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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000013-76.2015.815.0261
Origem : 2ª Vara de Piancó
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Antônio André Galdino Soares
Advogado : Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Júnior – OAB/PB nº 13.676
Apelada : Volkswagen do Brasil Indústria de Veículo Automotores Ltda
Advogado : Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti – OAB/PE nº 19.353

APELAÇÃO.  AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E
DANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUBLEVAÇÃO
DO  AUTOR.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
AQUISIÇÃO  DE  AUTOMÓVEL  NOVO.
APRESENTAÇÃO DE DEFEITO. CONSERTO APÓS
O PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 18, §1º, DO
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
PRETENSÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DA  QUANTIA
PAGA.  DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO.
BEM ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE
USO.  RECEBIMENTO  E  UTILIZAÇÃO  PELO
CONSUMIDOR.  DANO  MORAL.  QUANTUM
FIXADO.  OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA
RAZOABILIDADE  E  AO CARÁTER PUNITIVO  E
PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- A regra contida no §1º,  do art.  18,  do Código de
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Defesa do Consumidor, que permite ao consumidor
exigir a restituição imediata da quantia paga no caso
de o vício apresentado no produto não ser sanado no
prazo máximo de trinta dias não se aplica quando o
consumidor recebe o produto em perfeitas condições
de uso e permanece usufruindo dele por anos.

- Ainda que a resolução do defeito apresentado tenha
ocorrido  após  o  prazo  máximo  estabelecido  pela
legislação  protetiva,  o  recebimento  e  uso  do
automóvel pelo consumidor após ser sanado o vício,
associado  ao  fato  de  não  haver  comprovação  de
comprometimento da sua função ou de redução do
seu  valor,  revela  ser  descabida  a  pretensão  de
restituição da quantia paga.

-  A  indenização  por  dano  moral,  para  fins
atendimento  ao  caráter  punitivo  e  pedagógico
inerente  a  esse  tipo  de  reparação,  deve  ser  fixada
segundo o critério da razoabilidade e observando-se,
ainda, além das peculiaridades do caso concreto, a
situação  econômico-financeira  da  vítima  e  do
ofensor,  pelo  que,  tendo  sido  observados  esses
critérios  quando  da  fixação  do  quantum
indenizatório, é de se manter o montante estipulado
na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação.

Antônio André Galdino Soares ajuizou a presente
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Ação Redibitória c/c Perdas e Danos, em face da Volkswagen do Brasil Indústria de
Veículos  Automotores  Ltda, alegando  ter  adquirido  perante  a  concessionária
credenciada da promovida, no dia 31/11/2012, um veículo novo tipo Amarok CD 4X4
High,  ano/modelo  2012/2012,  no  valor  de  R$ 127.000,00 (cento  e  vinte  e  sete  mil
reais), sendo que, no dia 22/11/2014, o veículo apresentou defeito e parou no meio a
BR 230,  razão  pela  qual  foi  necessário  acionar  o  reboque  para  removê-lo  até  a
concessionária  credenciada,  não  tendo,  contudo,  até  o  dia  13/01/2015,  data  do
ajuizamento  da  ação,  havido  a  resolução  do  problema  verificado  no  veículo.
Requereu, diante do panorama narrado, a restituição do valor pago pelo automóvel
de forma atualizada, bem ainda uma indenização no importe de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) pelos danos morais suportados.

Contestação,  fls.  21/38,  arguindo,  preliminarmente,
ausência  de  interesse  processual,  ao  fundamento  de  ter  já  ter  sido  procedido  ao
conserto  e  à  entrega  do  veículo,  e  defendendo,  no  mérito,  a  improcedência  do
pedido.

A  Juíza  de  Direito  a  quo julgou  parcialmente
procedente o pedido, consignando os seguintes termos, fls. 98/99 e 99/V: 

Diante do exposto, EX POSITIS, com fulcro no art.
487,  inc.  I  do  Código  de  Ritos  Civil,  julgo
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  o  pedido  inicial,
para condenar a ré ao pagamento de danos morais
no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre os quais
incidirão juros moratórios e correção monetária. Os
juros  moratórios  são  devidos  a  partir  da  citação e
fixados  a  base  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês,
inteligência  do  art.  406  do  CC/2002.  A  correção
monetária  será  devida  a  partir  da  publicação  da
sentença (data do arbitramento do montante).

Inconformado,  o  autor interpôs  APELAÇÃO,  fls.
105/114, alegando, em resumo, ser hipótese de aplicação do art.  18 do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista a lei facultar ao consumidor escolher, se não
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sanado o defeito no prazo máximo de 30 (trinta) dias, optar pela substituição do bem
ou restituição imediatada da quantia paga, bem ainda que o conserto do automóvel
após o prazo legal não afasta a angustia sofrida, tampouco o direito à restituição do
valor pago. Defende, outrossim, a majoração dos danos morais para o importe de
R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)  e  a  condenação  da  apelada  ao  pagamento  dos
honorários  advocatícios  no  equivalente  a  20%  (vinte  por  cento)  do  valor  da
condenação.

Contrarrazões, fls. 122/133, refutando as razões dos
recursos e postulando a manutenção da sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça,  por  meio  do  Dr.  José
Raimundo de Lima, fls. 152/154, não se pronunciou sobre o mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  desate  da  controvérsia  reside  em  verificar  se
Antônio André Galdino Soares tem direito à restituição de  R$ 127.000,00 (cento e
vinte e sete mil reais), quantia desembolsada para aquisição do veículo Amarok CD
4X4 High,  ano/modelo 2012/2012,  bem ainda se é  cabível  a  majoração dos  danos
morais  arbitrados  em  seu  favor  no  importe  de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais),
porquanto as demais questões decididas na sentença não foram objeto de reurso.

Consoante relatado, o apelante busca a restituição de
R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), quantia desembolsada para comprar
uma Amarok CD 4X4 High, ano/modelo 2012/2012. Alega, para justificar esse pleito,
que o vício apresentado no automóvel não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias,
conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, no que se refere
à devolução da quantia paga em caso de não correção do vício apresentado pelo
produto no prazo máximo de 30 (trinta) dias, dispõe o seguinte:
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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 – destaquei.

Percebe-se,  assim,  ser  facultado  ao  consumidor,
quando  o  vício  não  é  sanado  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,  optar  pela
substituição do produto por outro da mesma espécie, restituição imediata da quantia
paga ou abatimento proporcional do preço.

Por oportuno, o defeito apresentado pelo automóvel
adquirido pelo autor é fato incontroverso.

De igual forma, é certo que a correção do vício foi
realizada após o prazo máximo estabelecido pela legislação protetiva, tendo em vista
o automóvel ter sido entregue na concessionária credenciada no dia 22/11/2014, fl. 11,
e consertado apenas no dia 02/02/2015, confirme alegado na contestação e confirmado
pelo autor, fl. 64.
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Todavia, o acervo probatório, sobretudo a prova oral
produzida em audiência,  revela que o veículo, após ser reparado, foi entregue ao
apelante no dia 19/02/2015, fl. 26, o qual está usufruindo normalmente o bem.

Cito, por oportuno, trecho do depoimento pessoal do
autor colhido por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 20
de novembro de 2015, fl. 84:

(…) que cerca de 70 dias lhe foi devolvido o veículo;
que  atualmente  está  com  o  veículo  trafegando
normalmente; que após a devolução, este veículo não
voltou a  apresentar  defeito;  que recebeu um outro
carro enquanto o seu estava na concessionária; que
recebeu  um  veículo  bem  inferior  ao  seu,  tipo  um
celta; que usa a amarok para trabalhar na construção
para  trabalhar  na  construção  civil;  que  recebeu  o
carro  há  mais  de  seis  meses;  que  não  voltou  a
apresentar defeito; que todo o ônus com o conserto
foi pela Volkswagem; (…).

Esse cenário, a meu sentir, mostra ser desarrazoada a
pretensão de restituição da quantia paga pelo apelante no ano de 2012 para aquisição
do veículo, pois, como se vê, o consumidor recebeu o veículo reparado e dele está
usufruindo normalmente desde 19/02/2015, é dizer, o vício verificado no produto não
o  tornou  impróprio  ou  inadequado  ao  uso  a  que  se  destina,  também  não  há
comprovação de que tenha ocasionado a diminuição do seu valor. 

A  peculiaridade  do  caso  concreto,  a  saber,
recebimento e uso do veículo após ser sanado o vício, associado ao fato de não haver
comprovação de comprometimento da sua função ou de redução do seu valor, revela
ser  descabida a  pretensão de restituição da quantia  paga pela  aquisição do bem,
ainda que a resolução do defeito tenha ocorrido após o prazo máximo estabelecido
pela legislação protetiva.
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Pensar diferente, além de não ser razoável, significa
incentivar  o  enriquecimento  sem  causa  do  autor,  que,  mesmo  usufruindo  do
automóvel  desde  novembro  de  2012,  receberia  a  integralmente  a  quantia
desembolsada para comprá-lo.

Sendo assim, entendo que a previsão contida no §1º
do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que permite ao consumidor,  em caso
de o vício apresentado no produto não ser sanado no prazo máximo de trinta dias,
exigir a restituição imediata da quantia paga, não se aplica quando o consumidor
recebe o produto em perfeitas condições de uso e permanece usufruindo dele por
anos, hipótese dos autos.

Com relação ao valor dos danos morais também não
vislumbro razões para majorá-lo.

Com  efeito,  no  tocante  à  fixação  da  verba
indenizatória  moral,  convém  esclarecer  que  os  critérios  utilizados  para  o  seu
arbitramento  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e
jurisprudencial  versadas  sobre  a  matéria  sub  examine.  Ou  seja,  atentando-se  ao
critério da razoabilidade, incumbe ao Magistrado, observando as especificidades do
caso concreto e, ainda, considerando as condições financeiras do agente e a situação
da  vítima,  arbitrar  valor  de  forma  que  não  se  torne  fonte  de  enriquecimento,
tampouco  seja  inexpressivo  a  ponto  de  não  atender  aos  fins  ao  qual  se  propõe.
Significa  dizer,  “A  indenização  por  dano  moral  deve  proporcionar  ao  lesado
satisfação em justa medida, de modo que produza impacto ao causador do mal
capaz de dissuadi-lo de igual e novo atentado, sem significar um enriquecimento
sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC  0002866-37.2012.815.0981;  Terceira  Câmara
Especializada Cível;  Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014;
Pág. 12) – destaquei.

Diante  do  panorama  apresentado, entendo  que  o
valor dos danos morais  estipulados em primeiro grau no importe de  R$ 4.000,00
(quatro  mil  reais) é  suficiente  para  compensar  os  transtornos  suportados  pelo
consumidor em razão de ficar impossibilitado de usufruir do seu veículo por cerca de
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70 (setenta dias), sobretudo pelo fato de a concessionária, durante esse período, ter
disponibilizado outro automóvel para uso do autor, conforme afirmação contida no
depoimento de fl. 84.

Essa  quantia,  ademais,  além de  estar  em
conformidade com o critério da razoabilidade, também é suficiente para atender ao
caráter punitivo e pedagógico inerente a esse tipo de reparação.

Por  fim,  os  honorários  advocatícios  devem  se
mantidos na forma estabelecida na sentença, porquanto observados os ditames dos
arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO À
APELAÇÃO, para manter inalterada a sentença.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de
Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 26 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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