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GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 0200721-34.2013.815.2001
RELATOR : Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado em substi-

tuição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Magda Lygia de Albuquerque Tateyama e outro
ADVOGADO : Márcio Henrique Carvalho Garcia
01 AGRAVADO: General Motors do Brasil Ltda. 
02 AGRAVADO: Tambaí Motor e Peças Ltda.
ADVOGADO : Luiz Augusto da Franca Crispim Filho e Felipe Ribeiro 

  Coutinho e outro

PROCESSUAL  CIVIL  –  Agravo  de
Instrumento  –  Pedido  de  antecipação  de
tutela – Substituição de veículo com defeito
por  outro  similar  até  deslinde  da
controvérsia – Deferimento em sede liminar
recursal  –  Preliminares levantadas  em
contrarrazões  –  Ilegitimidade  ativa  –
Autores  que  não  são  proprietários  do
veículo – Pertinência subjetiva da demanda
– Parte prejudicada – Rejeição 

- Havendo pertinência subjetiva da ação em
relação aos autores,  deve  ser  rejeitada  a
preliminar de ilegitimidade ativa.

PROCESSUAL  CIVIL  –  Agravo  de
Instrumento  –  Segunda  preliminar
levantada em contrarrazões – Litisconsórcio
ativo necessário  –  Descabimento  –  Tutela
antecipada  que  não  afeta  direito  de
instituição financiadora – Rejeição.

-  Descabe  analisar, em  sede  tutela
antecipada para a possibilidade da entrega
de  veículo  similar  ao  adquirido  pelos
autores, se  há necessidade  de
litisconsórcio ativo necessário da instituição
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financeira,  credora  fiduciária,  já  que  a
garantia do contrato pode ser aperfeiçoada
em outro momento, em possíveis valores a
serem  restituídos,  considerando  o  saldo
apurado.

PROCESSUAL  CIVIL –  Agravo  de
Instrumento  –  Terceira  preliminar  –
Interesse de agir – Existência – Rejeição.

-  Possui  interesse de agir  os autores que
pretendem a restituição de valores por bem
que apresentou defeito que compromete a
segurança, mesmo que tenha se efetivado
conserto,  circunstância  esta  que  constitui
questão  a  ser  discutida  ao  logo  do
processo.

PROCESSUAL CIVIL  e CONSUMIDOR
–  Agravo  de  Instrumento  –  Pedido  de
antecipação  de  tutela  –  Substituição  de
veículo  com  defeito  por  outro  similar  até
deslinde da controvérsia  –  Deferimento em
sede  liminar  recursal  –  Mérito –
Confirmação  da  liminar  –  Requisitos
autorizadores – Provimento.

-  Estando  presentes  os  requisitos
autorizadores do deferimento de pedido de
antecipação de tutela, quais sejam a prova
inequívoca  da  verossimilhança  das
alegações,  o  fundado  receio  de  dano
irreparável  ou  de  difícil  reparação  e  a
reversibilidade do provimento,  imperioso o
deferimento do pedido.  

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos do agravo de instrumento acima identificados,

A C O R D A M,  em Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  dar provimento ao recurso manejado,  nos  termos do  voto  do
Relator.
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R E L A T Ó R I O

Magda Lygia de Albuquerque Tateyama e
outro  interpuseram  agravo  de  instrumento  contra decisão  interlocutória
prolatada  pelo  eminente  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  Cível  da  Capital,  que
indeferiu  a  tutela  antecipada,  formulada  nos  autos  da  “Ação  Sumária  de
Indenização e Rescisão Contratual”, movida contra General Motors do Brasil
Ltda. e Tambaí Motor e Peças Ltda..

Na decisão hostilizada (fls. 51/53), o douto
Juiz de primeiro grau entendeu que não se constata no pedido a presença do
“periculum in mora”,  requisito autorizador para a concessão,  na medida em
que  inexiste demonstração de imprescindibilidade do veículo, pois a autora
sobrevivia sem ele e não o utilizava para sustento familiar. 

Ainda  registrou  o  Julgador,  em  suma,
contradição entre o pedido final de rescisão contratual, sem a pretensão de
ficar com o veículo adquirido, e o pleito formulado na tutela antecipada, para
substituição do bem por outro análogo até o deslinde final da lide.

Nas razões do agravo  (fls.  02/11),  Magda
Lygia de Albuquerque Tateyama e outro alegam, em síntese, que o bem
adquirido não constitui o primeiro veículo da autora, tendo esta ofertado outro
automóvel como parte do pagamento daquele que apresentou defeito. 

Em  seguida,  defendem  os  recorrentes  a
ausência de contradição no pedido,  tencionando a aquisição provisória  de
veículo “análogo”, mas não da mesma espécie ao adquirido, até resolução
final do feito. 

Afirmam que não é justo que fiquem sem o
veículo provisório até o fim do litígio,  já que pagaram pelo bem, tendo os
demandados lucrados com a venda. 

Por  fim,  pugnam  os  agravantes  pela
antecipação de tutela, para que lhes sejam assegurado o veículo provisório, e
pelo provimento final do agravo, com a reforma da decisão. 

Documentos às fls. 12/56.

Decisão  liminar  às  fls.  60/64,  deferindo  o
pedido de antecipação de tutela.

Embargos de declaração às fls. 73/78, pela
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General Motors do Brasil Ltda., devidamente rejeitados às fls. 143/150.

Contrarrazões  ao  agravo  às  fls.  100/106,
pela General Motors do Brasil Ltda., e, às fls. 108/122, pela Tambaí Motor
e  Peças Ltda.,  tendo  nesta  última  peça sido  levantas  as  preliminares  de
ilegitimidade  ativa,  existência  de  litisconsórcio  ativo  necessário  e  falta  de
interesse de agir, por perda de objeto. 

Informações prestadas pelo  Magistrado “a
quo” às fls. 139.

Petição de fls. 158/161 da Tambaí Motor e
Peças Ltda., informando a existência de laudo pericial.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  de  fls.  174/176,  opina  pelo  prosseguimento  do  feito,  sem
manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE ATIVA

 De  logo,  impõe-se  ressaltar não  haver
dúvidas de que se está diante de relação de consumo, de modo que se aplica
à espécie, de forma inderrogável, o Código de Defesa do Consumidor.

Nas  contrarrazões  ao  recurso  de  meio,  a
segunda  agravada  levanta,  primeiramente,  em  síntese,  a  preliminar  de
ilegitimidade  ativa  “ad  causam”,  já  que  o  veículo  se  encontra  alienado
fiduciariamente à instituição  financeira,  conforme se afere do documento do
bem encartado às fls. 136.

Sobre  a  questão,  entretanto,  entende-se
que a legitimidade das partes deve ser identificada no plano processual, tendo
legitimidade ativa “ad causam” aquele que persegue a solução de litígio
envolvendo seus interesses.  

No presente caso dos autos, os agravantes
ajuizaram “ação sumária de indenização e rescisão contratual, com pedido de
antecipação  parcial  da  tutela”,  não  se  podendo  acolher  a  alegação  de
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ilegitimidade  ativa,  visto  não  conter  na  demanda  qualquer  questão  que
envolva o contrato de financiamento do veículo danificado em acidente. 

Apesar  dos  autores  não  serem  ainda
proprietários do  bem,  este  fato  não  implica  que  eles não  tenham sofrido
prejuízos decorrentes do alegado defeito no produto.

Pagaram  o  valor  do  veículo através  da
instituição financiadora, com a qual assumiram obrigações e devem manter a
relação contratual. 

Ademais, enquanto possuidores diretos do
veículo,  também  detêm  legitimidade  para  defender  seus  direitos,  como  a
restituição do bem ou mesmo dos valores assumidos para o pagamento dele. 

A propósito, o julgado:

INDENIZATÓRIA.  VÍCIOS  DO  PRODUTO  E  DOS
SERVIÇOS.  INFORMAÇÃO  INADEQUADA.
MONTADORA E  CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS.
LEGITIMIDADE  ATIVA. INTERESSE  DE  AGIR.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AGRAVOS
RETIDOS. Legitimação ativa do adquirente do veículo,
ainda que alienado fiduciariamente. Pedido possível no
âmbito  da  relação  de  consumo. Responsabilidade
solidária  entre  comerciante  e  fabricante.  Preliminares
afastadas. Agravos retidos. Ausência de razões. Art. 522,
§ 3º,  CPC. Não conhecimento. Prova dos reparos pela
própria  concessionária.  Ausência  de  demonstração  da
persistência dos defeitos. Arts. 18, CDC e 333, I, CPC.
Instalação de ¿kit gás veicular¿. Informação inadequada
pelo comerciante quanto à possibilidade de instalação.
Art. 14, CDC. Influência evidente sobre a realização da
venda.  Dever  de  indenizar  restrito  ao  prestador  do
serviço  defeituoso.  Repeliram  as  preliminares,  não
conheceram  dos  agravos  retidos  e  deram  parcial
provimento.  (Apelação Cível  Nº  70020353231,  Décima
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Carlos  Rafael  dos  Santos  Júnior,  Julgado  em
04/12/2007).

Assim,  havendo  pertinência  subjetiva  da
ação em relação aos autores, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade
ativa.

Ante o exporto, rejeito a preliminar.
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LITISCONSÓRCIO ATIVO 

Igualmente sem razão a segunda agravante
quanto à preliminar da necessidade de litisconsórcio ativo com a instituição
financeira proprietária do bem.

O interesse  da  financiadora  na  ação  que
objetiva a restituição do valor pago só se justificaria em caso de inadimplência
dos ora agravantes em contrato de financiamento, onde o veículo fora dado
como garantia de seu débito.

A questão, até então não evidenciada nos
autos, descabe ser analisada neste atual momento do processo, em que se
discute  apenas  a  entrega,  ou  não,  de  veículo  similar  ao  adquirido  pelos
agravantes até a decisão final de mérito no litígio.

O valor referente ao veículo  adquirido  que
apresentou defeito fora passado às agravadas, e a  momentânea perda da
garantia contratual da instituição financiadora pode ser aferida posteriormente
nos autos,  em possíveis  valores a serem restituídos,  considerando o saldo
apurado.

Assim,  igualmente  rejeito  a  segunda
preliminar. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Ainda argui a segunda agravada, por fim, a
preliminar de falta de interesse de agir, a qual também não merece acolhida,
porquanto  a  demanda  para  restituição  de  valores  por  defeito  no  produto
independe do conserto no veículo, que configura circunstância a ser discutida
ao logo do processo.

Aliás, mesmo em caso de vício no produto,
o que não se configura para espécie, ante o evidente defeito que compromete
a segurança do veículo; o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do bem fora
ultrapassado, conforme se observa da ordem de serviço de fls. 128.

Caberia,  assim,  ao  consumidor  escolher
dentre as opções dispostas no art. 18 do CDC, de modo que a restituição do
valor pago se configura opção possível para o caso.

Desse  modo,  merce  ser  rejeitada  a
terceira preliminar.
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MÉRITO

No mérito, buscam os agravantes a tutela
antecipada,  a  fim de que lhes  seja  assegurado um veículo  provisório,  em
substituição ao adquirido, até o deslinde final do feito.

Observa-se que os autores, ora agravantes,
adquiriram  um  veículo  “zero  quilômetro”  da  marca  GM,  modelo  “Corsa
Classic”,  cor  cinza,  ano  2013,  junto  à  segunda  promovida,  no  valor  de
29.390,00 (vinte e nove mil, trezentos e noventa reais), em 20 de junho de
2013, conforme cópia de documento de fls. 22.

Em  11  de  agosto  de  2013,  ou  seja,  52
(cinquenta e dois) dias após a compra, sofreram acidente na Rodovia que liga
João Pessoa a Recife, BR 101, em razão do rompimento do eixo traseiro do
automóvel.

Em face do infortúnio, comunicaram em 15
de  agosto  de  2013 a  rescisão  do  contrato  de  compra  e  venda  com  as
demandadas, devolvendo o veículo que apresentou defeito. 

Os  agravantes  buscaram  a  prestação
jurisdicional, a fim de obter a devolução imediata do valor pago, com base no
art. 18, § 1º, II, e § 3º, do CDC. Em sede de tutela antecipada, requereram o
recebimento  de veículo  provisório  até  o  deslinde final  do  feito,  tendo sido
indeferida a sua pretensão.

É  contra  tal  decisão  que  os  autores
interpuseram o presente agravo de instrumento, buscando a concessão da
tutela antecipatória também na esfera do recurso.

Como  já  exposto  em  sede  liminar  neste
agravo  de  instrumento,  para  a  concessão  da  medida,  é  imprescindível  a
comprovação, de plano, de dois requisitos, quais seja, o “fumus boni iuris” e o
“periculum in mora”.

Analisando a situação em apreço,  não se
colhe outro panorama, senão o da existência desses requisitos, sendo correta
a antecipação dos efeitos da tutela. 

Insta salientar, inicialmente, que o dever de
reparação, segundo a norma constante no art. 18 do Código de Defesa do
Consumidor,  surge  com  a  ocorrência  do  vício  de  qualidade  que  torne  o
produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe
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diminuam o valor, “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.
§  2°  Poderão  as  partes  convencionar  a  redução  ou
ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não
podendo  ser  inferior  a  sete  nem  superior  a  cento  e
oitenta  dias.  Nos  contratos  de  adesão,  a  cláusula  de
prazo deverá ser convencionada em separado, por meio
de manifestação expressa do consumidor.
§  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.

No  caso  em  comento,  examinando os
elementos  de  prova  dos  autos,  verifico  que  os  agravantes  adquiriram  o
veículo em 20 de junho de 2013 (fls. 22), que apresentou defeitos com menos
de dois meses de uso.

Pelo  Boletim de  Acidente  de  Trânsito,  fls.
23/28, constata-se que o acidente não decorreu por culpa dos autores, ou
mesmo de terceiros, tendo se dado sem razão aparente e em via com bom
estado de conservação.

A situação  em  foco  se  aparenta  como o
defeito de fabricação, que atinge a qualidade do produto, autorizando o autor
a pretender a imediata devolução do valor pago por ele.

Destarte,  neste  primeiro  momento,  resta
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claro que presentes se fizeram os requisitos autorizadores da medida judicial
pretendida, com base no citado art. 18, § 1º, inciso II, e § 3º, do Código de
Defesa do Consumidor, sendo certo que, o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação se vislumbra em relação aos agravantes, que pagaram para a
aquisição do veículo, sem poder utilizá-lo como desejassem.

“Mutatis  mutandis”,  calha  colacionar  o
seguinte julgado do egrégio TJMG, a saber:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
DEFEITO  DE  FABRICAÇÃO  DO  VEICULO.  VÍCIO
CONSTATADO.  SUBSTITUIÇÃO  DO  VEÍCULO
DEFEITUOSO.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES  DA  TUTELA  ANTECIPADA.
MEDIDA  DEFERIDA.  DECISÃO  MANTIDA.
RECURSO  NÃO  PROVIDO.  Restando  manifesta  a
anormalidade do defeito apresentado em veículo novo,
pode o adquirente/consumidor optar pela substituição
do bem. Uma vez presentes os requisitos ensejadores da
tutela antecipada, quais sejam, a prova inequívoca da
verossimilhança  das  alegações,  o  fundado  receio  de
dano  irreparável  ou  de  difícil  reparação  e  a
reversibilidade  do  provimento  antecipado,  há  de  ser
deferida  a  medida. Negar  provimento  ao  agravo  de
instrumento.  (Agravo  de  Instrumento  Cv
1.0027.10.013037-9/001,  Relator(a):  Des.(a)  Sebastião
Pereira de Souza , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
07/04/2011, publicação da súmula em 20/05/2011) 

Ademais,  ao  contrário  do  exposto  pelo
Magistrado na decisão interlocutória combatida, entende-se que o fato de ser,
ou não, o automóvel o primeiro veículo dos autores é irrelevante na questão,
não se justificando que, em razão disso, possam suportar a manter-se sem o
produto que pagaram para obtê-lo.

Entendeu  o  Julgador  que  “...  eis  que
conforme se infere dos autos a autora é funcionária pública do Tribunal de
Justiça e tudo leva a crer que esse foi seu primeiro veículo. De sorte que, se
até agora ela passou sem esse veículo...” (“sic”) (fl. 52).

 O  argumento  utilizado  para  rejeitar  a
antecipação de tutela, na verdade, revela certo aspecto elitista, que exclui do
trabalhador a possibilidade de usufruir de imediato de um bem legitimamente
adquirido.

Também  se  compreende que o pedido de
veículo  provisório  análogo ao adquirido não representa contradição com a
tutela  final  requerida  de  restituição  do  valor  pago,  sem  a  pretensão  de
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substituição do bem. 

O  veículo  análogo  é  aquele  que  guarda
similitude com o adquirido pelo autor, sem ser, necessariamente, o da mesma
espécie.

De  mais  a  mais,  podem  os  demandados
requererem o ressarcimento de depreciação pelo uso do carro disponibilizado,
caso o pedido seja julgado improcedente no fim da demanda.

Assim,  estando  presentes  os  requisitos
autorizadores do deferimento de pedido de antecipação de tutela, quais sejam
a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o fundado receio de
dano irreparável  ou de difícil  reparação e a  reversibilidade do provimento,
imperioso o deferimento do pedido.

Por fim,  impõe-se colacionar os seguintes
julgados deste  egrégio  Tribunal,  que,  “mutatis  mutandis”,  se  aplicam à
espécie, “in verbis”:

EMENTA AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  -  LIMINAR  -
IRRESIGNAÇÃO  -  AGRAVO  -  LIMINAR  RECURSAL
DENEGADA - MÉRITO - RELAÇÃO CONSUMERISTA -
AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  ZERO  QUILÔMETRO  -
APRESENTAÇÃO  DE  DEFEITO  -  DEFEITO  NÃO
SANADO DENTRO DO PRAZO - SUBSTITUIÇÃO DO
VEÍCULO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
COMERCIANTE E FABRICANTE - DESPROVIMENTO
DO AGRAVO. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20020121008060001, 2ª Câmara cível, Relator Des
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque ,  j.  em 15-01-
2013) 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SUBSTITUIÇÃO  DE
AUTOMÓVEL  DEFEITUOSO.  CDC.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  PRAZO  PARA  CONSERTO.  NÃO
OBSERVÂNCIA.  VEÍCULO  À  DISPOSIÇÃO  DO
AGRAVANTE.  RECUSA  DA  ENTREGA  PELAS
RECORRIDAS.  INADMISSIBILIDADE.  CONDUTA
CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL. ENTREGA DE
OUTRO  VEÍCULO  DETERMINADA.  PARCIAL
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  Com  o  presente
recurso, busca o agravante lhe seja disponibilizado outro
veículo  para  locomoção  diária,  tendo  em  vista  os
diversos  defeitos  apresentados  no  automóvel  por  ele
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adquirido  junto  às  recorridas,  os  quais  não  foram
devidamente sanados. Quando o veículo novo retoma a
oficina por inúmeras vezes, em curto espaço de tempo e,
ainda assim,  não são  sanadas  as  falhas apresentadas,
leva-se a concluir, em um primeiro momento, que tem ele
defeitos  de fabricação que o tomam imprestável  a sua
normal  e  segura  utilização.  -  Dada  a  contraditória
atitude das agravadas, que primeiramente afirmam que o
veículo  está  à  disposição  do  recorrente,  já  com  os
devidos reparos, ,não se justificando a substituição por
outro automóvel, e, em momento posterior, recusam-se a
entregar o veículo sob a justificativa de que impediria a
realização de perícia e de que não houve determinação
do Juízo a quo, a causar inegável prejuízo ao agravante,
impõe-se o provimento parcial do recurso, a fim de que
lhe  seja  disponibilizado  outro  bem,  de  mesmas
características,  em  condições  próprias  para  uso,  sob
pena de multa diária. 

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
02007075020138152001,  4ª  Câmara  cível,  Relator  Dr
Miguel de Britto Lyra Filho - Juiz Convocado , j. em 28-
01-2014) 

Ante  o  exposto,  ratifico  a  decisão liminar,
para  dar provimento ao recurso,  tornando definitivo o deferimento da
antecipação de tutela,  que  determinou que as rés promovam a entrega
do veículo descrito na inicial por outro de mesmas características.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 

Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira.

 
Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.

Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.
 
Primeira Sessão Especializada do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,  02 de dezembro de 2014. 

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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