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1º Apelante: Dubai Automóveis LTDA - Advs.: Francisco das Chagas Batista 
Leite e Alessandra Nóbrega Guimarães.

2º Apelante: Kia Motors do Brasil LTDA - Adv.: Sarah Raquel Macedo Souza de 
F. Aires.

Apelada: Silvana Gonçalves Garcia de Araújo – Adv.: Filippe Gonçalves Garcia 
de Araújo

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSUMIDOR. 
VEÍCULO  COM  PROBLEMA  MECÂNICO 
APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. 
VÍCIO  NÃO  SOLUCIONADO.  CONDENAÇÃO. 
PLEITO  ALTERNATIVO  PELA  DEVOLUÇÃO  DO 
VALOR PAGO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO DE 
MERCADO  APÓS  O  TEMPO  DE  USO. 
PROCEDÊNCIA. APELO. PRELIMINARES. NULIDADE 
DA  SENTENÇA.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL.  DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM DA  REVENDORA  E  DA  MONTADORA. 
PROVAS  NÃO  APRECIADAS.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR. 
APLICABILIDADE.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA 
E  SOLIDÁRIA  DO  FABRICANTE  E  DO 
FORNECEDOR.  DEVER  DE  INDENIZAR.  VÍCIOS 
REDIBITÓRIOS CARACTERIZADOS.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA. 
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO 
EM PARTE DOS APELOS.
- A responsabilidade civil  do fabricante pelo fato 
do  produto  e  do  serviço  sujeita-se  às  normas 
dispostas nos arts. 12 e 18 do CDC. Sendo o caso 
de responsabilidade objetiva, desnecessária se faz 
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a demonstração de culpa, uma vez que, em face 
da teoria do risco, a responsabilidade indenizatória 
decorre  do  exercício  da  própria  atividade 
empresarial. 
–Sendo o pleito inicial  de indenização por danos 
morais e materiais, a condenação ao pagamento 
destes,  por  não  haver  provas  quanto  aqueles, 
enseja  o  reconhecimento  da  sucumbência 
recíproca  com  a  condenação  ao  pagamento  de 
custas processuais e honorários advocatícios  pro 
rata,  nos termos do art. 21 do CPC, estendendo-
se a reforma da sentença em benefício de ambas 
as apelantes, por se tratar de matéria de ordem 
pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar a preliminares. No mérito, por igual votação, dar provimento parcial aos 
apelos, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  pela  Dubai 
Automóveis LTDA e  Kia Motors do Brasil  LTDA  contra sentença proferida pelo 
Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de 
Obrigação  de  Fazer  c/c  Indenização  por  Danos Morais proposta  por  Silvana 
Gonçalves Garcia de Araújo, em face das apelantes.

Na sentença  de  fls.  134/137,  o  magistrado  a  quo julgou 
parcialmente  procedente  a  demanda  para  condenar  solidariamente  as 
promovidas, ora apelantes, ao desfazimento do negócio jurídico celebrado entre 
as partes, impondo às demandadas o pagamento do valor médio de mercado 
paraibano  relativo  a  um veículo  com as  mesmas  características  descritas  na 
inicial. Por fim, condenou as empresas rés ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

A Dubai Automóveis LTDA opôs embargos declaratórios (fls. 
139/147), que foram rejeitados, impondo o magistrado a quo multa de 1% sobre 
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o valor da causa, por entender serem os mesmos procastinatórios (fls. 149/150).

Inconformada, a Dubai Automóveis LTDA apresentou recurso 
de apelação (fls. 152/161), alegando, preliminarmente, a negativa de prestação 
jurisdicional, sob o argumento de que a oposição dos embargos de declaração 
rejeitados pelo magistrado a quo teve como objetivo sanar omissão e contradição 
da sentença que não apreciou  pleito  de  necessidade de  avaliação do veículo 
antes do pagamento dos valores constantes na sentença, motivo pelo qual  a 
multa  de  1% sobre  o  valor  da  causa  arbitrada na sentença  que rejeitou  os 
embargos declaratórios deveria ser afastada.

Ainda preliminarmente, a primeira apelante asseverou que 
seria parte  ilegítima para figurar  no polo passivo da demanda, por  ser  mera 
intermediária entre a autora/apelada e a revendedora da marca Kia - Kia Motors 
do Brasil LTDA.

No mérito,  a  Dubai  Automóveis  LTDA pediu a reforma da 
sentença,  alegando  que  não  há  nos  autos  elementos  capazes  de  impor  o 
desfazimento do negócio jurídico (compra e venda de automóvel da marca Kia), 
conforme  fora  imposto  na  sentença  combatida.  A  recorrente  afirma  que  a 
demora no reparo do defeito apresentado pelo veículo seria devido à demora 
existente  na importação das peças automotivas  e  que,  sendo um defeito  de 
fábrica, não teria responsabilidade pelo mesmo. Por fim, afirma que não deveria 
ser  imposta  a  restituição  integral  do  valor  pago  pelo  veículo  na  compra  do 
mesmo,  a  qual  fora  realizada  há  quase  três  anos  anteriormente  aos  fatos 
descritos na inicial, posto que o mesmo não mais apresentou defeitos após os 
reparos realizados pela apelante.

Por sua vez, a Kia Motors do Brasil LTDA apresentou suas 
razões recursais (fls. 167/188), ventilando a preliminar de nulidade da sentença, 
por  cerceamento  de  defesa,  uma  vez  que  não  foram  apreciadas  as  provas 
postuladas  quando  da  contestação  –  depoimento  pessoal  da  autora;  prova 
pericial mecânica e oitiva das testemunhas.

Também  preliminarmente,  a  segunda  apelante  asseverou 
que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não ser 
fabricante do produto, mas mera detentora da marca Kia no Brasil.

Quanto ao mérito,  a Kia Motors do Brasil  LTDA asseverou 
que não teria  responsabilidade pelos  prejuízos  supostamente  suportados pela 
apelada,  ao  passo  que  não  participou  de  nenhum  das  alegadas  condutas 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        3



Processo nº. 0010519-90.2012.815.0011

ofensivas.  Afirmou  não  haver  como  divisar  qualquer  responsabilidade  da 
apelante, tendo em vista que o contrato de concessão pactuado com a outra 
apelante não implica, por si  só, a solidariedade no cumprimento de todas as 
obrigações assumidas pela revenda a terceiros. 

Por  outro  lado,  a  segunda apelante  asseverou  que foram 
realizados  os  reparos  devidos  no  veículo.  Logo,  não  haveria  motivos  para  o 
desfazimento da compra e venda, com a determinação de devolução de valores 
pagos pelo veículo, uma vez que este ainda estava sendo utilizado pela apelada, 
sem mais  ter  nenhum registro  de  reclamação  por  defeitos  após  os  reparos 
realizados. Finalmente, pediu a reforma da sentença quanto à condenação em 
custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  sob  a  alegação  de  que  houve 
sucumbência recíproca.

Foram apresentadas contrarrazões pela Kia Motors do Brasil 
LTDA (fls. 206/216), não tendo sido ofertadas contrarrazões por parte da autora, 
conforme certidão de fl. 218.

A douta Procuradoria de Justiça  emitiu parecer sem opinar 
sobre a demanda (fls. 224/226).

É o relatório.

V O T O

1ª Preliminar: negativa de prestação jurisdicional 

A apelante Dubai Automóveis LTDA ventilou a preliminar de 
nulidade  da  sentença,  diante  da  negativa  de  prestação  jurisdicional,  sob  o 
argumento  de  que  a  oposição  dos  embargos  de  declaração  rejeitados  pelo 
magistrado a quo teve como objetivo sanar omissão e contradição da sentença 
que  não  apreciou  pleito  de  necessidade  de  avaliação  do  veículo  antes  do 
pagamento dos valores constantes na sentença, motivo pelo qual a multa de 1% 
sobre  o  valor  da  causa  arbitrada  na  sentença  que  rejeitou  os  embargos 
declaratórios deveria ser afastada.

Ocorre que não deve ser acolhida a preliminar. Ao analisar as 
razões dos embargos declaratórios, constata-se que não havia como os mesmos 
serem  acolhidos,  diante  da  inexistência  dos  vícios  ensejadores  da  oposição 
daquele recurso.
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Outrossim, deve-se ressaltar que o magistrado sentenciante 
formou sua convicção a partir da análise do conjunto probatório constante dos 
autos, entendendo ser desnecessária a produção de prova pericial para a solução 
do litígio. Logo, os embargos declaratórios opostos pela Dubai Automóveis LTDA 
foram, de fato, procastinatórios, motivo pelo qual a multa de 1% sobre o valor 
da causa não deve ser considerada indevida, como pretende a primeira apelante.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR.

2ª Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento 
de defesa

A  apelante  Kia  Motors  do  Brasil  LTDA  afirmou, 
preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez 
que  não  foram  apreciadas  as  provas  postuladas  quando  da  contestação  – 
depoimento pessoal da autora; prova pericial mecânica e oitiva das testemunhas.

Ocorre  que  a  não  apreciação  das  provas  postuladas  pela 
segunda  demandada/apelante  se  deu  pelo  simples  fato  de  o  magistrado 
sentenciante ter formado sua convicção a partir de outras provas suficientes para 
a solução do caso. Assim, em face do princípio do livre convencimento fundado 
em provas existentes nos autos, não há que se falar declaração de nulidade da 
sentença por cerceamento de defesa, conforme postula a Kia Motors do Brasil 
LTDA.

Isto posto, REJEITO A PRELIMINAR.

3ª Preliminar: ilegitimidade passiva ad causam

Ainda  prefacialmente,  ambas  as  apelantes  suscitaram  a 
ilegitimidade passiva  ad causam.  A Dubai Automóveis LTDA afirmou que seria 
mera intermediária entre a autora/apelada e a revendedora da marca Kia - Kia 
Motors do Brasil LTDA. Por sua vez, a Kia Motors do Brasil LTDA asseverou que 
seria  parte  ilegítima  para  figurar  no  polo  passivo  da  demanda,  por  não  ser 
fabricante do produto, mas mera simples detentora da marca Kia no Brasil.

As  preliminares  não  prosperam.  Na  verdade,  debate-se  a 
demandada de forma desesperada com alegação que é simplesmente inaceitável. 
As apelantes querem fazer crer que não podem ser responsabilizada, a primeira 
sob  a  alegação  de  que seria  mera  intermediária  entre  a  autora/apelada  e  a 
revendedora da marca Kia - Kia Motors do Brasil LTDA e a segunda por não se 
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tratar, formalmente, da mesma companhia que assume o nome da KIA MOTORS 
internacionalmente. 

Dúvidas  não  há  de  que  a  primeira  apelante  –  Dubai 
Automóveis  LTDA  comercializa  veículos  da  marca  Kia  no  Estado  da  Paraíba, 
sendo responsável pelos vícios do produto descritos na inicial, nos termos do art. 
18 do CDC. Já com relação à segunda apelante, esta afirma, absurdamente, ser 
apenas detentora do uso da marca no Brasil,  não mantendo qualquer relação 
com venda, importação, fabricação ou comercialização de veículo.

Um breve  acesso  à  página  da  internet  mantida  pela  Kia 
Motors  do  Brasil1,  ora  demandada,  permite  ver  que  ela  própria  afirma  ser 
representante  oficial  e  exclusiva  da  montadora  sul-coreana  Kia  Motors 
Corporation desde 1992. 

Inclusive,  intitula-se,  ao  contrário  do  afirmado  nos  autos, 
como comercializadora e importadora dos produtos da Kia Motors Corporation: a 
importadora conquistou o valioso título de “Melhor Distribuidor do Ano” da marca  
Kia em 2001, 2008 e 2011 – os prêmios são relativos aos resultados do ano  
anterior; suas operações tiveram início naquele ano,  com a comercialização de 
utilitários e carros de passageiros.

Neste mesmo endereço eletrônico,  a  Kia  Motors  do Brasil 
LTDA  faz um apurado de toda sua história, enaltecendo de forma exemplar as 
ótimas qualidades da Kia Motors Corporation (com quem diz não ter nenhuma 
relação) e afirma que o slogan da marca representa o compromisso global da 
companhia de superar as expectativas do consumidor.

A  solução  do  ponto  sequer  necessitaria  de  análise  da 
legislação, uma vez que é clara a legitimidade da apelante Kia Motors do Brasil 
LTDA para responder à pretensão indenizatória, na posição de representante da 
marca no país.

Entretanto, como é sabido, reza o artigo 3º do Código de 
Processo  Civil,  in  verbis:  ‘para  propor  ou  contestar  ação  é  necessário  ter 
interesse e legitimidade’.

Athos  Gusmão  Carneiro  (In:  Intervenção  de  Terceiros, 
Editora Saraiva, 2ª edição, 1983, p. 25) preleciona: “consiste a legitimação para 

1  http://www.kia.com.br/?pagina=historia_da_kia
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a causa na coincidência entre a pessoa do autor e a pessoa a quem, em tese, a 
lei atribui a titularidade da pretensão deduzida em juízo e a coincidência entre a 
pessoa do réu e a pessoa contra quem, em tese, pode ser oposta tal pretensão”.

A boa-fé e a necessidade de segurança no convívio social 
deram origem à denominada teoria da aparência. José Puig Brutau (Estudios de 
Derecho  Comparado,  La  Doctrina  de  Los  Actos  Proprios,  Ediciones  Ariel, 
Barcelona,  1951,  pág.  103)  afirma  que  a  aparência  surge  quando  atos  são 
realizados “por una persona engañada por una situación jurídica que es contraria 
a la realidad, por que presenta exteriormente las caracteristicas de una situación 
jurídica verdadera”.

Cabe,  neste  aspecto,  mencionar  o  exemplo  ofertado  por 
Arnaldo Rizzardo (Teoria da Aparência, Revista da AJURIS, nº 24, pág. 224): “Na 
hipótese de um gestor, um mandatário ou representante atuarem com poder ou 
capacidade aparentes, ou excederem o limite das faculdades recebidas, tendo o 
terceiro  contratado  confiando  na  capacidade  de  representação  em  vista  da 
aparência que revelou, convalesce o ato jurídico, surtindo efeitos e obrigando o 
verdadeiro  titular  a  respeitar  o  convencionado.  Resta-lhe  acionar  os  fictícios 
representantes. Sustenta a firmeza do negócio a necessidade de se emprestar 
proteção e boa-fé, manifestada através da confiança depositada na aparência”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPE-
CIFICADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO 
CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO 
DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DO PRODUTO. RESTI-
TUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO DO BEM. 
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. Re-
jeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da ré.  
Em se tratando de relação de consumo, devem ser  
aplicadas as normas e regras do Código de Defesa  
do Consumidor, prevalecendo a responsabilidade  
solidária e objetiva prevista na legislação consu-
merista. É possível invocar, em casos como o pre-
sente, a teoria da aparência, a fim de se proteger  
o consumidor que, na maioria das vezes, não tem 
ideia de quem é o verdadeiro gestor do serviço ao  
qual adere. Não há como admitir regular a contra-
tação havida entre as partes, seja por insuficiência  
de  provas  ou  falha  no  dever  de  informação  ao  
consumidor,  conforme  determina  o  art.  6º,  III,  
CDC. Por conseguinte, também é indevida a co-
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brança levada a efeito a título de manutenção e  
outros encargos decorrentes do serviço de crédito.  
Comprovado o vício do produto adquirido, é cabí-
vel a restituição do valor pago, conforme previsão 
do art. 18, §1º, II, do CDC. Não se desincumbiu a  
ré do ônus probatório que lhe cabia, no sentido de  
caracterizar a hipótese excludente prevista no art.  
12, §3º, III, do CDC. Em havendo a restituição da  
quantia paga, deverá ocorrer também a devolução 
do bem adquirido, sob pena de locupletamento in-
devido  do  consumidor.  Trata-se  de  restituir  as  
partes ao status quo ante, como decorrência lógi-
ca do desfazimento do negócio jurídico. Cabível a  
indenização com caráter dissuasório, ante a con-
duta da ré que se reitera em diversas demandas  
do  gênero.  APELO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  
(Apelação  Cível  Nº  70051794394,  Décima  Nona 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:  
Eugênio Facchini Neto, Julgado em 18/12/2012)

APELAÇÃO  CÍVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  
PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO 
OCULTO.  RESCISÃO  CONTRATUAL.  INDENIZA-
ÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA REVENDEDORA 
DE VÉICULOS. TEORIA DA APARÊNCIA. O consu-
midor que realiza contrato de compra e venda no  
espaço do estabelecimento comercial da revenda 
de veículo deve ser ressarcido pelos prejuízos so-
fridos em decorrentes do negócio, em virtude dos  
sinais exteriores que foram criados e apresenta-
dos, levando o consumidor a acreditar que estaria  
contratando com a revenda ré. VÍCIO REDIBITÓ-
RIO. DANO MATERIAL. O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 
OBJETIVA.  O  comportamento  da  revenda,  infor-
mando  que  o  veículo  estava  em  bom  estado,  
quando na realidade este apresentava problemas 
mecânicos graves, representa ofensa ao princípio  
da boa fé objetiva que deve se observar e que é  
legitimamente  esperada  nas  relações  negociais,  
não se amoldando ao modelo de conduta social,  
"segundo o qual cada pessoa deve ajustar a sua  
própria  conduta a  este  arquétipo  obrando como 
obraria um homem reto: com honestidade, lealda-
de,  probidade".  Tendo  a  vendedora  agido  com 
má-fé, quanto as reais condições do automóvel,  
que acabou apresentando defeito oculto depois de  
sua aquisição é de se reconhecer o direito do au-
tor de rescindir o negócio, devendo a revenda ser  
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condenada a ressarcir o consumidor pelos prejuí-
zos materiais suportados. DANO MORAL. Os abor-
recimentos e transtornos que a revenda proporci-
onou ao adquirente em razão dos vícios redibitóri-
os não acarretam, por si só, indenização por dano 
moral, pois não têm a extensão pretendida pelo  
comprador.  DERAM  PARCIAL  PROVIMENTO  AO 
APELO.  (Apelação  Cível  Nº  70022177216,  Nona  
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:  
Tasso  Caubi  Soares  Delabary,  Julgado  em 
30/07/2008)

É evidente que no caso em comento a consumidora foi até a 
revenda e adquiriu um veículo da marca KIA, da qual a Kia Motors do Brasil LTDA 
é,  repito,  em  suas  próprias  palavras,  importadora  e  representante  oficial  
exclusiva,  sendo  evidente  que  assume  a  posição  da  fabricante,  a  quem 
representa,  frente  ao  consumidor,  que  tem  o  DIREITO  –  aparentemente  as 
empresas esquecem isto após o ato da venda – de ter facilitada a busca pela 
solução do impasse, não sendo obrigado a procurar qualquer braço estrangeiro.

Assim,  REJEITO A PRELIMINAR  de ilegitimidade passiva 
ventilada por ambas as apelantes, confirmando a sentença quanto ao ponto.

MÉRITO

Cumpre ressaltar que o mérito da demanda de ambos os 
apelos será analisado em conjunto, por tratar de matérias relativas ao mesmo 
fato.

Consta dos autos que a autora, ora apelada, acionou o Poder 
Judiciário para buscar a reparação por vício de fabricação em seu veículo e não 
por má prestação dos serviços efetuados no automóvel quando da ocorrência 
daqueles. 

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  bastante  claro  ao 
estabelecer que:

“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 
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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”. 

Em  comentários  ao  art.  18  e  seus  parágrafos  do  CDC, 
Cláudia Lima Marques e outros informam que:

“No sistema do CDC respondem pelo vício do 
produto  todos  aqueles  que  ajudaram  a 
colocá-lo  no  mercado,  desde  o  fabricante 
(que  elaborou  o  produto  e  o  rótulo),  o 
distribuidor,  ao comerciante (que contratou 
com  o  consumidor). A  cada  um  deles  é 
imputada  a  responsabilidade  pela  garantia  de  
qualidade-adequação  do  produto.  (...)  O  CDC 
adota,  assim,  uma  imputação,  ou  atribuição 
objetiva,  pois  todos  são  responsáveis  solidários,  
responsáveis, porem, em última análise, por seu  
descumprimento do dever de qualidade, ao ajudar  
na  introdução  do  bem  viciado  no  mercado.  A  
legitimação  passiva  se  amplia  com  a 
responsabilidade  solidária  e  com  um  dever  de 
qualidade  que  ultrapassa  os  limites  do  vínculo  
contratual consumidor/fornecedor direto.”2

O caso sob análise é de responsabilidade civil decorrente de 
vício em produto durável, qual seja o automóvel KIA CERATO EX3, 1.6, chassi 
KNAFU411AB5412344, adquirido pelo valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois 
mil reais), com garantia de 05 anos.

A autora comprovou que após um ano de uso, o veículo por 
ela adquirido apresentou problema mecânico que inviabilizava o seu uso normal 
e  com segurança.  Também restou  demonstrado  nos  autos  que  após  levar  o 
automóvel à concessionária autorizada pela marca – Dubai Automóveis LTDA -, 
numa filial à época existente na cidade de Campina Grande, constatou-se que se 

2  In, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, RT, 2006, p.338.
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tratava de um vício existente desde a sua fabricação.

Outrossim, o caderno processual dá conta de que o conserto 
do veículo não se deu em período superior a 30 dias, havendo, assim, afronta ao 
disposto no art. 18, §1º, do CDC. Logo, a autora ajuizou a presente demanda, 
objetivando, alternativamente, a restituição do valor pago pelo veículo. 

Sentenciando o feito, o magistrado a quo, convencido de que 
teria havido, como de fato ocorreu, a má prestação do serviço,  acolheu, em 
parte,  pedido  alternativo  formulado  pela  autora  e  determinou  que  as 
demandadas pagassem àquela  o valor  atual  médio  do veículo  praticado pelo 
mercado  local,  considerando-se  as  mesmas  características,  tais  como marca, 
qualidade,  ano  e  modelo,  sendo  livre  de  vícios,  além  de  determinar  que  a 
demandante  devolvesse  o  veículo  descrito  na  inicial  à  demandada  Dubai 
Automóveis Ltda.

Pois bem.  Importante ressaltar que logo após as primeiras 
manifestações  do  vício  oculto,  a  apelada  procurou  a  primeira  apelante,  na 
tentativa de solucionar o problema, no prazo previsto no art. 18, § 1º, do CDC, 
mas não obtive êxito algum.

Vale ressaltar que o caso sob disceptação trata de relação 
tipicamente consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa 
do Consumidor, em especial o artigo 18 desse Estatuto. 

In casu, a  hipótese é de responsabilidade objetiva,  sendo 
desnecessária a demonstração de culpa, uma vez que,  em face da teoria do 
risco, a responsabilidade indenizatória decorre do exercício da própria atividade 
empresarial. 

Sobre o tema, importante citar o seguinte julgado: 

"APELAÇÃO CIVIL - PRELIMINAR - NULIDADE DE 
SENTENÇA  -  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD 
CAUSAM - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
- VÍCIO DE QUALIDADE - VÍCIO INEXISTENTE - 
APELO PROVIDO.(...) (JC-43/293). 
-  Segundo  o  art.  18  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor,  é  de  responsabilidade  dos 
fornecedores  o  ressarcimento  dos  vícios  de 
qualidade ou quantidade eventualmente apurados 
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no  fornecimento  de  produtos  ou  serviços.  -  É 
sabido, que a responsabilidade do fornecedor por 
vício  de  qualidade  do  produto  é  objetiva, 
desobrigando  o  consumidor  da  comprovação  da 
culpa (...)".3 

Acerca da responsabilidade civil objetiva instituída pelo CDC, 
pertinente a lição de Cláudia Lima Marques: 

"O  método  escolhido  pelo  sistema  do  CDC  foi 
positivar um  novo dever legal para o fornecedor, 
um dever  anexo,  um dever  de qualidade,  como 
ensina  Benjamin.  Se  a  teoria  da  qualidade  se 
concentra  no  objeto  da  prestação  contratual 
(produto ou serviço) é porque visualiza o resultado 
da atividade dos fornecedores de modo a imputar-
lhes  objetivamente  o  dever  de  qualidade  dos 
produtos que ajudam a colocar no mercado. Mas 
seu fim é o mesmo de todas as normas do CDC, a 
proteção  do  consumidor,  assegurando  seu 
ressarcimento, evitando novos danos, melhorando 
a qualidade de vida, trazendo maior harmonia e 
segurança às relações de consumo". 4

Sendo ambas as apelantes responsáveis objetivamente pelo 
produto  que  colocam no  mercado,  somente  na  circunstância  de  haver  culpa 
exclusiva do consumidor ou de terceiro, por vícios apresentados no produto, essa 
responsabilidade ficaria eximida. Contudo, no caso vertente não foi produzida 
nenhuma prova nesse sentido.

Não tendo as recorrentes feito  prova,  consoante dispõe o 
art. 333, II do CPC, de que não havia vício decorrente de defeito de fabricação 
do  veículo,  indene  de  dúvida  que  no  caso  estão  presentes  os  pressupostos 
necessários para a configuração da responsabilidade civil,  caindo por terra os 
argumentos apresentados pelas apelantes no intuito de se verem livres de suas 
responsabilidades. 

Redunda  daí  o  reconhecimento,  através  das  provas 
colacionadas  ao  processo,  as  quais  não  foram  derrogadas  pelas 

3  TJSC, Apelação Cível nº 97.007339-9, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 22-10-2001.
4  in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, São Paulo: Ed. RT, 2004, p. 287.
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demandadas/recorrentes,  do  efetivo  dano  material  sofrido  pela  autora, 
configurando a hipótese do alegado vício de qualidade, que autoriza a atuação do 
já citado art. 18 do CDC.

Reconhecida a responsabilidade objetiva das recorrentes e a 
sua solidariedade, andou bem o magistrado ao determinar o pagamento à autora 
do valor atual médio do veículo praticado no mercado local. O que não pode é as 
apelantes tentarem se esquivar da responsabilidade solidária quanto à reparação 
do dano sofrido pela apelada, pois ao fornecer e comercializar o produto viciado, 
assumiram o risco da atividade. 

Portanto,  cai  por terra o argumento de que a demora no 
reparo do defeito apresentado pelo veículo seria devido à demora existente na 
importação das peças automotivas, pois a norma prevista no art. 18, §1º, do 
CPC é norma cogente e o prazo nele estabelecido (30 dias) deve ser cumprido. 
Outrossim, a alegação de que não deveria ser imposta a restituição integral do 
valor pago pelo veículo na compra do mesmo, a qual fora realizada há quase três 
anos anteriormente aos fatos descritos na inicial, posto que o mesmo não mais 
apresentou defeitos após os reparos realizados pela apelante, também não deve 
prevalecer,  pois  o  próprio  magistrado  considerou  a  depreciação  do  valor  do 
veículo após o período de uso do bem por parte da apelada.

Quanto às alegações formuladas pela Kia Motors do Brasil 
LTDA, no sentido de que a sentença deveria ser reformada, uma vez que teria 
havido sucumbência recíproca, entendo que as mesmas devem prevalecer. 

Ora, sendo o pleito inicial de indenização por danos morais e 
materiais,  a condenação apenas ao pagamento destes,  por não haver provas 
quanto  aqueles,  enseja  o  reconhecimento  da  sucumbência  recíproca  com  a 
condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios  pro 
rata,  nos  termos  do  art.  21  do CPC,  motivo  pelo  qual  a  sentença  deve  ser 
reformada apenas neste ponto, estendendo-se esta medida em relação a ambas 
as apelantes, por se tratar de matéria de ordem pública.

Isto  posto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  aos  apelos, 
apenas para reformar a sentença no tocante à sucumbência recíproca em relação 
às  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  que  serão  recíproca  e 
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados entre  as  partes  litigantes,  nos 
termos do art. 21 do CPC.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Janete 
Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de agosto 
de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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