modelo da SUV objeto deste trabalho, apresenta o semieixo homo cinético dianteiro da Fig. 

6 com 2 juntas homo cinéticas, uma fixa junto à roda mostrada em vista explodida no item a. acima e 

uma junta deslizante tipo tripóide junto ao câmbio, mostrada no item c.  

 

 

 

 
Fig. 6 – Semieixo homo cinético da SUV 4x4 Diesel do CONTRATANTE     

 

Os modelos 4X4 apresentam semieixos homo cinéticos traseiros e dianteiros como mostrado 

de forma ilustrativa nas Fig. 7 e 8.  

 

Junta homo cinética fixa no lado da roda  

Junta homo cinética deslizante com trizeta(tripóide) no lado do câmbio    
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Fig. 7 – Semieixos homo cinéticos dianteiros e traseiros de um modelo 4x4   

 

 
Fig. 8 – Semieixos homo cinéticos dianteiros de um SUV 4x4, com 2 juntas homo cinéticas em cada semieixo     

 

 

INSPEÇÃO DA PEÇA DANIFICADA  
 

Após o conserto do veículo, a concessionária disponibilizou para o proprietário do veículo a 

peça danificada que foi substituída na oficina. A peça foi inspecionada e fotografada pelo perito; o 

registro fotográfico da inspeção pode ser encontrado no ANEXO 1 deste texto.  

Constatou-se que: 

a) Foi trocado o semieixo dianteiro direito. A Fotografia 1 do ANEXO 1 mostra o 

conjunto que foi substituído, formado por peças, que montadas, formam o semieixo 

homo cinético. 

b) Com exceção da coifa da junta homo cinética no lado da transmissão, as peças 

encontram-se em estado normal.  O vazamento de graxa ocorreu no espaço criado por 
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um rasgo encontrado na coifa de borracha da junta homo cinética no lado da 

transmissão.  

c) O rasgo é longitudinal e acompanha o eixo em traçado não linear, conforme mostra a 

Fotografia 2 do ANEXO 1.  

d) As Fotografias 3 e 4 do ANEXO 1 mostram a junta homo cinética no lado da roda em 

estado normal. 

e) A tulipa e a trizeta encontram-se em estado normal conforme Fotografia 5.    

f) As peças do semieixo são de fornecedores originais do fabricante, a Fotografia 6 

confirma que a coifa rompida é OEM (Original Equipment Manufacturer). 

 

ANÁLISE CONCEITUAL   
 

A inspeção dos componentes da peça que foi substituída na oficina da concessionária revela 

que ocorreu dano apenas na coifa da junta homo cinética no lado da transmissão, que provocou o 

vazamento da graxa percebido pelo proprietário do veículo. A peça que apresentou dano está indicada 

com a seta vermelha na Fig. 10 abaixo. 

 
Fig. 9 – Peça que apresentou dano na inspeção e que será analisada: coifa da junta homo cinética deslizante no lado do 

câmbio      
  

 
 FUNÇÃO DA COIFA E CARACTERÍSTICAS CONTRUTIVAS  
 
 A coifa é componente fundamental para a durabilidade da junta homo cinética. Sua função 

é evitar o vazamento da graxa que lubrifica os mecanismos internos de transmissão de potência da 

junta homo cinética e evitar que contaminações externas penetrem e entrem em contato com as peças 

metálicas móveis da junta.  

Peça em que se constatou 
dano 

na inspeção 
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As coifas devem ser flexíveis, precisam suportar os movimentos da suspensão, temperaturas 

elevadas, devem apresentar resistência química a derivados de petróleo, à água, barro e materiais do 

meio externo que possam entrar em contato.  

As coifas são normalmente fabricadas em borracha sintética, também podem ser 

encontradas em neoprene ou termoplástico nitrílico (mais rígidos), podendo suportar temperaturas de 

até 160° C. 

A resistência ao rasgo ou rasgamento é uma característica da borracha muito importante 

para a aplicação para a qual a peça é destinada, principalmente em artefatos de paredes finas, como, 

por exemplo, membranas, diafragmas, foles, tapetes, câmaras de ar e especificamente coifas de juntas 

homo cinéticas.  

A resistência ao rasgo de uma borracha não está relacionada à sua tensão de ruptura, ela é 

medida em ensaios padronizados, é expressa em unidades de força por milímetro de espessura de 

borracha (N/mm) e é influenciada pela direção das fibras da borracha e pela distribuição de esforço a 

que é submetida.  

As coifas são moldadas em duas partes e passam por um processo de adesão para a 

montagem final da peça. Na Fig. 10 percebe-se a emenda de fabricação entre as duas partes de fole de 

borracha da coifa.  

As abraçadeiras metálicas são componentes essenciais das juntas homo cinéticas para 

manter as coifas no local adequado e evitar vazamento do lubrificante. Devem ser produzidas com 

dureza controlada e montadas com torque adequado pois podem causar sérios problemas se durante a 

montagem ocorrer um corte no "lábio" da coifa.  

  

 
 

Fig. 11 – Coifa da junta homo cinética da SUV e a abraçadeira de fixação     
 

Emenda das partes moldadas da coifa  

Abraçadeira  
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 RECOMENDAÇÕES DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO  
 

Os fabricantes recomendam cuidados especiais na montagem das juntas homo cinéticas 

quando da fixação da coifa com as abraçadeiras metálicas. O aperto das abraçadeiras tipo ponte, que 

são utilizadas na junta homo cinética da SUV em análise, deve ser feito com alicate especial para evitar 

que um aperto acima do recomendado corte a a borracha da coifa.  

A Fig. 11 foi retirada de um Manual da SPICER / DANA, tradicional fabricante mundial de 

juntas homo cinéticas. As figuras orientam como fazer o aperto das abraçadeiras para evitar danos na 

borracha das coifas.  

 
 

 
Fig. 11 – Recomendações do fabricante DANA para a fixação das braçadeiras nas coifas das juntas homo cinéticas     

 

Os fabricantes de untas homo cinéticas recomendam inspeção das coifas a cada 10.000 Km 

e troca a cada 70.000 Km. Também costumam alertar sobre a risco de dano à coifa durante o ato de 

montagem das juntas homo cinéticas caso não seja aplicado o torque correto com a ferramenta no 

aperto das abraçadeiras metálicas. Um aperto elevado nas abraçadeiras ou um mau posicionamento 

que provoque pressão localizada da abraçadeira sobre a borracha da coifa pode atingir o ponto da 

resistência ao rasgo do material e criar um defeito pontual que se propaga com o uso, pela trepidação 

da peça com o movimento do veículo e principalmente nas juntas homo cinéticas deslizantes, com o 

movimento de abertura e fechamento do fole da coifa para acompanhar o deslizamento do eixo 

representado na Fig. 2.    

 

 

 

 



[10] 
 

ANÁLISE CONCLUSIVA    
 
 INTERPRETAÇÃO DO DEFEITO ENCONTRADO NA COIFA   
 

A coifa da junta homo cinética deslizante com trizeta do lado da transmissão apresenta-se 

cortada. O corte acompanha a direção longitudinal do semieixo, ortogonal à direção de avanço do 

veículo. O corte não é reto e tem sua origem que inicia junto à abraçadeira maior e termina no último 

gomo da coifa, antes da região de fixação da coifa pela abraçadeira menor.  

A sequência de fotografias mostrada nas Fig. 12 ,13 e 14 dá suporte e comprovação a esta 

interpretação. 

 Fig. 12 - A fotografia mostra as 2 seções da coifa separadas pelo corte. O corte tem 

início na região de fixação da abraçadeira maior que prende a coifa na tulipa e 

termina antes da região de fixação da abraçadeira menor, que prende a coifa no eixo.   

 

 
Fig. 12 – Corte longitudinal não em linha reta iniciando na região de fixação da abraçadeira maior e terminando no 

último gomo, divide a coifa em 2 peças que ficaram separadas.  
 

 

Fig. 13 - A fotografia mostra a abraçadeira maior tipo ponte, que fixa a coifa na tulipa e a 

região onde inicia o corte, bem próximo do ponto de aplicação da força de aperto pela abraçadeira.    
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Fig. 13 – Tulipa e abraçadeira maior de fixação da coifa. Ponto de início do corte junto ao ponto de aplicação de força de aperto 

na abraçadeira metálica. 
 

Fig. 14 - Fotografia mostra as peças dividas pelo corte em posição justaposta, revelando a 

propagação longitudinal do corte a partir de ponto situado embaixo da abraçadeira, na região de 

aplicação de força para aperto da mesma. O resultado de um aperto com tensão superior ao limite da 

tensão de corte da borracha da coifa gera um defeito pontual que dá início à propagação do defeito 

resultando em corte longitudinal não linear na borracha da coifa.     

 

 
Fig. 14 – Pedaço da coifa cortada colocada na posição original mostra o ponto de início de propagação do corte longitudinal em 

ponto localizado embaixo da abraçadeira metálica. 
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Fig. 15 - Fotografia mostra a justaposição das peças dividas pelo corte no lado da 

abraçadeira menor, a separação ocorreu no último gomo, antes da região da coifa que fica sob a 

abraçadeira metálica. 

 

 
Fig. 16 – Ponto de separação da coifa no lado da abraçadeira menor, ocorreu no último gomo, antes da região de fixação da 

abraçadeira metálica.  
 
 
CONCLUSÕES   
 

O diagnóstico apresentado pela concessionária e pelo fabricante da SUV DIESEL 4X4 de 

que o problema da junta homo cinética ocorreu por ação de agente externo não encontra nenhum 

suporte de prova técnica.  

O laudo da concessionária, não reproduzido neste texto para preservar a identidade da 

empresa, simplesmente afirma que a origem teve causa externa e não apresenta justificativa técnica, 

porque não há como comprovar que o dano tenha sido causado por agente externo.  

Se o dano fosse causado por agente externo seria ataque químico, impacto mecânico ou 

corte causado por elemento rígido cortante.  

 Não se encontrou marcas de ataque químico. 

 Não se encontrou sinais de impacto mecânico, com amassamento e quebra da junta, 

além de outras marcas na parte inferior do veículo.  



[13] 
 

 Se o corte tivesse sido provocado por agente externo, como uma pedra ou um sólido 

na rodovia, a direção do corte seria ortogonal ao eixo, na mesma direção de 

movimento do veículo.  

 

As análises demonstram que o corte iniciou em um ponto sob a abraçadeira metálica que 

fixa a coifa na tulipa por esmagamento pontual com tensão superior à tensão de resistência ao 

rasgamento e se propagou longitudinalmente, não em linha reta, em consequência da trepidação da 

suspensão do veículo e pelo movimento contínuo de abertura e fechamento dos foles de borracha na 

direção longitudinal do semieixo, devido ao movimento longitudinal do eixo da junta homo cinética 

deslizante.       

Não foi encontrada nenhuma evidência para comprovar que o dano tenha ocorrido por um 

agente externo ao veículo.  
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ANEXO 1 

 
Fotografia 1 - Conjunto de peças que montadas formam o semieixo homo cinético dianteiro direito que foi 

trocado na concessionária    

 
Fotografia 2 - Coifa de borracha da junta homo cinética no lado da transmissão apresentando rasgo 

longitudinal não linear      
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ANEXO 9 

 
Fotografia 3 - Junta homo cinética no lado da roda em estado normal   

 
Fotografia 4 -Junta homo cinética no lado da roda em estado normal        
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ANEXO 9 

 
Fotografia 5 -Trizeta sem dano          

 
Fotografia 6 –Inscrição na coifa indica fornecedor de produto original do fabricante          

  
  

  


