
ESTADO DA PARAÍBA
PODE R JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO n. 0001100-54.2011.815.0731 

RELATOR:  Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE: MB Construções e Empreendimentos Ltda.
ADVOGADO: Rodrigo Toscano de Brito e outro
AGRAVADA: Luis Eduardo Pontes
ADVOGADO: Juliana Régis Araújo Coutinho

PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno –
Insurgência  contra  decisão  que  deu
provimento à  apelação  cível  –  Ação
indenizatória –  Sentença  –  Extinção  do
processo  com  resolução  de  mérito  –
Decadência –  Reconhecimento  –
Insurgência – Compra e venda de imóvel –
Itens  de  lazer  –  Ausência  –  Pretensão  à
reparação civil – Inaplicabilidade do art. 26,
§  2º,  do  CDC  –  Consideração  de  prazo
quinquenal disposto no art.  27 do mesmo
diploma –  Nulidade  da  sentença  –
Remessa  dos  autos  ao  juízo  “a  quo”   –
Provimento  monocrático  com  base  em
precedente  de  Tribunal  Superior  –
Manutenção  da decisão  monocrática –
Desprovimento.

-  Se  a  parte  promovente  pretende
indenização por  danos materiais  e  morais
em razão da entrega de unidade do imóvel
sem  todos  os  itens  de  lazer  que  foram
divulgados  para  o  empreendimento,  deve
ser considerado o prazo prescricional de 5
(cinco) anos para o ajuizamento da ação,
que está estabelecido no art. 27 do Código
de Defesa do Consumidor,  e não o prazo
decadência  do  art.  26  do  CDC,  previsto
para redibição de vício do produto.
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-  Por  não  refletir  verdadeiro  direito
potestativo,  o  pedido  de  reparação  de
danos não se sujeita a prazo decadencial,
ficando  o  exercício  da  referida  pretensão
limitado apenas a prazo de prescrição.

- “O prazo decadencial previsto no art. 26,
II,  do  CDC,  somente  atinge  parte  da
pretensão  autoral,  ou  seja,  aquela
estritamente  vinculada  ao  vício
apresentado  no  bem,  nada  influindo  na
reparação pelos danos materiais e morais
pretendidos.  A  pretensão  de  indenização
dos danos por experimentados pelo autor
pode  ser  ajuizada  durante  o  prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto
rege  a  hipótese  o  art.  27  do  Código  de
Defesa do Consumidor.” (STJ,  AgRg no Ag
1013943/RJ,  Rel.  Ministro  VASCO DELLA
GIUSTINA  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/RS),  TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  21/09/2010,  DJe
30/09/2010)

V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos de agravo interno acima identificados.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se  de  agravo  interno  interposto  por
MB Construções  e  Empreendimentos  Ltda. contra  decisão  monocrática
que negou seguimento à apelação cível.

Consta dos autos apelação cível interposta
por Luis Eduardo Pontes contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo, que, nos autos da “ação de indenização
c/c  danos  morais  e  materiais”,  manejada  contra MB  Construções  e
Empreendimentos Ltda., acolheu a prejudicial de mérito da decadência, com
base no art. 26, II, do CDC, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Nesta  esfera  recursal,  foi  proferida  nova
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decisão  (fls.  188/192),  que  deu  provimento  ao  recurso,  para  anular  a
sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo primevo a fim de que
seja enfrentado o mérito da causa.

Entendi, na decisão monocrática  proferida,
que  o pedido não estava vinculado  ao prazo decadencial  de 90 (noventa)
dias)  dispostos  no  art.  26  do  CDC,  não  consistindo  a  pretensão  em
abatimento do preço, rescisão do contrato ou substituição do produto; mas
sim à indenização por danos materiais e morais na entrega da unidade imóvel
sem todos os itens de lazer que foram divulgados para o empreendimento,
considerando, com isso, a regra do art. 27 do CDC, ou seja, que prevê prazo
de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da demanda.

Irresignada,  a  MB  Construções  e
Empreendimentos  Ltda. aviou  o  presente  agravo  interno,  fls.  194/211,
argumento que a regra que regula a hipótese dos autos é aquela disposta no
art.  26  do  CDC,  e  não  no  art.  27,  já  que  há  o  vício  é  aparente,  que se
evidenciou com a entrega do imóvel, em julho de 2008. 

Defende a recorrente que a ação, ajuizada
em 31 de maio de 2011, portanto, está decadente, considerando o prazo de
90 (noventa) dias disposto no art. 26 do CDC.

Afirma a empresa que inexiste no caso fato
do produto, necessário para a configuração do art. 27 do CDC, pois não trata
de falta de solidez ou ameaça à segurança do imóvel, cuidando-se, ao revés,
de  vício  de  produto,  ou  de  adequação,  regulado  pelo  art.  26  do  mesmo
diploma,  com  prazo  decadencial inferior  aquele  assentado na  decisão
monocrática.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  recurso,
para que seja negado provimento à apelação interposta pelo agravado.

É o que importa relatar.

V O T O:

A decisão  objeto  deste  agravo  interno  de
deu  provimento monocrático  à  referida  apelação  cível  interposta  pelo  ora
agravado,  estando a sentença em desacordo com a jurisprudência  firmada
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com  isso,  a  parte  apelada  interpôs  o
presente agravo interno, defendendo, em síntese, que o caso dos autos trata
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de vício do produto, onde se incide a regra do art. 26 do CDC; e não fato do
produto,  com regramento no art. 27 do mesmo diploma, para o exame da
decadência e/ou prescrição.

Nestes termos, convém, de início, definir as
hipóteses em que haverá  vício do produto ou  fato do produto,  conforme
disciplina do CDC, Lei nº 8.078/90.

Assim, haverá vício do produto quando o
“defeito”  atingir  meramente  a  incolumidade  econômica  do  consumidor,
causando-lhe tão somente um prejuízo patrimonial. 

Noutro norte,  existirá  fato do produto ou
do serviço sempre que o defeito, além de atingir a incolumidade econômica do
consumidor, viola a sua incolumidade física ou psíquica. Nesse caso, haverá
danos à saúde física ou psicológica do consumidor. 

No caso dos autos, observa-se que a parte
autora  pretende  a  indenização por danos materiais  e  morais  em razão da
entrega  de  unidade  do  imóvel  sem  todos  os  itens  de  lazer  que  foram
divulgados para o empreendimento.

A hipótese,  de  fato,  não  trata  de  fato  do
produto, como alega a parte agravante, já que  a circunstância  não atinge a
incolumidade física ou psíquica do consumidor.

Todavia, quando a intenção do consumidor
não é de receber  abatimento do preço,  rescindir o contrato ou substituir  o
produto, como exposto na decisão monocrática de fls. 188/192, mas apenas
de receber indenização por danos materiais e morais, a regra da aplicação
do prazo prescricional subsumi-se à do art. 27 do CDC, para fato do produto,
com previsão de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da ação, conforme  se
depreende do pontual julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DO ART.
27 DO CDC.
1. O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC,
somente  atinge  parte  da  pretensão  autoral,  ou  seja,
aquela estritamente vinculada ao vício apresentado no
bem,  nada  influindo  na  reparação  pelos  danos
materiais  e  morais  pretendidos.  A  pretensão  de
indenização dos danos por experimentados pelo autor
pode ser  ajuizada durante  o prazo prescricional  de 5
(cinco)  anos,  porquanto rege a  hipótese  o  art.  27  do
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Código de Defesa do Consumidor.
2. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.
(AgRg no Ag 1013943/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/RS),  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  21/09/2010,
DJe 30/09/2010)

Desta forma, a alegada ausência de itens
de lazer do empreendimento fez surgir para autor a pretensão de se ressarcir
em parte do valor que pagou a mais, incluindo a hipótese como espécie do
instituto de natureza indenizatória.

Ainda que pudesse intencionar rescindir  o
contrato,  entende-se  que  o  autor  buscou  apenas  a  indenização  pelo
inadimplemento  contratual  da  parte  agravante,  de  modo  que  a  relação
processual não constitui vício do produto, pelas consequências dispostas para
tanto, e aplicação do art. 26 do CDC, com prazo decadencial de 90 (noventa)
dias.

Ademais,  igualmente calha aqui  replicar  o
esclarecedor aresto do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, “in verbis”:

APELAÇÕES CÍVEIS.  RESPONSABILIDADE CIVIL.  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  ABALO  MORAL.  VÍCIO  NO
PRODUTO.  DECADÊNCIA  DO  DIREITO  DO  AUTOR.
INOCORRÊNCIA.  Considerando  a  pretensão  meramente
indenizatória decorrente de vício do produto, não reclamando
a autora  o  exercício  dos  direitos  potestativos  previstos  nos
incisos  do  §1º  do  art.  18  do  CDC,  não  há  se  falar  em
aplicação do prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim
de  prazo  prescricional  quinquenal  previsto  no  art.  27  do
Diploma. Decadência  afastada.  DANO  MORAL.
CARACTERIZAÇÃO.  A aquisição  de  equipamento  cirúrgico
que,  já  na  primeira  utilização,  apresenta  defeito,  sendo  o
consumidor orientado por telefone a sanar o problema durante
o  procedimento  médico.  Vício  que  se  repetiu  em  outras
ocasiões,  sendo sanado pela  fornecedora  somente  após  três
meses.  Fato  que  não  pode  ser  relegado  ao  plano  do  mero
aborrecimento,  caracterizando  ilícito  civil  e  dano  moral
passível  de  reparação.  Condenação  mantida.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  MAJORAÇÃO.  Na  fixação  da  reparação
por dano extrapatrimonial,  incumbe ao  julgador,  atentando,
sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem
jurídico  lesado,  e  aos  princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade,  arbitrar  quantum  que  se  preste  à  suficiente
recomposição  dos  prejuízos,  sem  importar,  contudo,
enriquecimento  sem  causa  da  vítima.  A  análise  de  tais
critérios, aliada às demais particularidades do caso concreto,
conduz  à  majoração  do  montante  indenizatório  para  R$
15.000,00  (quinze  mil  reais).  APELAÇÃO  DO  AUTOR
PROVIDA.  APELO  DO  RÉU  PREJUDICADO.  (Apelação
Cível  Nº  70050663202,  Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de
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Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado
em 25/10/2012) 

E, ainda, o recente julgado daquele mesmo
Tribunal Estadual:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SUBCLASSE  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  PRELIMINARES  -
DECADÊNCIA.  DESTITUIÇÃO  DO  PERITO.  MÉRITO  -
ALEGAÇÃO DE ERRO NO DIAGNÓSTICO DE AUSÊNCIA
DE  COMPROMETIMENTO  DAS  ARTÉRIAS
TESTICULARES.  PROVA  -  CONJUNTO  PROBATÓRIO
TRANQUILO  QUANTO  À  AUSÊNCIA  DE  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS  CONFIRMADA.  1.  A
pretensão  indenizatória  deve  ser  submetida  ao  prazo
prescricional do art.  27, CDC, reservando-se o instituto da
decadência, previsto no art.  26, às providências específicas
previstas pelo diploma consumerista nas hipóteses de vício do
produto  (ações  edilícias  e  restituição  do  preço  pago,
conforme art. 20 e incisos).  Danos circa rem e danos extra
rem. Diferenciação. Efeitos. Doutrina e jurisprudência sobre o
tema. 2. A ausência da oportuna e adequada manifestação de
inconformidade com a nomeação do perito  torna a questão
indiscutível, frente ao instituto preclusivo do art. 473 do CPC.
3.  No  caso,  considerando  que  não  há  nada  no  processo  a
confirmar  a  tese  autoral  de  que  o  exame  ecográfico  foi
falho/equivocado - pois poderia ter diagnosticado a torção das
artérias  testiculares  e,  via  de  conseqüência,  evitado  a
extirpação do testículo direito -, a confirmação da sentença de
improcedência  dos  pedidos  reparatórios  é  medida  que  se
impõe.  Preliminares  rejeitadas.  Apelação  desprovida.
(Apelação  Cível  Nº  70060661477,  Nona  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator:  Eugênio Facchini  Neto,
Julgado em 27/08/2014) 

Isto  posto,  constatando-se  que  a  decisão
objeto  do  presente  agravo  está  amparada  em  jurisprudência  de  Tribunal
Superior, inexiste motivo para a sua reforma, devendo ser negado provimento
ao recurso sob exame. 

Ante o  exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão vergastada.

Ante o  exposto,  NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão vergastada.

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

Participaram do julgamento  o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
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Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

 
Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara

Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de março
de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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