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APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR
–  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  –  PERÍCIA  NÃO
REALIZADA   –  ARTIGO 130  DO  CPC  –  PODER
INSTRUTÓRIO DO JULGADOR – REJEIÇÃO – MÉRITO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL E MATERIAL –
RELAÇÃO DE CONSUMO –  COMPRA DE PRODUTO –
VÍCIO  DE  FABRICAÇÃO  –  EVIDENTE  DEFEITO  –
DIREITO  DE  RESSARCIMENTO  REVELADO  –  FATO
CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  DO  AUTOR  PROVADO  –
DEFESA  INSUFIENCIENTE  PARA  INVALIDAR  A
ASSERTIVA –  ART. 333,  II,  DO CPC/1973 – SENTENÇA
ESCORREITA  –  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO.

É cediço ter o magistrado o poder de determinar as provas
necessárias  à  instrução  do  processo,  indeferindo  as
diligências  inúteis  ou meramente  protelatórias,  segundo a
dicção do art. 130 do CPC. Por isso, o magistrado realizou o
julgamento  independentemente  da  prova  pericial,  ao
constatar que não seria imprescindível ao deslinde do caso.

Devido  é  o  ressarcimento  advindo  de  defeito  do  produto
com  vício  de  fabricação,  nos  termos  do  CDC.  Como na
espécie, os danos se enquadraram nessa assertiva, não há
razão para alterar o julgamento, com o fim de desobrigar o
fabricante no dever de indenizar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BS ColWay Pneus Ltda
contra  a  sentença  (fls.  180/182) proferida  pelo  Juízo  da  1.ª  Vara  Cível  da
Comarca de Cabedelo que, nos autos da Ação Indenizatória de dano moral e
material  movida  por  Odívio  Florentino  de  Albuquerque  Filho  em  face  do
Apelante,  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  para  condenar  a
empresa promovida a pagar a promovente a quantia de R$ 340,00 (trezentos e
quarenta  reais) a título de danos materiais, deixando de condenar em danos
morais.

Em  tese  defensiva,  suscita  o  apelante  a  preliminar  de
cerceamento de defesa, dado o julgamento da lide, sem realização da perícia e
dos  depoimentos.  No  mérito,  a  empresa  demandada  interpõe  o  presente
recurso, buscando a reforma da sentença com base nas seguintes ilações: a) o
produto  não  apresenta  defeito,  nem  mesmo  de  fabricação  a  ensejar  dano
material; b) o consumidor não apresentou os pneus para análise como manda
do fabricante; c) o problema pode ter sido motivo por indevida montagem do
produto;  d)  ausência  de  nexo  de  causalidade  capaz  de  ensejar  dano,  fls.
200/216.

Por  fim,  requer  a  reforma  da  sentença,  a  fim  de  que  sejam
julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor, bem como invertidos
os ônus sucumbenciais. Pugna ainda pelo prequestionamento da matéria. 

Ausência de contrarrazões ofertadas pelo demandante, fls. 219

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer às fls. 225/227, opinou
acolhimento  da  preliminar  de  cerceamento  de  defesa.  No  mérito,  pelo
prosseguimento da irresignação,  sem manifestação de mérito,  por  entender
ausente situação ensejadora de obrigatória intervenção ministerial.

VOTO

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Impende analisar a preliminar levantada pelo apelante, aduzindo a
existência de  cerceamento do seu direito de defesa, alegando que a lide foi
julgada  sem que o  laudo pericial  se  concretizasse e colhidos depoimentos,
cuja  produção  era  imprescindível  para  se  apurar  o  ponto  controvertido  da
demanda.

É  necessário  esclarecer  que  a  despeito  de  ter  postulado  a
produção de provas  e o  pleito deferido,  diante das provas já apresentadas o
julgador entender que não seriam indispensáveis para o deslinde do caso.

Ademais,  faz-se mister mencionar que o art.  330 do CPC/1973

                                            Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                



Apelação Cível nº 0000018-90.2008.815.0731

não apresenta ao julgador a faculdade de julgar a lide antecipadamente. Pelo
contrário, sempre que houver matéria eminentemente de direito ou, sendo de
fato  e  de  direito,  existir  a  possibilidade de resolver  o  mérito  com base em
documentos produzidos pelas partes, merece o feito ser julgado no estado em
que se encontra. 

Demais  disso,  é  cediço  ter  o  magistrado  o  poder-dever  de
determinar  as  provas  necessárias  à  instrução  do  processo,  indeferindo  as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, segundo a dicção do art. 130 do
CPC, in verbis: 

Art.  130.  Caberá  ao  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias. 

Dessa feita, impõe-se ao magistrado o dever de indeferir todas as
provas que se mostrem desnecessárias a solução da lide, de modo a coadunar
com o princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII,
da CR/88, e com o princípio da livre convicção motivada ou mesmo dispensá-
las, dada a prova já existente. 

Dentro  desse  cenário,  mostra-se  que  inocorreu  o  alegado
cerceamento  de defesa,  pelo  simples  fato  de  ter  o  julgador  prescindido  de
realização de prova pericial e dos depoimentos.

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  de  cerceamento  de
defesa.

MÉRITO. 

Trata-se de Ação Indenizatória em que pretendeu a condenação
da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
decorrentes  de  defeitos  em pneus  cuja  fabricação  recaiu  a  ré,  somados  a
ausência de assistência prestada. 

Sobrevindo  a  sentença,  o  magistrado  julgou  parcialmente
procedente o pedido de dano material, fundamentando a responsabilidade do
réu  pelo  fato  do  produto,  configurada “exatamente  quando  o  dano  ao
consumidor extrapola os limites do próprio produto adquirido, atingindo outros
direitos do consumidor”. Na espécie, dos danos foram decorrentes do produto
com  vícios  de  fabricação,  redundando  no  dano  material  de  R$  340,00
(trezentos e quarenta reais) 

Por sua vez, o promovido busca a reforma da sentença baseado
nos seguintes argumentos: a) o produto não apresenta defeito, nem mesmo de
fabricação a ensejar dano material; b) o consumidor não apresentou os pneus
para análise como manda do fabricante; c) o problema pode ter sido motivo por
indevida montagem do produto; d) ausência de nexo de causalidade capaz de
ensejar dano.
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Inicialmente, cumpre ressaltar que, para configuração do dever de
indenizar é preciso a conjugação de três requisitos: ato ilícito, dano e nexo de
causalidade.

Nesse sentido,  transcrevo  os  dispositivos  do Código Civil  bem
como o Código de Defesa do Consumidor, destacado na sentença.

Da  análise  do  contexto  probatório  destes  autos,  tenho  por
verdadeiras  as  alegações  do  autor,  pois  restou  comprovada  a  compra  dos
pneus e de que o defeito de produto com vícios de fabricação, ensejou o dano
material almejado.

A prova  constante  nos  autos  é  satisfatória  para  demonstrar  o
defeito, eis que pelas fotografias bem se percebe que o estado geral dos pneus
não é ruim, nem de longe está liso (fls. 11/12), demonstrando que não teve uso
excessivo ou esteja deveras desgastado pela sua utilização, até mesmo pelos
sulcos que se poder observar.

É notória a presença de rachaduras, o que sem dúvida põe em
risco a segurança dos pneus, por não apresentar a higidez que é devida.

Além do mais, o defeito foi apresentado dentro do prazo de cinco
anos de garantia então prometida no certificado o que, de toda sorte, recai em
favor  do  consumidor,  parte  hipo-insuficiente,  de  ser  ressarcido  no  valor
correspondente a da aquisição. 

Querer  transportar  a  responsabilidade ou mesmo se eximir,  ao
dizer que o defeito pode ter sido causado por defeito na montagem é meio
frágil, pois se assim o fosse, certamente sequer teria o consumidor conseguido
guiar o carro.

Demais disso, o autor igualmente trouxe aos autos as tentativas
infrustradas em solucionar o problema várias oficinas, muito embora não tenha
logrado êxito, sendo complemente descabida a assertiva de ter que devolver
no local onde comprou os pneus, precisamente na cidade do Rio de Janeiro,
quando estava a passeio.

Seria  mais  um  custo,  diga-se  muito  provável  que  o  frete
corresponda ao equivalente ou mais do que os R$340,00 gastos na compra do
produto.

Por  fim,  ressalto  que  em  relação  ao  apontado  nexo  de
causalidade, este restou evidenciado, pois o autor comprovou a aquisição, o
fabricante, o seu nome do certificado de garantia e que o defeito existiu.

Diante desse cenário, caberia ao réu, por força do art. 333, inc. II,
do CPC 1973, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
autoral,  de  modo que provada a venda  do produto,  que apresentou vícios,
obstando o consumidor ao pleno uso do produto.
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O dano material restou provado, por meio das notas de aquisição
dos pneus, e reconhecido no importe de R$340,00.

Logo,  considero  presentes  os  requisitos  necessários  para  a
configuração  da  responsabilização  civil  do  promovido,  razão  pela  qual
mantenho a sentença condenatória vergastada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O APELO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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