
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0021348-82.2009.815.2001 – 12ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relator : João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides.
Apelante : Emerson Ielpo de Assis Júnior
Advogado : Ilza Cilma de Lima (OAB/PB  7.702)
Apelado : Volkswagen do Brasil 
Advogado : Tânia Vainsencher (OAB/PB  )
02 Apelado : Promac Veículos Ltda
Advogado : Clailson Cardoso Ribeiro  (OAB/CE 13.125)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO DEFEITUOSO.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA DO PRAZO DE 30 DIAS
DO  ARTIGO  18  DO  CDC.  VEÍCULO  PRONTO  PRA ENTREGA.
PROMOVENTE  QUE  NÃO  COMPARECEU  PARA  RECEBÊ-LO.
PERÍCIA  ATESTANDO  A  INEXISTÊNCIA  DO  DEFEITO.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DO  ATO  ILÍCITO.  SENTENÇA  MANTIDA
ACRESCIDA  DOS  FUNDAMENTOS  DESTA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Cabe  ao  promovente/consumidor  o  mínimo  lastro  probatório  no  sentido  de
demonstrar  a  existência  do  vício  do  produto,  bem como  de  que  o  fornecedor
ultrapassou o prazo de 30 dias para sanar o defeito.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado, à unanimidade, em negar provimento à apelação cível.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Emerson Ielpo de Assis Júnior
contra sentença de fls. 337/344 prolatada pelo Juízo da  12ª Vara Cível da Comarca da Capital
que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais  ajuizada pelo apelante em
desfavor da Volkswagen do Brasil e outro, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais (fls. 346/357), o apelante alega que o Juízo a quo
se equivocou ao não considerar as demais provas amealhadas nos autos, baseando sua sentença de
improcedência apenas  no laudo pericial,  realizado anos depois  dos  acontecimentos  narrados na
exordial. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela primeira apelada às fls. 361/371, sem contrarrazões pela
segunda apelada, apesar de devidamente intimada. (Certidão de fls. 392)



Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 382/385)

É o relatório. VOTO.

Cuidam-se os autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, na
qual o promovente, alega que o veículo adquirido em 28/04/2008 junto a loja  Promac, segunda
promovida,  passou  a  apresentar  defeitos,  sendo  deixado  na  autorizada  para  reparo  em  quatro
ocasiões.  Como  a  problema  não  foi  solucionado,  moveu  a  presente  demanda  requerendo  a
devolução do preço pago, bem como uma indenização pelos danos materiais e moral sofridos.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Da  análise  do  laudo,  tem-se  que  não  existem  elementos  para  concluir  a
existência  de  vícios/defeitos  que  ensejem  a  substituição  do  produto,  como
pleiteado pelo requerente.

Nesse passo, em conformidade com o laudo pericial, verifica-se  que inexiste vício
que enseje a substituição do produto.

Sendo assim, outra solução não existe senão a improcedência do pleito vestibular,
diante da inexistência de provas da existência do defeito, não havendo, portanto,
que se falar em pagamento a título de dano material e/ou substituição do bem.

(…)

Dessarte, não restou, também, comprovada a existência de ato ilícito, elemento
indispensável  para  a  configuração da  responsabilidade  civil,  razão  por  que  o
pedido de reparação de danos deve igualmente ser julgado improcedente.”

Pois bem. Não merece reforma a sentença, desta feita, pelo fundamentos do
ali expendidos acrescidos aos deste Acórdão.

Nos termos do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, caso o
vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem
apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição
do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata
da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 

Assim, a faculdade assegurada no § 1º do art. 18 do Estatuto Consumerista
permite que o consumidor opte pela substituição do produto no caso de um dos vícios de qualidade
previstos no caput do mesmo dispositivo, entre eles o que diminui o valor do bem (não exigindo
que o vício apresentado impeça o uso do produto) não seja sanado no prazo máximo de 30 dias. 

Assim,  cabe  ao  promovente/consumidor  o  mínimo  lastro  probatório  no
sentido de demonstrar a existência do vício do produto, bem como de que o fornecedor ultrapassou
o prazo de 30 dias para sanar o defeito.

E no caso dos autos, analisando-se conjuntamente o laudo pericial de fls.
253/265, os documentos (ordens de serviço e notas fiscais) de fls. 19/25 e o telegrama de fls. 77/78,
verifica-se que, como bem entendeu o Juízo a quo, não restou provado o ato ilícito da promovida,
de modo que improcedem os pedidos do autor. 

O apelante alega que o veículo apresentou defeitos de diversas ordens, tais
como:  barulho na  mala;  alto-falante  solto;  marcador  de  combustível  sem funcionar,  barulho e
travamento de direção. Aduz que, somando-se os períodos de entrada e saída, o veículo permaneceu
mais de 30 (trinta) dias na concessionária promovida, sem todavia ser sanado o vício. 

Inicialmente, destaque-se que, ao contrário do que alega o promovente, a
concessionária promovida não extrapolou o prazo de 30 dias do art. 18 do CDC para sanar o vício.



Veja-se:

- Primeira entrada: Ordem de serviço de fl. 19 - entrada dia 19/11/2008 e
entrega em 21/11/2008. - totalizando 02 dias;

- Segunda entrada: Ordem de serviço de fl. 22 – entrada dia 10/12/2008 e
entrega em 12/12/2008 - totalizando 02 dias;

- Terceira entrada: Ordem de serviço de fl. 23 - entrada dia 18/12/2008 e
entrega em 18/12/2008. - totalizando 01 dia;

- Quarta entrada: Ordem de serviço de fl. 24 - entrada dia 28/04/2009, com
envio de telegrama avisando que o veículo se encontrava pronto, à disposição do promovente, no
dia 14/05/2009 (fls. 77/78) – totalizando 16 dias.

Destaque-se que não há nos autos prova da alegação do apelante de que deu
entrada no veículo no dia 04/12/2008, permanecendo na concessionária até o dia 18/12/2008, de
modo que tal período não pode ser considerado.

Assim,  somando-se  os  prazos  acima,  o  automóvel  permaneceu  na
concessionária por 21 dias, portanto, dentro do prazo estipulado pelo CDC para reparo e, como a
parte autora se negou a receber o veículo (fato inclusive por ela relatada na inicial à fl. 04), não há
provas de que o vício não foi sanado. 

E nesse caso, apesar do tempo decorrido para a realização do laudo pericial,
este não pode ser desconsiderado, uma vez que o veículo se encontrava pronto para entrega e por
livre escolha do promovente, este permaneceu na concessionária promovida. 

Ainda,  muito  embora  o  promovente  alegue,  na  última  entrada  em
28/04/2009, que o problema na direção permanecia, consta na ordem de serviço de fls. 25 que o
cliente não quis testar, o que corrobora a versão da promovida de que se tratava de revisão dos 12
meses, considerando que o veículo foi adquirido em 28/04/2008.

Logo, não comprovado pela parte autora a ocorrência do ato ilícito,  qual
seja, que o vício não foi sanado, tampouco que o fornecedor extrapolou o prazo de 30 dias do art.
18 do CDC, impõe-se a improcedência do pedido, como bem entendeu o Juízo a quo. 

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos
os seus termos, acrescida dos fundamentos desta decisão.

 É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. (Presidente).  Presentes  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Batista Barbosa 
Relator – Juiz convocado
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Emerson Ielpo de Assis Júnior
contra sentença de fls. 337/344 prolatada pelo Juízo da  12ª Vara Cível da Comarca da Capital
que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais  ajuizada pelo apelante em
desfavor da Volkswagen do Brasil e outro, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais (fls. 346/357), o apelante alega que o Juízo a quo
se equivocou ao não considerar as demais provas amealhadas nos autos, baseando sua sentença de
improcedência apenas  no laudo pericial,  realizado anos depois  dos  acontecimentos  narrados na
exordial. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela primeira apelada às fls. 361/371, sem contrarrazões pela
segunda apelada, apesar de devidamente intimada. (Certidão de fls. 392)

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 382/385)

É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado


