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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001988-81.2014.815.0031
Relator        : Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito Convocado)
Apelante      : CINDEL – Construtora e Incorporadora Independência Ltda
Advogado   : Júlio César de Oliveira Muniz (OAB/PB nº 12.326)
Apelado      : Anacleto Anderson Melo Rodrigues
Advogado   : Rafael de Lima Laranjeira (OAB/PB nº 15.717)

PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE.  NULIDADE DE
SENTENÇA.  AUSÊNCIA DE  ANÁLISE  DE  TESE  DEFENSIVA
LANÇADA EM CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DEVIDAMENTE
APRECIADA CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO
DA PREFACIAL.

- Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de análise de
preliminar  constante  em  contestação,  quando  a  mesma  foi  apreciada
juntamente com o mérito do caso, conforme expressamente consignado
pelo Magistrado de Primeiro grau.

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  VÍCIOS  DE
CONSTRUÇÃO  DE  IMÓVEL.  RESPONSABILIDADE  DA
SEGURADORA  CONTRATADA  JUNTAMENTE  COM  O
FINANCIAMENTO  IMOBILIÁRIO.  IMPERTINÊNCIA  DA
ALEGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXCLUDENTE EM
FAVOR  DA COMPANHIA DE  SEGUROS  PARA RESPONDER
POR  DEFEITO  DE  CONSTRUÇÃO.  LEGITIMIDADE  DO
INCORPORADOR  PARA  FIGURAR  NA  LIDE.
DESACOLHIMENTO DA MATÉRIA PRECEDENTE.
 
-  A  seguradora  que  gere  a  apólice  contratada  juntamente  com  o
financiamento  imobiliário  não  deve  responder  pela  ação  que  objetiva
discutir defeito de construção de imóvel, quando no teor do contrato há
cláusula expressa de exclusão de sua responsabilidade, sobretudo quando
se tratam de defeitos anteriores à realização do mútuo.

- “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Demanda que trata de
indenização  contratual  decorrente  de  vícios  de  construção.
Acolhimento.  Legitimidade  passiva  ad  causam  do  construtor
evidenciada. Atribuição do excepcional efeito infringente. Retorno dos
autos  à  Vara de  origem para que haja novo julgamento.  Embargos
acolhidos.”  (Processo nº 1017045-1/01, 9ª Câmara Cível do TJPR, Rel.
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Domingos José Perfetto. j. 07.11.2013, unânime, DJ 04.12.2013).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS
DE  CONSTRUÇÃO.  PROCEDÊNCIA  NA  ORIGEM.
IRRESIGNAÇÃO  APENAS  QUANTO  À  RESPONSABILIDADE
EXTRAPATRIMONIAL  RECONHECIDA.  FOTOS  ANEXADAS
PELO  PROMOVENTE  QUE  TRAZEM  INDÍCIOS  DOS
DEFEITOS  ALEGADOS  NA  INICIAL.  LAUDO  PERICIAL
CONSTANTE NO CADERNO QUE DEMONSTRA O DEVER DE
REPARAÇÃO  DA EMPRESA APELANTE.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO GUERREADA. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA.

- “2. É ressabido que na hipótese de defeito/vício estrutural na obra a
responsabilidade  do  construtor  é  presumida,  independentemente  da
comprovação  de  culpa  (objetiva),  ressalvada  somente  em  casos
excepcionais, como força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da
vítima, o que não constitui o caso destes autos. 3. O aparecimento de
fissuras (rachaduras) nas paredes de imóvel novo, decorrentes de vícios
de construção, é passível de reparação, cuja espécie abrange os danos
materiais.  4.  Configurada  a  responsabilidade  da  construtora  pela
existência de rachaduras, também devem ser ressarcidos os prejuízos
de ordem moral, na espécie presumidos (in re ipsa), pois atinentes ao
direito  de  moradia  e  decorrentes  da  própria  gravidade  do
constrangimento ocasionado ao comprador. 5. APELO CONHECIDOS
E DESPROVIDO. (Apelação nº 0212815-75.2014.8.09.0051, 3ª Câmara
Cível do TJGO, Rel. Gerson Santana Cintra. DJ 30.08.2017).

-  “Insta  evidenciar  a  aplicabilidade  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor  à  espécie  em comento,  configurando-se  a  autora  como
consumidora e a empresa ré como fornecedora de produtos e serviços,
eis  que  a  mesma,  atuando  no  ramo  da  construção  civil,  foi  a
responsável pela construção do apartamento comprado pelos autores
(inteligência dos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor).
Evidenciada a aplicabilidade do Código consumerista ao presente caso,
faz  jus  a  parte  autora  ao  ressarcimento  pelo  vício  de  construção no
imóvel dela, consistente em defeito técnico na edificação. Configura-se a
responsabilidade  pelo  fato  do  produto  e  do  serviço  do  construtor,
segundo  as  regras  dos  artigos  12  e  16,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.  A  responsabilização  civil  do  fornecedor  de  serviços
prescinde  da  comprovação  da  sua  culpa  na  causação  do  dano  ao
consumidor,  mas  não dispensa a  existência  do  nexo causal  entre  a
conduta  lesiva  e  o  dano.  Impõe-se  a  procedência  do  pedido  inicial
quando a parte requerida não comprova fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor (inteligência do art. 333, II, do Código
de  Processo  Civil).  É  evidente  a  indignação  de  quem  compra  um
apartamento  novo,  mas,  em  pouco  tempo,  constata  o  descaso  da
Construtora, em razão do vício de construção, que a impede de dar fim
útil  ao  imóvel  adquirido,  seja  para  própria  moradia  ou  locação  a
terceiros. (...).”  (Apelação Cível nº 8492513-95.2005.8.13.0024 (1), 13ª
Câmara Cível do TJMG, Rel. Newton Teixeira Carvalho. j. 22.09.2016,
Publ. 30.09.2016).
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- “(...). O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro,
e o importador respondem, independentemente da existência de culpa,
pela  reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos
decorrentes  de projeto,  fabricação,  construção,  montagem, fórmulas,
manipulação,  apresentação  ou  acondicionamento  de  seus  produtos,
bem  como por  informações  insuficientes  ou  inadequadas  sobre  sua
utilização  e  riscos.  (ART.  12  do  CDC)  A  responsabilidade  da
construtora não está apenas relacionada à segurança do imóvel em si,
mas, também, às condições de habitabilidade, conforto e salubridade,
as quais são inerentes ao padrão do imóvel.” (Apelação nº 0009641-
77.2010.815.2003, 3ª Câmara Especializada Cível do TJPB, Rel. Maria
das Graças Morais Guedes. DJe 05.07.2017).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade  de  votos,  REJEITAR  AS  PRELIMINARES.  NO MÉRITO,  POR
IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela CINDEL – Construtora e Incorporadora
Independência Ltda, contra a sentença de fls. 273/276, lançada nos autos da “Ação Declaratória
c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela”, ajuizada por
Anacleto Anderson Melo Rodrigues. 

Na decisão recorrida, confirmada após a rejeição de Embargos de Declaração (vide
fls.  278/280  e  281/282),  o  Magistrado  de  primeiro  grau  julgou  procedente  a  demanda,  para
condenar a empresa promovida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos
vícios de construção constantes no imóvel vendido ao demandante, a ser apurado em liquidação de
sentença, além de imputar o adimplemento de compensação extrapatrimonial no importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais).

Em  suas  razões  recursais  (fls.  284/291),  a  suplicante  inicialmente  suscita
preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva. No mérito, defende que o mero
vício de construção não se constitui em evento apto a atingir a esfera moral do adquirente, tendo o
mesmo alegado genericamente seu direito, inexistindo dever de indenizar. 

Com base no exposto, requer o provimento da irresignação, de modo a acolher as
prefaciais, ou o reconhecimento da improcedência da demanda.

 
Contrarrazões não apresentadas (certidão de fls. 294).

Apesar  de  primeiramente  ter  requerido  a  gratuidade  judiciária,  o  recorrente
posteriormente recolheu o preparo recursal (fls. 305/306).

Manifestação  Ministerial  pela  rejeição  das  preliminares,  sem  adentramento  no
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mérito, ante a inexistência de interesse público no caso concreto (fls. 311/316).
 
É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cumpre apreciar as preliminares arguidas pelo apelante.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Sustenta a empresa suplicante que a sentença de primeiro grau não analisou a tese
defensiva  de  carência  de  ação  levantada  em  sede  de  contestação,  bem  como  nos  embargos
declaratórios.

Sem razão o argumento.

Analisando os  autos,  identifico que o Julgador  de primeiro grau,  às fls.  273v da
sentença, informou que a aludida prefacial  seria estudada juntamente com o mérito, por com esta se
confundir, repelindo o argumento na medida em que concluiu pela responsabilidade objetiva da
construtora, sendo desnecessário oportunizar, anteriormente à propositura da ação, o saneamento
dos defeitos da obra.

Demais  disso,  como  bem  apontado  no  parecer  ministerial  (fls.  313),  impende
registrar que “mencionada oportunidade prévia em nada modificaria o panorama dos autos, eis
que,  durante  todo  o  trâmite  processual,  a  construtora  apelante  nunca  demonstrou,  sequer
minimamente,  a  intenção  de  reparar  espontaneamente  os  vícios  existentes  no  imóvel  do
demandante, pelo contrário, em todas as oportunidades em que se manifestou, rechaçou, de forma
veemente, o direito alegado pelo Autor”.

Dessa  forma,  conclui-se  que  o  decreto  sentencial  mostra-se  devidamente
fundamentado, com base em premissas que se inserem no contexto dos autos, passíveis, portanto, de
valoração pelo julgador.

Com base no exposto, rejeito a matéria precedente.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sua segunda prefacial, a construtora afirma ser parte ilegítima para figurar na
lide, uma vez que a responsabilidade pela ocorrência de eventuais vícios na construção do imóvel
seria do seguro habitacional contratado pelo autor, quando do financiamento do bem.

Ocorre que a cláusula vigésima primeira, parágrafo oitavo – item VI, do contrato de
mútuo  encartado  no  processo  (vide  fls.  30/30v)  exclui  expressamente  o  Fundo  Garantidor  de
Habitação Popular pela reparação de vícios de construção, razão pela qual é dever da incorporadora
promovida o ressarcimento dos danos identificados na lide. Nesse sentido:
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EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  Demanda  que  trata  de
indenização  contratual  decorrente  de  vícios  de  construção.
Acolhimento.  Legitimidade  passiva  ad  causam  do  construtor
evidenciada. Atribuição do excepcional efeito infringente. Retorno dos
autos  à  Vara de  origem para que haja novo julgamento.  Embargos
acolhidos. (Processo nº 1017045-1/01, 9ª Câmara Cível do TJPR, Rel.
Domingos José Perfetto. j. 07.11.2013, unânime, DJ 04.12.2013).

Ante as considerações esposadas, desacolho a questão prévia. 

MÉRITO

 A presente  lide  envolve  pedidos  indenizatórios  por  supostos  defeitos  estruturais
decorrentes da construção do imóvel localizado na Rua Projetada, n 180, Vivenda do Paó, Alagoa
Grande/PB,  vendido pela  promovida ao promovente no ano de 2012,  através  de financiamento
imobiliário.

Dentre  os  vícios  destacados na exordial,  destacam-se  a  existência  de  rachaduras,
afundamento  de  chão,  problemas  com  esquadrias  e  cerâmicas,  além  da  inexistência  da  suíte
mencionada  na  escritura  do  bem  (vide  certidão  de  inteiro  teor  de  fls.  23),  o  que  ensejou  o
ajuizamento da demanda, sendo esta acolhida na origem.

Nesta oportunidade, a construtora promovida concentra sua insurgência unicamente
sobre o dever de pagar pelo dano moral reconhecido na sentença.

Pois bem.

O decreto vergastado merece ser mantido. Explico.

As fotos anexadas às fls. 38/42 evidenciam os defeitos afirmados na petição inicial,
em que se denota o precário acabamento dado à casa objeto da lide, em especial a ausência da suíte
informada na já referida certidão de inteiro teor, tendo a morada dois quartos simples (um deles
deveria ser suíte), um banheiro social, sala, cozinha, terraço e área de serviço.

Demais disso, o laudo de vistoria constante às fls. 193/205, elaborado pelo Perito
Paulo Roberto Mota, aponta que a Construtora deve realizar todas as correções existentes no imóvel
apontadas naquele laudo, por serem de sua exclusiva incumbência, sendo elencados, às fls. 203, 13
(treze) defeitos de obra, como reposição de telhas e madeiramento do teto, construção do banheiro
relativo à  suíte,  nivelamento e repintura de paredes internas  e externas,  implantação de vidros,
correção  de  fissuras,  repintura  e  desempeno  de  portas  e  janelas,  com a  correção  de  rebocos,
recuperação de calçada, recolocação do tanque de lavar roupa, recuperação do piso do terraço e
aplicação de rejunte na cozinha.

Assim sendo, é de se concluir que é do ora recorrente, de fato, a incumbência de
reparar os defeitos decorrentes da edificação, que acarretaram nos infortúnios sofridos pelo autor,
que  teve  frustrada  a  expectativa  de  aquisição  de um imóvel  em perfeito  estado,  fazendo jus  à
indenização reconhecida na origem.
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Cabe ressaltar, inclusive, que a responsabilidade do incorporador em situações como
a em análise é objetiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  APARTAMENTO  NOVO.  VÍCIOS  DE
CONSTRUÇÃO.  RESPONSABILIDADE  DA  CONSTRUTORA.
NECESSIDADE  DE  REPAROS.  DANOS  MATERIAIS
CONFIGURADOS.  DANOS  MORAIS  PRESUMIDOS.  DIREITO  À
MORADIA. DESNECESSIDADE DE PROVA EFETIVA DO ABALO. 1.
Aplica-se  o  Código de  Defesa do Consumidor nas  ações  que versam
sobre contratos de compra e venda de imóvel firmados entre construtora
e  destinatário  final.  2.  É  ressabido  que  na  hipótese  de  defeito/vício
estrutural  na  obra  a  responsabilidade  do  construtor  é  presumida,
independentemente  da  comprovação  de  culpa  (objetiva),  ressalvada
somente em casos excepcionais,  como força maior,  caso fortuito  ou
culpa exclusiva da vítima, o que não constitui o caso destes autos. 3. O
aparecimento  de  fissuras  (rachaduras)  nas  paredes  de  imóvel  novo,
decorrentes  de  vícios  de  construção,  é  passível  de  reparação,  cuja
espécie abrange os danos materiais. 4. Configurada a responsabilidade
da  construtora  pela  existência  de  rachaduras,  também  devem  ser
ressarcidos os prejuízos de ordem moral, na espécie presumidos (in re
ipsa),  pois  atinentes  ao direito  de moradia e decorrentes  da própria
gravidade  do  constrangimento  ocasionado ao  comprador.  5.  APELO
CONHECIDOS  E  DESPROVIDO. (Apelação  nº  0212815-
75.2014.8.09.0051,  3ª  Câmara  Cível  do  TJGO,  Rel.  Gerson  Santana
Cintra. DJ 30.08.2017).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  DIREITO  DO  CONSUMIDOR  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  -  VÍCIO  REDIBITÓRIO
CONSTRUTIVO  -  FALHA  TÉCNICA  NA  EDIFICAÇÃO  -
COMPROVAÇÃO - ART. 6º, 12 C/C 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO -
INDENIZAÇÃO DEVIDA.  Insta evidenciar a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à espécie em comento,  configurando-se a
autora  como  consumidora  e  a  empresa  ré  como  fornecedora  de
produtos e serviços, eis que a mesma, atuando no ramo da construção
civil, foi a responsável pela construção do apartamento comprado pelos
autores  (inteligência  dos  artigos  2º  e  3º,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor). Evidenciada a aplicabilidade do Código consumerista ao
presente  caso,  faz  jus  a  parte  autora  ao  ressarcimento  pelo  vício  de
construção no imóvel dela, consistente em defeito técnico na edificação.
Configura-se a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço do
construtor, segundo as regras dos artigos 12 e 16, do Código de Defesa
do  Consumidor.  A responsabilização  civil  do  fornecedor  de  serviços
prescinde  da  comprovação  da  sua  culpa  na  causação  do  dano  ao
consumidor,  mas  não dispensa a  existência  do  nexo causal  entre  a
conduta  lesiva  e  o  dano.  Impõe-se  a  procedência  do  pedido  inicial
quando a parte requerida não comprova fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor (inteligência do art. 333, II, do Código
de  Processo  Civil).  É  evidente  a  indignação  de  quem  compra  um
apartamento  novo,  mas,  em  pouco  tempo,  constata  o  descaso  da
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Construtora, em razão do vício de construção, que a impede de dar fim
útil  ao  imóvel  adquirido,  seja  para  própria  moradia  ou  locação  a
terceiros. O quantum indenizatório,  a  título  de  dano moral,  deve  ser
fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento
indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente,  devendo
dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias
em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
Não devem ser majorados os honorários de sucumbência aplicados na
condenação quando estes são condizentes com o valor da condenação e
o  trabalho  prestado  pelo  causídico.  (Apelação  Cível  nº  8492513-
95.2005.8.13.0024 (1), 13ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Newton Teixeira
Carvalho. j. 22.09.2016, Publ. 30.09.2016).

Esta Corte já trilhou o mesmo raciocínio em exposição. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
MATERIAS.  VÍCIO  NA  CONSTRUÇÃO.  DESABAMENTO  DO
TELHADO.  RESPONSABILIDADE  DA  CONSTRUTORA.  DANO
MATERIAL.  CONFIGURADO.  DANO  MORAL.  EXISTENTE.
DESPROVIMENTO. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou
estrangeiro,  e  o  importador  respondem,  independentemente  da
existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores  por  defeitos  decorrentes  de  projeto,  fabricação,
construção,  montagem,  fórmulas,  manipulação,  apresentação  ou
acondicionamento  de  seus  produtos,  bem  como  por  informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. (ART. 12 do
CDC) A responsabilidade da construtora não está apenas relacionada à
segurança  do  imóvel  em  si,  mas,  também,  às  condições  de
habitabilidade,  conforto  e  salubridade,  as  quais  são  inerentes  ao
padrão do imóvel. (Apelação nº 0009641-77.2010.815.2003, 3ª Câmara
Especializada Cível do TJPB, Rel. Maria das Graças Morais Guedes. DJe
05.07.2017).

Posto isso, e considerando o caráter consumerista na relação em comento, deve o
construtor  responder  por  sua  conduta,  de  modo  a  reparar  os  transtornos  ocasionados,  não  se
desincumbindo o demandado de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo o direito
autoral.

Com essas considerações, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO
APELANTE e, no mérito, DESPROVEJO O APELO.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J/04 e J/12 (R)
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