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de improcedência. O julgamento antecipado da lide é impositivo quando a questão de mérito dispensa a produção de prova em 
audiência, segundo a regra do art. 355 do vigente Código de Processo Civil. Tanto o Superior Tribunal de Justiça como este Tribunal 
de Justiça já decidiram que, em princípio, o disparo de alarme em estabelecimento comercial, por si só, não configura dano moral, 
salvo se os prepostos deste comprovadamente ajam de modo a agravar o incidente. Ou seja, há outra questão: a forma da 
abordagem. Se esta ocorre de forma gentil e compreensiva, aplica-se o entendimento do verbete sumular nº 280 deste Tribunal de 

Justiça. Se a abordagem ocorre de forma rude, agressiva, emerge o dano moral. Há ainda a hipótese de exacerbação da 
agressividade incondizente, traduzida na eventual ocorrência de violência física e agressão contra o consumidor. Essa hipótese 
parece definitivamente não haver ocorrido, pois o autor não a denunciou. Tem-se que, a toda evidência, não houve a inversão do 
ônus da prova, nem o acervo fático-probatório preexistente era suficiente. Tanto assim que o pedido foi julgado improcedente por 
falta de prova. Observa-se que as partes não foram instadas sobre as provas que pretenderiam produzir, passando-se logo após a 
réplica ao julgamento do feito. Entretanto, especificamente, as partes autora e ré protestaram por provas, na inicial e na 
contestação (fls. 06 e 46). A improcedência do pedido sem que fosse analisado o pedido de inversão do ônus da prova ou 
determinada a produção das provas requeridas pelas partes, constitui verdadeiro cerceamento de defesa. Violação aos princípios 
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedentes do Tribunal de Justiça. Sentença que 
assim deve ser anulada. Recurso a que se dá provimento.  Conclusões:    POR UNANIMIDADE DE VOTOS, DEU-SE PROVIMENTO AO 
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR.   
 
 005. APELAÇÃO 0007688-58.2012.8.19.0205  Assunto: Estabelecimentos Comerciais E/ou Virtuais (Internet) / Contratos de 
Consumo / DIREITO DO CONSUMIDOR Origem: CAMPO GRANDE REGIONAL 2 VARA CIVEL Ação: 0007688-58.2012.8.19.0205 
Protocolo: 3204/2018.00429801 - APELANTE: EVER ELETRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
ADVOGADO: CLAUDIO DE JESUS CAVALCANTI OAB/SP-368449 APELADO: JOSE CLAUDIO NUNES FIALHO ADVOGADO: MARCIO 
BENJAMIM BATISTA OAB/RJ-142093 ADVOGADO: MICHELE DE ALBUQUERQUE LEAL OAB/RJ-153034 INTERESSADO: RIO BEIJING 
MOTORS LTDA ADVOGADO: VANDERSON JUSTINO CORREIA GONÇALVES OAB/RJ-173595  Relator: DES. MARIO ASSIS 
GONCALVES Ementa: Apelação. Relação de consumo. Obrigação de fazer. Indenizatória. Aquisição de veículo automotor zero km. 
Vícios ocultos. Conserto. Danos materiais e morais. Sentença de procedência.Ação de obrigação de fazer com indenizatória ajuizada 
pelo adquirente de veículo automotor zero km (Pickup), para serviço de entregas em sua distribuidora de bebidas, contra as pessoas 
jurídicas fornecedoras de bens e serviços com as quais negociara, em razão de vícios verificados no veículo poucos dias depois de 
sua aquisição. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a parte autora e a parte ré inserem-se respectivamente no 
conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos arts. 2º e 3º, caput do Código de Defesa do Consumidor. A 
responsabilidade das rés para com o autor em razão do bem adquirido é objetiva. Evidente existência de vício no produto, tornando 
dificultoso o seu uso para o fim a que se destina, o que foi apurado através de laudo pericial conclusivo. O art. 18 da Lei nº 8.078/90 
dispõe que os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os 
tornem impróprios para o uso, e isto se verifica nos autos, eis que o bem adquirido pela parte autora não teve o funcionamento dele 
desejado e esperado. Sentença julgando procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a quantia 
de R$3.000,00, a título de indenização por dano moral, a ser corrigida monetariamente desde a data da publicação da sentença e 
com juros de 1% ao mês, desde a data da citação até a data do efetivo pagamento, assim como a indenizarem-no pelos danos 
materiais sofridos, no montante de R$ 210,00, quantia esta a ser devidamente corrigida desde a data de cada desembolso e 
acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação, também impondo-lhes providenciar os reparos apontados no laudo pericial, no 
prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00. Rés que foram condenadas, também, ao pagamento das custas, dos 
honorários do perito e dos honorários do advogado, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação. Apelo da 2ª ré. Não há a 
menor sustentação para a alegação da apelante, quanto a que o autor saberia dos vícios existentes no veículo, à exceção de 
pequenas marcas iniciais de ferrugem em parte da carroceria, porque isso pressuporia que as rés o tivessem cientificado de defeitos 
de fabricação, bem mais graves, caso em que elas, certamente, exigiriam do adquirente a declaração desse fato e o compromisso de 
nada requerer em relação aos mesmos. A disposição de adquirir um bem com vícios também indicaria a existência de alguma 
contrapartida consistente em redução do preço ou oferta de bens acessórios extras, o que também não foi demonstrado. Não há, 
portanto, qualquer prova, sequer indícios, de que tais circunstâncias tenham de fato existido na relação negocial entre as partes. 
Prosseguindo, vê-se também que inexiste a menor possibilidade de que o autor possa se beneficiar dos reparos que devem ser 
realizados no veículo, dados os quatro anos de uso do mesmo, haja vista que bem consignou a nobre sentenciante que a 
condenação das rés a providenciarem os consertos necessitados, refere-se expressamente aos reparos que foram apontados no 
laudo pericial no veículo do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa diária arbitrada. Sentença que deve ser 

integralmente mantida. Honorários pela sucumbência recursal. Majoração de 2%. Recurso a que se nega provimento.  Conclusões:    
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR.   
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