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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  as  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.”

-  Conforme disposto no CDC, o consumidor, ao constatar
defeito  em  produto  durável  adquirido,  tem o  prazo  de
noventa  dias  para  buscar  o  desfazimento  da  compra  e
venda, contado este prazo do dia em que o fornecedor se
recusou a solucionar o problema a ele apresentado.

-  O  defeito  no  produto  e  a  frustração  em  solucionar  o
problema  extrajudicialmente,  no  caso  dos  autos,
caracteriza  dano  moral,  pois  se  trata  de  situação
excepcional e de indiscutível abalo íntimo a uma senhora
de  idade que pretendia  reformar sua  casa,  impondo-lhe
sensação de impotência e adiamento de plano.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR A
PRELIMINAR  E  A  PREJUDICIAL  DA  DECADÊNCIA  E  NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS APELATÓRIOS.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se de  Apelações Cíveis  interpostas por PAMESA
DO BRASIL S/A e CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA, contra sentença de
fls. 178/183, que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, para
condenar  as  demandadas,  de  forma  solidária,  a  pagar  indenização  por
danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais), e de R$9.251,99 (nove mil,
duzentos e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos),  quanto aos
danos materiais.

PAMESA  DO  BRASIL  S/A  alega  em  suas  razões
recursais, a decadência, nos termos do art. 26, II, do CDC, vez que o suposto
vício relatado pela autora se deu em julho de 2008,  mas a presente ação
apenas foi ajuizada em maio de 2009. 

No  mérito  em  si,  aduz  que  a  autora  não  comprovou
prova do vício de fabricação, e que ele, na verdade, está relacionado com
aplicação, utilização e manutenção do piso cerâmico. 

Alega,  ainda,  que  o  laudo  pericial  foi  elaborado  sem
rigor técnico, e que não basta avaliação visual,  sendo necessários ensaios
laboratoriais. Ademais, o piso utilizado pela autora é de PEI 4, índice que
indica o grau de resistência à abrasividade, não possuindo grau máximo,
como é o caso de pisos com PEI 5.

Também, argumenta que o defeito suscitado deveria ter
sido comunicado antes do assentamento, sob pena de perda da garantia, e
que inexistem provas dos alegados danos morais. 

Por fim, pede a minoração dos honorários arbitrados em
15% (quinze por cento) do valor da condenação. 

Contrarrazões, fls. 208/212.

Nas  razões  recursais  da  CENTRAL  DAS
CONSTRUÇÕES  LTDA,  fls.  225/234,  alega  preliminar  de  ilegitimidade
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passiva  “ad  causam”,  pois  o  comerciante  apenas  é  solidariamente
responsável quando o fabricante não é identificado, o que não ocorre nos
presentes autos. 

No mérito, alega que não houve ato ilícito, e que o valor
arbitrado a título de danos morais foi excessivo, requerendo a minoração.
Também, pede que os honorários advocatícios sejam reduzidos. 

Contrarrazões, fls. 240/246.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito  (fls.
250/252).

 
É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

EURIDES FINIZOLA MARTINS ingressou com AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS contra CENTRAL DA
CONSTRUÇÃO  LTDA e  PAMESA DO  BRASIL,  narrando  que  adquiriu  à
primeira  ré,  em  15  de  julho  de  2008,  cerâmicas  (Carrara  Cinza  0641  A),
fabricadas pela segunda demandada, além dos demais materiais necessários
para aplicação das peças, totalizando R$6.227,99 (seis mil, duzentos e vinte e
sete reais e noventa e nove centavos).

Alega que despendeu R$3.024,00 (três mil e vinte e quatro
reais)  de  mão de  obra,  e  que  a  aplicação  das  cerâmicas  ficou perfeita.  No
entanto, passados alguns dias, as peças apresentaram vício de qualidade, com
manchas escuras e aparência de sujeira.

Inconformada, a autora se dirigiu ao comerciante que se
prontificou  a  solucionar  a  questão.  Entretanto,  depois  de  muito  esperar,  a
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fabricante  enviou  um  representante  à  casa  da  autora,  entregando-lhe  um
formulário,  para  posterior  “parecer”  sobre  o  vício  que  jamais  foi
providenciado. 

 DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD
CAUSAM”

A  CENTRAL  DAS  CONSTRUÇÕES  LTDA  alega
preliminar  de  ilegitimidade  passiva  “ad  causam”,  pois  o  comerciante
apenas é solidariamente responsável quando o fabricante não é identificado,
o que não ocorre nos presentes autos.

Dispõem os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 18 do Código
de Defesa do Consumidor:

“Art. 7º (…)

Parágrafo  único.  Tendo  mais  de  um  autor  a  ofensa,  todos

responderão  solidariamente  pela  reparação  dos  danos  previstos

nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da

existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos

consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem

como  por  informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua

fruição e riscos.

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o

consumidor  dele  pode  esperar,  levando-se  em  consideração  as

circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
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III - a época em que foi fornecido.

(…)

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  as  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.”

Cláudia Lima Marques comenta sobre os referidos artigos:

“A responsabilidade  imposta  pelo  art.  14  do  CDC  é  objetiva,

independente de culpa e com base no defeito, dano e nexo causal

entre o dano ao consumidor-vítima (art. 17) e o defeito do serviço

prestado no mercado brasileiro. Com o CDC, a obrigação conjunta

de  qualidade-segurança,  na  terminologia  de  Antônio  Herman

Benjamim,  isto  é,  de  que  não  haja  um defeito  na  prestação  do

serviço e consequente acidente de consumo danoso à segurança do

consumidor-destinatário  final  do  serviço,  é  verdadeiro  dever

imperativo de qualidade (arts. 24 e 25 do CDC), que expande para

alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, ex vi art. 14

do CDC, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da

cadeia, inclusive aqueles que a organizam, os servidores diretos e

os indiretos (parágrafo único do art. 7º do CDC). (in Comentários

ao Código de Defesa do Consumidor. 4ª ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2013, p. 479).”

“Responsabilidade solidária dos fornecedores: No sistema do CDC

respondem pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram a
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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,  porém, 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  (in  Comentários  ao  Código  de

Defesa do Consumidor.  4ª  ed.  São Paulo:  Revista dos Tribunais,

2013, p. 566).”

Diante  disso,  totalmente  infundada  a  alegação  da  ré
CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA de que não pode ser responsabilizada no
caso  dos  autos,  sendo  certo  afirmar  que  a  responsabilidade  das  empresas
envolvidas é solidária, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

DA PREJUDICIAL DA DECADÊNCIA

O art. 26, CDC dispõe:

“O  direito  de  reclamar  pelos  vícios  aparentes  ou  de  fácil

constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto

não duráveis;

II  -  noventa  dias,  tratando-se  de  fornecimento  de  serviço  e  de

produtos duráveis.

§1º Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega

efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.
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§2º Obstam a decadência:

I  -  a  reclamação comprovadamente  formulada  pelo  consumidor

perante  o  fornecedor  de  produtos  e  serviços  até  a  resposta

negativa  correspondente,  que  deve  ser  transmitida  de  forma

inequívoca;”

No  caso  em análise,  não  há  dúvida  de  que  o  fato  que
motivou  a  propositura  da  presente  ação  é  um  vício  encontrado  em  bem
durável adquirido pela autora. Desta forma, aplica-se o regramento citado.

Como  afirmado  pela  apelada,  e  não  impugnado  nas
contestações das demandadas (revelia substancial quanto a esse aspecto), dias
após o assentamento das cerâmicas, foi constatado o defeito, que prontamente
foi comunicado ao comerciante. Em sequência, a fabricante enviou um técnico
para análise e confecção de posterior parecer, sendo que este laudo jamais foi
emitido.

Conforme disposto no CDC, o consumidor,  ao constatar
defeito  em  produto  durável  adquirido,  tem  o  prazo  de  noventa  dias  para
buscar o desfazimento da compra e venda, contado este prazo do dia em que o
fornecedor se recusou a solucionar o problema a ele apresentado.

Nesse  contexto,  o  prazo  decadencial  foi  obstado  e,  em
razão da ausência  de resposta  por  parte  da fabricante,  não voltou a correr,
motivo pelo qual não há que se falar em decadência.

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

No caso, a autora alega a existência de vícios na cerâmica
adquirida, em decorrência do aparecimento de manchas com aspecto de sujas.
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Realizada perícia (fls. 152/162), o perito concluiu:

“O  produto  adquirido  pela  requerente  foi  especificado
como Classe de resistência a abrasão superficial PEI 4. Esse
tipo  de  classe  de  resistência  é  indicado  pela  própria
fabricante  através  do  seu  Manual  de  Assentamento  de
Revestimentos  Cerâmicos
(http://www.pamesa.com.br/site/repository/pdf/pdf_12870
80848.pdf),  pág.  12,  para  ser  utilizado  em  locais  com
Tráfego Intenso, tendo como uso os seguintes locais: Áreas
comerciais  internas:  restaurantes,  lojas,  bancos,  entradas,
caminhos  preferenciais,  salas  de  trabalho,  vendas  e
exposições abertas ao público, escadas, hospitais e hotéis.
Pois bem, a resistência à abrasão da cerâmica adquirida é
superior à necessidade do ambiente em que a mesma foi
aplicada, já que no Manual acima mencionado, a Pamesa
indica as cerâmicas de resistência a abrasão PEI 2 e PEI 3
para  ambientes  residenciais  sem  portas  externas  e
ambientes  residenciais  com  portas  externas,
respectivamente.

Ante as razões expostas até aqui, fica evidenciado que a
causa  do  problema  está  relacionada  com  a  baixa
resistência da cerâmica ao desgaste superficial, pois caso a
cerâmica tivesse sido aplicada em locais sem tráfego, por
exemplo,  só  em paredes,  a  cerâmica  estaria  em perfeito
estado, e isto fica evidenciado nas fotos 3 e 4.”  (fls. 156). 

Como se  percebe,  as  manchas  nas  cerâmicas  adquiridas
pela autora são defeito de fabricação, notadamente porque especificadas pelo
próprio fabricante, para tráfego intenso, portanto, superior ao que necessitava a
consumidora, eis que para fins residenciais e, principalmente, porque é fácil
constatar  que  aquelas  cerâmicas  aplicadas  verticalmente,  não  sofreram  o
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problema apresentado naquelas aplicadas no chão.

A PAMESA alega que o laudo pericial foi elaborado sem
rigor técnico, e que não basta avaliação visual,  sendo necessários ensaios
laboratoriais. Ademais, o piso utilizado pela autora é de PEI 4, índice que
indica o grau de resistência à abrasividade, não possuindo grau máximo,
como é o caso de pisos com PEI 5.

Com efeito, a recorrente pretende se beneficiar alegando
sua torpeza, porque a conclusão da perícia relaciona informações retiradas
do  site  da fabricante. Neste aspecto, a apelante não desafia suas próprias
conclusões.

Ademais, a recorrente apresentou quesitos para o laudo
e manifestou-se sobre ele (fls. 167/169).

Da análise realizada pela perícia, é possível concluir sem
esforço que a cerâmica adquirida pela autora possui defeitos que causam as
manchas na maior parte das peças aplicadas, notadamente aquelas assentadas
no  chão,  o  que  por  si  só,  justifica  a  condenação  das  rés  ao  pagamento  de
indenização por dano material, já que o produto é de classificação PEI 4, de alta
resistência ao tráfego intenso, e não poderia apresentar defeito em sua maioria.

Embora não haja informação de que o assentador seguiu as
normas técnicas para aplicação, certo é que não há provas de que a aplicação se
deu  irregularmente,  mesmo  porque,  apenas  aquelas  assentadas  no  chão
apresentaram defeito,  sendo certo  concluir  que,  acaso  o  problema fosse  do
assentamento e do material utilizado, todas as cerâmicas teriam apresentado o
defeito.

No  tocante  ao  dano  moral,  decorre  dos  defeitos
apresentados no produto adquirido, bem como da demora e do descaso na
solução do problema apresentado.

O  defeito  no  produto  e  a  frustração  em  solucionar  o
problema extrajudicialmente, no caso dos autos, caracteriza dano moral, pois se
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trata de situação excepcional e de indiscutível abalo íntimo a uma senhora de
idade que pretendia reformar sua casa, impondo-lhe sensação de impotência e
adiamento de plano.

Por  fim,  em  relação  aos  honorários  advocatícios  de
sucumbência, também deve ser mantida a sentença que os fixou em patamar
de 15% sobre o valor da condenação, tendo em vista o trabalho desenvolvido
pelos patronos das partes, face à realização de perícia e necessidade de várias
manifestações no feito, além do longo tempo de tramitação da ação.

Diante  do  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  E  A
PREJUDICIAL de  decadência  e,  NO  MÉRITO,  NEGO  PROVIMENTO  AOS
RECURSOS.

Honorários  de  sucumbência  recursal  que  arbitro  em 5%
(cinco por cento) solidariamente a custa dos recorrentes.

É como voto.

Presidiu o julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças
Morais  Guedes – Presidente (Relatora).  Presentes  ao julgamento o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque.

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

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                R E L A T O R A 
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