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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. 2002279-77.2013.815.0000
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado, em substituição
à Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: General Motors do Brasil S/A
ADVOGADO: Carlos Roberto Siqueira Castro
AGRAVADA: Maria das Dores Freire de Arruda

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA. CONSUMIDOR. AUTOMÓVEL. VÍCIO NO PRODUTO
TIDO COMO ESSENCIAL. SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA A CONCESSÃO
DO PLEITO ANTECIPATÓRIO.  REQUISITOS DO ART.  273 DO
CPC,  FIELMENTE  OBSERVADOS  PELO  MAGISTRADO  A  QUO.
DESPROVIMENTO.

-  Não sanado o vício do produto no prazo estabelecido pelo
CDC,  o  consumidor  pode  exigir  a  imediata  substituição  por
outro  da  mesma  espécie,  em  perfeitas  condições  de  uso,
sempre que, em razão da extensão do defeito, a substituição
das partes viciadas diminuir-lhe o valor. 

- Não  é  necessária  perícia  técnica  para  manter-se  o  pleito
antecipatório em favor do consumidor, uma vez que o artigo
273 do CPC faz menção à verossimilhança da alegação (e não à
certeza do próprio direito em si), que, no dizer de Willad de
Castro  Villar,  consiste  no  “juízo  de  probabilidade  e
verossimilhança do direito cautelar a ser acertado.” (In Medidas
Cautelares, 1971, p. 59).

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos.
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A C O R D A a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
agravo.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento interposto  pela  GENERAL
MOTORS DO BRASIL S/A que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c pedido de tutela antecipada, movida por MARIA DAS DORES FREIRE
DE ARRUDA, insurgiu-se contra a decisão interlocutória de f. 25/26, que
concedeu  liminar  determinando  que  a  agravante  disponibilizasse,
temporariamente, um automóvel à agravada, até o julgamento do mérito
da causa.

Historiam os  autos  que, em dezembro  de  2012,  a  agravada
celebrou contrato de compra e venda com a agravante, por meio do qual
adquiriu  um veículo  automotor,  Modelo  GM  Cobalt  LT,  e,  com apenas
quatro  meses  de  uso,  o  veículo  apresentou  defeito  de  fabricação,  foi
levado  para  oficina  autorizada  em  16/04/2013,  e  foi  elaborado  laudo
técnico pela seguradora, constatando que o motor do veículo estourou. 

Afirma a agravada que, em 06/06/2013, recebeu um telegrama
da agravante comunicando-lhe que o reparo já havia sido concluído e que
o automóvel se encontrava em perfeitas condições. Conta que, no mesmo
dia, dirigiu-se à oficina e lá chegando não pôde retirar seu veículo, pois,
segundo foi informada, como houve substituição do motor, a numeração
dele  deveria  ser  incluída  na  CRLV,  o  que  estava  a  depender  de
documentação fornecida pela GM, e que somente estaria disponível em
11/06/2013. Assim, a agravada requereu a locação de um veículo pela
agravante,  já  que  se  trata  de  bem  de  suma  importância  para  sua
sobrevivência.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a decisão
interlocutória  objurgada,  proferida  pelo  Magistrado  a  quo,  deve  ser
reformada, uma vez que inexistem os requisitos autorizadores para sua
concessão. Diz, ainda, que não houve afronta ao art. 18 do CDC, e que,
conforme disposição legal,  não se concederá tutela  antecipada quando
houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

Dessa  forma,  pleiteou  a  concessão  de  efeito  suspensivo  ao
presente agravo de instrumento, o que foi indeferido às f. 129/132.

Parecer ministerial às f. 139, sem opinar acerca do mérito.

É o relatório.
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VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
   Relator

É cediço que em sede de agravo de instrumento contra decisão
que aprecia pedido de liminar, o labor do Magistrado de segundo grau
deve-se limitar ao exame da existência dos requisitos que autorizam o
provimento antecipatório, elencados no art. 273 do Código de Processo
Civil, mormente a verossimilhança, de modo que se evidencie a presença
das vertentes que regem a liminar: o  fumus boni iuris  e o  periculum in
mora.

Portanto,  efetivamente  comprovada  a  necessidade  do
deferimento de liminar e/ou tutela antecipada, o Magistrado assim deve
proceder.  De  forma  contrária,  ausente  um  desses  pressupostos,  tais
institutos não poderão ser concedidos.

O  caso  em  tela  dispensa  maiores  discussões,  devendo  o
Magistrado aferir se os fatos narrados subsumem-se à hipótese do artigo
18 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não
duráveis  respondem  solidariamente  pelos  vícios  de  qualidade  ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes  da  disparidade,  com  a  indicações  constantes  do
recipiente,  da  embalagem,  rotulagem  ou  mensagem  publicitária,
respeitadas  as  variações  decorrentes  de  sua  natureza,  podendo  o
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie,
em perfeitas condições de uso;

II  -  a  restituição  imediata  da  quantia  paga,  monetariamente
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§  3°  O  consumidor  poderá  fazer  uso  imediato  das
alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da
extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder
comprometer  a  qualidade  ou  características  do  produto,
diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Em um juízo de cognição sumária, percebe-se que a agravante
não cumpriu o prazo de 30 (trinta) dias, a que a norma supracitada faz
referência, para sanar o vício do veículo do consumidor, fato que faz surgir
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em  favor  da  agravada  o  direito  de  requerer,  imediatamente, a
substituição do produto por outro da mesma qualidade. 

Quanto  ao  argumento  aduzido  nas  razões  recursais,  de  que
seria  suficiente  apenas  a  substituição  da  parte  danificada,  destoa,  por
inteiro, da prescrição normativa do inciso I, acima destacada.

Ressalto que aqui não é necessária perícia técnica para manter-
se o pleito antecipatório em favor do consumidor, uma vez que o artigo
273 do CPC faz menção à verossimilhança da alegação (e não à certeza do
próprio direito em si), que, no dizer de Willad de Castro Villar, consiste no
“juízo  de  probabilidade  e  verossimilhança  do  direito  cautelar  a  ser
acertado.”1

Eis jurisprudência dos nossos tribunais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BEM MÓVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS  C.C.  OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Veículo zero quilômetro que apresentou defeito no motor no dia em
que foi retirado da concessionária - Deferimento da tutela antecipada
- Substituição do bem por outro sob pena de multa diária -
Pressupostos  de  admissibilidade  da  medida  antecipatória
presentes - Incidência do disposto no §3° do art. 18 do CDC -
Ademais,  a  matéria  já  restou  julgada  em  agravo  de  instrumento
anteriormente interposto pela corre - Recurso desprovido.2 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - VÍCIO DO PRODUTO - AUTOMÓVEL -
REDUÇÃO DO VALOR - SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DO BEM - PERIGO
DE DANO.  Se o vício do produto não for sanado no prazo de
máximo de trinta dias, o consumidor pode exigir a imediata
substituição  do  produto  por  outro  da  mesma espécie,  em
perfeitas  condições  de  uso,  sempre  que,  em  razão  da
extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder
diminuir-lhe o valor. O perigo de dano não depende de prova
inequívoca. Cabe  ao  magistrado,  de  acordo  com  as  regras
ordinárias de experiência, verificar se a tutela, caso deferida somente
a final, causará dano irreparável ou de difícil reparação ao autor. V.V.3

PROCESSO  CIVIL  E  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  DEMANDA  COMINATÓRIA  E  INDENIZATÓRIA.

1 In Medidas Cautelares, 1971, p. 59.
2 TJ/SP. AG: 0317821-95.2010.8.26.0000 Agravo de Instrumento, Relator: Cesar Lacerda, Órgão julgador: 28ª
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 10/08/2010, Data de registro: 26/08/2010.
3 TJ/MG, AC 1.0016.06.062586-6/001(1), Relator: Des. Viçoso Rodrigues, Data do Julgamento:27/02/2007, Data
da Publicação:09/03/2007.



AI n. 2002279-77.2013.815.0000                                                                                                         5

VEÍCULO  UTILITÁRIO  NOVO.  DIVERSOS  DEFEITOS  EM  CURTO
ESPAÇO  DE  TEMPO.  ESSENCIALIDADE  DO  PRODUTO  VICIADO.
RISCO  À  ATIVIDADE  ECONÔMICA  E  À  VIDA  DO  CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE  DE  O  CONSUMIDOR  REQUERER  A  IMEDIATA
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DO ART. 18, § 3º,  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  IMPROVIMENTO.  I  -
Presente  prova  inequívoca  da  verossimilhança  de  que  o
veículo adquirido pelo consumidor,  tratando-se de produto
essencial a que alude o § 3º do art. 18 do CDC, padeceu de
diversos  vícios  em  poucos  dias  após  a  entrega  pela
concessionária  que,  além  de  porem  em  risco  a  vida  e
atividade  econômica  exercida  pelo  consumidor,
demonstraram a não confiabilidade do automóvel, bem como
o  não  atendimento  das  expectativas  para  o  qual  foi
adquirido,  aliada ao fato de não haver  irreversibilidade da
medida  e  de  existir  periculum  in  mora  em  favor  do
consumidor,  válida  e  devida  é  a  antecipação  de  tutela
concedida  para  substituir  o  produto  viciado;  II  -  se  o
consumidor  adquire  veículo,  sobretudo  para  fins  profissionais,
tornando-o produto  essencial,  e este apresenta inúmeros defeitos,
que lhe põem em risco a vida e a própria continuidade da atividade,
desnecessário se apresenta perquirir  o prazo prescrito no § 1º do
artigo  18  do  CDC podendo,  desde  já,  requerer  a  substituição  do
produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso,
albergado no § 3ª do mesmo artigo e comando legal; III - ainda que
atualmente o veículo esteja reparado, a substituição de que trata o §
1º do art. 18 do CDC é medida que se impõe, porquanto o § 3º do
mesmo dispositivo legal não limita a faculdade de o consumidor exigir
de pronto a substituição do produto essencial defeituoso. Ao reverso,
impõe  a  substituição  imediata  do  produto  viciado,  caso  seja
essencial; IV - agravo de instrumento não provido.4 

Ademais, observo o periculum in mora inverso, pois a circulação
do veículo, cujo vício apontado e confirmado pela própria agravante foi um
princípio  de  incêndio,  pode  acarretar  riscos  à  agravada,  bem como  à
coletividade.

Ainda,  neste  grau  de  cognição  sumária,  percebo  que  resta
abalada  a  confiança  do  consumidor  no  bem  objeto  da  relação  de
consumo, pois quem, em sã consciência, sentir-se-ia seguro em utilizar
um veículo que teve um princípio de incêndio?

A resposta nos parece negativa.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  agravo, mantendo
incólume a decisão combatida.

É como voto.
4 TJMA  -  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO:  AG  88082010,  Relator:  Cleones  Carvalho  Cunha,  Julgamento:
11/05/2010.
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Presidiu  a  Sessão o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena,  em substituição à Excelentíssima Desembargadora
MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Doutor AMADEUS LOPES
FERREIRA, Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA 
                            Relator
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