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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2002243-35.2013.815.0000
ORIGEM: 1ª Vara Regional de Mangabeira 
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho, convocado, em substituição
à Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Ford Motor Company do Brasil Ltda
ADVOGADO: Celso de Faria de Monteiro
AGRAVADO: Esdras Karlo Rodrigues de Albuquerque
ADVOGADOS: Alex Wagner Alves Freire e Alex Maia Duarte Filho

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. AÇÃO  REDIBITÓRIA  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  AUTOMÓVEL.
VÍCIO NO PRODUTO. DEPÓSITO DO VALOR DO BEM EM JUÍZO EM
SEDE  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  MEDIDA  DESARRAZOADA.
FABRICANTE COM GRANDE PORTE FINANCEIRO. PROVIMENTO.

-  Não se vislumbra nos autos qualquer prejuízo ao agravado, caso
não seja garantido o juízo na fase inicial do processo. Na verdade,
poder-se-ia  ter  como imprescindível  essa  garantia,  caso  houvesse
nos  autos  prova  inequívoca  de  indícios  de  futura  insolvência  por
parte da empresa agravante no caso de eventual condenação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento ao agravo.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento manejado  por  FORD  MOTOR
COMPANY  DO  BRASIL  LTDA, contra a  decisão  interlocutória  de  f.  73/74,
proferida  pelo  Juiz  da 1ª Vara Regional  de Mangabeira,  nos  autos de ação
redibitória  c/c  indenização  por  danos  morais  e  materiais  (Proc.
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200.2011.014030-4)  ajuizada  por  ESDRAS  KARLO  RODRIGUES  DE
ALBUQUERQUE, que determinou ao  agravante efetuasse depósito  judicial  de
quantia  equivalente  ao  valor  de  um  veículo  FORD  KA,  nas  mesmas
características do que foi adquirido pelo promovente, com o escopo de garantir
um  eventual  resultado  prático  do  pedido  do  autor,  sob  pena  de  multa
cominatória no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento da decisão.

 
O autor/agravado adquiriu (18/10/2010) um FORD KA (0 Km) junto

à Cavalcanti Primo Ltda, no valor de R$ 31.180,00. Após trinta dias de uso, o
veículo apresentou vários defeitos nas portas, freios e acendimento da luz de
verificação  do  motor.  Diante  disso,  após  reiteradas  idas  à  oficina  da
concessionária  e  esta  afirmar  que  havia  resolvido  os  problemas,  estes
continuaram. Após denúncia ao PROCON-PB, a concessionária,  em audiência
(24/03/2011), informou que eram vícios de fábricas, propondo a substituição de
uma  peça  módulo,  que,  segundo  o  agravado,  compromete  a  qualidade  e
características do veículo, além de diminuir-lhe o valor (f. 20).

O agravante, nas razões do seu recurso, aduz a  inexistência de
elementos suficientes  para o juízo  a quo  deferir  a medida  aqui  impugnada.
Ademais, alega que o valor das astreintes (R$ 500,00) mostra-se exorbitante.

Pedido de efeito suspensivo deferido às f. 278/280.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão, f. 286).

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 287/289).

É o relatório.

            VOTO: Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
Relator

No mérito do recurso, mantenho os mesmos fundamentos da decisão
de f. 278/280, que deferiu a liminar requestada, reproduzindo trecho dela na
parte que interessa:

[...]

Historiam os autos que o ESDRAS KARLO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
(agravado)  ajuizou  ação  indenizatória  contra  a  empresa  agravante,  em
decorrência de supostos vícios no veículo automobilístico da marca FORD.
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Assim, no caso dos autos, o cerne da questão reside em saber se merece
reforma  a  decisão  agravada  a  qual  determinou  que  a  agravante
depositasse, em sede de antecipação de tutela, o valor do veículo, para
garantir futura condenação, sob pena de multa cominatória.

Pois  bem,  inicialmente  destaco  que  para  se  conceder  os  efeitos  da
antecipação da tutela nos termos do artigo 273, além da fumaça do bom
direito, é necessário que a parte demonstre a existência de dano de difícil
reparação caso o provimento não seja concedido naquele exato momento.

No  caso sub  judice,  entendo  inexistir  tal  requisito,  uma  vez  que  não
vislumbro qualquer prejuízo ao agravado caso não seja garantido o juízo na
fase inicial do processo.

Na  verdade,  poder-se-ia  ter  como  imprescindível  essa  garantia,  caso
houvesse nos autos prova inequívoca de indícios de futura insolvência por
parte da empresa agravante no caso de eventual condenação.

Ora sendo a empresa agravante uma montadora de porte internacional,
dotada de considerável porte financeiro, não exergo como sendo provável
uma  frustração  da  execução  por  descumprimento  de  uma  eventual
condenação que lhe possa ser imposta, caso seja vencida nesta demanda,
hábil a justificar a medida antecipatória deferida no primeiro grau.

Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, determinando a suspensão da
decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.

Assim, sem maiores considerações,  dou provimento ao agravo,
para tornar sem efeitos a parte da decisão agravada que determina o depósito
do valor do automóvel.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR (Juiz  Convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO DE  A.  D.  FERREIRA)  e
com  o  Excelentíssimo Desembargador OSWALDO  TRIGUEIRO  DO
VALLE FILHO.

Presente à  Sessão a Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 10 de fevereiro
de 2015.

                Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                                    Relator
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