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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: nº 0006269-19.2009.815.0011
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE 1 : João Daniel Antunes de Melo
ADVOGADO : José Dinart Freire de Lima
APELANTE 2 : Fiori Veículos Ltda.
ADVOGADOS : Luís Felipe de Souza Rabelo e Felipe Sousa Leão Araújo
APELADOS : Os mesmos
ORIGEM : Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
JUIZ (A) : Cláudio Pinto Lopes

AGRAVO  RETIDO.  QUESITAÇÃO
COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESPROVIMENTO.

-O fato de a perícia não ter sido totalmente favorável
à  ré,  a  qual  demonstra  descontentamento  com  a
conclusão  do  expert  referente  a  uma  das
reclamações,  não  implica  deferimento  de  quesitos
complementares.

PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
DENUNCIAÇÃO  À  LIDE  DA  FABRICANTE.
REJEIÇÃO.

-A  Responsabilidade  pelos  danos  sofridos  pelo
consumidor  é  solidária,  podendo  os  responsáveis
ser  demandados  individual  ou  coletivamente,
conforme a opção do consumidor. A concessionária
responsabilizada  poderá  exercer  seu  direito  de
regresso contra os demais responsáveis. Incabível o
chamamento ao processo. 

-Quanto  à  ilegitimidade  passiva,  tenho  que  a
demandada  efetuou  a  venda  do  veículo  à  autora,
devendo  responder  solidariamente  pelos  danos
sofridos pelo consumidor, sendo parte legítima para
integrar a lide. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  PEDIDO
JULGADO  PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.
VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. DEVER DE
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INDENIZAR.  DANO  MORAL  CONFIGURADO  E
MAJORADO.  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO  DO
PROMOVENTE  E  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO DO PROMOVIDO.

-O  vício  do  produto  e  a  falha  na  prestação  de
serviços, que causa constrangimento, humilhação e
significativo  aborrecimento,  constituem  dano  moral
indenizável.

-Quantum  indenizatório dos danos morais deve ser
majorado para  o  valor  de  R$  20.000,00  (vinte mil
reais),  porquanto  atendidos  os  pressupostos  de
razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade, DESPROVER  o  Agravo  Retido,  REJEITAR  as
preliminares  e,  no  mérito,  DESPROVER o  Apelo  do  Réu e  PROVER o
recurso do Autor, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento
de fl. 256.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  por  João  Daniel

Antunes de Melo e Fiori Veículos Ltda contra sentença prolatada pelo Juiz da

8ª  Vara  Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande,  que  julgou  parcialmente

procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelo

primeiro Apelante.

O 1º Apelante, requer,  em síntese, a majoração do valor da

indenização por danos morais.

O 2º Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença

por cerceamento de defesa, a ilegitimidade passiva e a denunciação da lide.

No mérito, alega a inexistência de danos morais e requer, alternativamente, a

minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões ofertadas à fl. 210 e às fls.211/223. 

2



Apelação Cível nº 0006269-19.2009.815.0011Apelação Cível nº 0006269-19.2009.815.0011

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls.247/248).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO RETIDO

O  réu  interpôs  Agravo  Retido  (fls.134/140)  da  decisão  que

indeferiu o pedido de quesitação complementar (fl.130). 

Na  Apelação,  preliminarmente,  requereu  que  o  Tribunal

conheça do recurso, cumprindo o disposto no artigo 523 do CPC.

A empresa apelante alegou cerceamento de defesa em razão

do indeferimento pelo magistrado do pedido de quesitação complementar que

teria a função de explicar, apontar e detalhar questões referentes à maçaneta

da porta do veículo.

No  entanto,  ocorre  que  o  Juiz  é  o  destinatário  da  prova,

incumbindo a ele, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos,

avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as

diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC).

Na  hipótese  dos  autos,  o  Laudo  Pericial  do  Perito  Yoge

Jeronimo Ramos da Costa ((fls.103/117) foi confeccionado de forma minuciosa

e detalhada, inspecionando todo o veículo, respondendo a todos os quesitos

arrolados pelas partes. 

O fato de a perícia ser desfavorável, em parte, à empresa-ré, a

qual  demonstra  descontentamento  com a  conclusão do  expert,  não implica

deferimento de quesitos complementares, sobretudo quando suficiente o Laudo

para o convencimento do magistrado.

Deste modo, DESPROVEJO O AGRAVO RETIDO.
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APELAÇÃO

PRELIMINARES NA APELAÇÃO DO PROMOVIDO

Ilegitimidade passiva

A  Demandada  efetuou  a  venda  do  veículo  para  o  Autor,

conforme a nota fiscal de fl. 17, devendo responder solidariamente pelos danos

sofridos pelo consumidor.

E  o  art.  18  do CDC deixa  claro  a  solidariedade  passiva  de

todos os fornecedores.

Portanto, a Demandada é parte legítima para integrar a lide.

Denunciação à lide da fabricante

A postulação  de chamamento  ao processo  do  fabricante  do

veículo é incabível à espécie.

Na hipótese dos autos, a admissão de intervenção de terceiros

resultaria  na  introdução  de  fato  novo  à  causa  de  pedir,  não  formulado  na

petição  inicial  do  Autor,  já  que  o  consumidor  optou  por  demandar  apenas

contra a revenda autorizada do veículo. 

Ademais, a admissibilidade do chamamento ao processo após

a prolação de sentença resulta em prejuízo exclusivo do consumidor e não

acarreta  dano  algum  à  demandada,  a  qual  poderá  exercer  seu  direito  de

regresso contra os demais responsáveis. 

Se não bastasse, a referida solidariedade prevista no art. 18 do

CDC permite  ao  consumidor  mover  ação  contra  todos  os  fornecedores  ou

apenas um deles.
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Pelo exposto, rejeito as preliminares.

MÉRITO

Analiso conjuntamente os Recursos.

O regime de garantias do Código de Defesa do Consumidor

materializa o campo da responsabilidade civil na relação de consumo.

Por  força  dessa  normatização,  a  responsabilidade  civil  do

fornecedor  é  tutelada  no  CDC  em  dois  artigos:  o  art.  12,  que  trata  da

responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (acidente de consumo); e o

art. 18, que trata da responsabilidade por vício do produto ou do serviço.

Em se tratando de responsabilidade por  vício  do  produto,  o

referido artigo 18 reza:

“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  as  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”.

Pois  bem.  Diz  o  Autor  que,  no  dia  30  de  agosto  de  2008,

adquiriu,  através  da  promovida,  o  veículo  Pálio,  ano  de  fabricação  2008,

modelo 2009, pelo preço de R$ 29.240,00, e que, no dia 23 de outubro daquele

ano  o  automóvel  começou  a  apresentar  defeitos  de  fabricação  (sic),

consistentes em barulho na traseira ao freá-lo,  barulho no painel,  narrando,

ainda, que ao ligá-lo e desligá-lo surge um forte cheiro de combustível dentro

do veículo, que fica querendo “morrer”.

Diz, também, que levou o veículo à concessionária ré para a

realização de reparos, recebendo-o de volta no dia 27/10/2008, e no dia 24 do
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mês seguinte, novo problema surgiu, agora nas maçanetas dianteira e traseira,

o que motivou seu retorno à oficina, e liberação no dia 10/12/2008.

Aduz, noutro trilho, que, em fevereiro de 2009, o veículo voltou

à  Concessionária  com  mais  um  problema  mecânico,  realçando  que  os

“defeitos” de fabricação são insanáveis, porquanto até a solda de fixação das

chapas que fazem a estrutura do veículo tiveram que ser reforçadas, pois a

soldagem realizada pela Fábrica foi insuficiente e inconsistente, pelo que só

restaria a permuta por outro.

Por fim, pleiteou indenização por dano moral, devido a todos os

constrangimentos que experimentou após a aquisição do veículo Pálio, e dano

material igual ao valor do veículo, que é imprestável e não oferece segurança.

No curso do processo, realizou-se perícia técnica, para avaliar

os problemas indicados pelo Autor, concluindo o perito que apenas identificou a

questão das maçanetas, confirmando ter havido reforço de solda na estrutura

do veículo, e que outros itens ficaram prejudicados, considerando o fato de ter

o mesmo rodado 80.000 Km, e assim apresentava ruídos pelo tempo de uso.

Como é fácil constatar, a hipótese não versa sobre acidente de

consumo, mas sim de vícios do produto,  aplicando-se, por consequência, a

regra  do  art.  18  do  CDC.  Nesse  contexto,  caberia  ao  réu  sanar  os  vícios

apontados,  no  prazo  de  30  dias,  sob  pena  de  incidir  as  alternativas  do

mencionado art. 18, § 1º, do CDC. Veja-se:

“§ 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.

Como o  veículo  ficou  sendo  usado  pelo  Autor  ao  longo  de

todos esses anos, tanto é assim que rodou 80.000 Km, isto na data da perícia,

não há que se falar em descumprimento do prazo previsto no § 1º em tela, e
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mesmo a questão residual das maçanetas não teria o condão de se impor ao

fornecedor devolução do dinheiro pago nem a substituição do bem por outro.

Nesse caso, o juiz de primeiro grau não deferiu o pedido de

indenização por dano material, fixando ressarcimento, a título de dano moral,

no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Como não há recurso do Autor

referente  aos  danos  materiais,  na  medida  em  que  apenas  se  pleiteou  a

elevação do dano moral, a análise desta Instância se resumirá a esse aspecto,

isto é, se é possível elevar a quantia fixada como reparação do dano moral

experimentado pelo Autor.

Sobre esse enfoque, estou convencido de que a indenização

definida  em  primeiro  grau  precisa  ser  corrigida,  para  que  o  valor  da

condenação seja elevado para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É  induvidoso  todo  o  constrangimento  sofrido  pelo  Autor.

Economizar  para  conseguir  adquirir  um  veículo  novo,  e  toda  a  frustração

decorrente de várias idas do veículo à oficina. Se não bastasse, ainda é preciso

destacar  que o  vício  apresentado pelo  automóvel  ainda o  conduziu  a  uma

desvalorização,  que  deveria  ter  sido  observada  na  sentença,  como  dano

material. Infelizmente, repito, não há recurso do autor para pugnar pela reforma

da sentença, nesse ponto.

Mas, isso significa que o Autor igualmente sofreu turbação de

ânimo,  alteração  psíquica,  devido  a  essa  desvalorização,  aumentando  sua

angústia por todos os problemas que enfrentou com o seu veículo.

Portanto, a elevação da indenização por dano moral é mais do

que justa, pois atende às circunstâncias do caso concreto.

Ante  o  exposto,  rejeitos  as  preliminares  e,  no  mérito,

DESPROVEJO O APELO DO PROMOVIDO E PROVEJO a Apelação Cível

do Demandante, majorando o valor indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte

mil reais) e  fixando os  honorários advocatícios  em R$ 6.000,00 (seis mil

reais). Por fim, afasto a sucumbência recíproca.
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É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 19 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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