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PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  DECADÊNCIA.
RESPOSTA À RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA
NO  ÂMBITO  ADMINISTRATIVO  E  JUDICIAL
(PROCON)  NÃO  CONCRETIZADA.  PRAZO  DE
DECADÊNCIA  QUE  NÃO  VOLTOU  A  CORRER.
REJEIÇÃO.

-  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 prazo decadencial  foi  obstado e, em razão da
ausência  de  resolução  do  problema  apontado  por
parte da fabricante, não voltou a correr, motivo pelo
qual não há que se falar em decadência.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PISO  CERÂMICO  ADQUIRIDO  PELA  AUTORA.
SURGIMENTO  DE  MANCHAS.  VÍCIO  DO
PRODUTO.  FALHA  NA  INFORMAÇÃO.  LAUDO
INCONCLUSIVO  APÓS  LONGO  LAPSO
TEMPORAL.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. DANO  MATERIAL  DEVIDO.
FRUSTRAÇÃO  EXACERBADA.  DANO  MORAL
VERIFICADO.  HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
ARBITRADOS  COM  PRUDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
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- 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 à Autora
que  pretendia  reformar  sua  casa,  impondo-lhe
sensação de impotência e adiamento de plano.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PREJUDICIAL  e,  no
mérito, DESPROVER  a  Apelação, nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da
certidão de julgamento de fl. 183.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  PAMESA  DO

BRASIL S/A contra a Sentença de fls. 144/152 proferida pelo Juízo da 3ª Vara

Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de Obrigação

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RITA DE CÁSSIA

CALDEIRA BEZERRA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para

condenar a Promovida a fornecer, no prazo de 15 (quinze) dias, as cerâmicas

adquiridas pela Autora, na quantidade, qualidade e especificação descrita na

Nota Fiscal nº 067402 (fl. 14), a serem entregues na residência da Promovente

sem ônus de transporte, sob pena de conversão em perdas e danos, de acordo

e  nos  moldes  da  Lei.  Condenou,  ainda,  a  Demandada,  a  título  de  danos

morais, no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em prol da

Demandante,  devidamente  corrigida  pelo  INPC,  a  contar  da  Decisão,  e

acrescida de juros moratórios de 1% a.m., estes contados a partir da citação.

Em suas razões, fls. 154/165, a Apelante argui a prejudicial de

decadência, nos termos do art. 26, II, do CDC, vez que o suposto vício relatado

pela  Autora  se  deu  em  março  de  2006,  mas  a  presente  Ação  apenas  foi

ajuizada em agosto de 2009.  No mérito, aduz que não há prova de vício de

fabricação,  e  que  ele,  na  verdade,  está  relacionado  com  a  utilização  de

produtos químicos indevidos para a manutenção do piso cerâmico. Sustenta,

ainda,  que  inexistem  provas  dos  alegados  danos  morais.  Por  fim,  pede  a

minoração dos honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da

condenação.
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Ausentes as Contrarrazões, Certidão de fl. 169v.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição  da  prejudicial  de  decadência,  no  entanto,  não  ofertou  parecer  de

mérito (fls. 176/179).

É o relatório. 

VOTO

Prejudicial de mérito - 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.
§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.

Tem-se  que,  dias  após  o  assentamento  da  cerâmica,  foi

constatado o defeito no piso, que prontamente foi comunicado à Promovida.

Em sequência, esta enviou um técnico para fazer a vistoria in loco e atestou

que inexistia vício do produto.
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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.

A Promovente acionou, na esfera administrativa, à fabricante

desde o aparecimento das manchas no piso, tanto é que esta encaminhou um

técnico  para  vistoria,  além  do  ajuizamento  da  Demanda  no  PROCON,  na

esfera judicial.

Nesse contexto, o prazo decadencial foi obstado e, em razão

da ausência de resolução do problema apontado por parte da fabricante, não

voltou a correr, motivo pelo qual não há que se falar em decadência.

Rejeito a prejudicial.

Mérito

Extrai-se dos autos que a Autora adquiriu, em 08 de março de

2006,  um  tipo  de  cerâmica  PAMESA  (ASPEN  45x45),  fabricada  pela

Demandada,  na quantidade de 311,04m²,  totalizando R$ 3.203,71 (três mil,

duzentos e três reais e setenta e um centavos), conforme Nota Fiscal de nº

067402  (fl. 14).

A  Promovente  alega  que,  após  o  assentamento  da  referida

cerâmica  e  com  pouco  tempo  de  uso,  as  peças  apresentaram  vício  de

qualidade, com o surgimento de manchas (fotos, fls. 17/18).

Afirma que procurou, por diversas vezes, a Empresa Ré, a fim

de obter uma resolução do problema. Relata que, depois de muita espera, foi

enviado um técnico à sua residência para realizar uma vistoria no produto, o

qual  foi  constatado  que  as  manchas  surgidas  no  piso  decorriam  do  uso

inadequado de produtos de limpeza utilizados pela Autora, tendo aconselhado

a  manusear  produtos  especiais  e,  por  essa  razão,  a  Promovida  não  se

responsabilizaria pelos danos sofridos.
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Aduz que, no ato da compra, não houve nenhuma informação

sobre a necessidade de tais produtos especiais.

A  Demandante  sustenta,  ainda,  que  ingressou  no  Juizado

Especial  do  Consumidor,  em  novembro  de  2007,  processo  nº

001.2007.014.120-3, requerendo a restituição da quantia paga pelo produto ou

a substituição do mesmo, além de perdas e danos. No entanto, não obteve

êxito,  em  virtude  da  necessidade  de  laudo  pericial,  consoante  fls.  15/16.

Ademais, foi decretada a revelia.

Pois bem.

Realizada  a  perícia  apenas  em 26.08.2016  (fls.  121/127),  o

perito concluiu: 

“Com base na vistoria in loco, levantamento fotográfico,
observação das normas técnicas pertinentes, este Perito
conclui  que  –  à  época  –  a  Autora  seguiu  as
especificações  do  produto,  salientando  apenas  a
diferença da dimensão das juntas, que não influencia no
motivo  pelo  qual  foi  aberto  esta  Obrigação  de  Fazer.
Porém, devido ao longo período entre o levantamento
do problema e a perícia, o piso pode ter passado por
ataque químico (produtos de limpeza) e/ou desgaste
mecânico” (destaque nosso).

Dessa  forma,  analisando  o  laudo  pericial,  não  é  possível

atestar se o piso cerâmico adquirido pela Autora tem defeito de fabricação ou

não. 

Conforme dito pelo magistrado a quo, fl. 148, “o tempo laborou

em sentido contrário ao objetivo pretendido na perícia, não havendo, portanto,

como afirmar ou negar, peremptoriamente, que a cerâmica em questão tenha

sido  fabricada  de  forma  defeituosa,  oportunizando  assim  o  surgimento  de

manchas retratadas nas fotos de fls. 129/130 dos autos”.
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A Apelante sustenta em seu Recurso que, ante o uso indevido

de materiais abrasivos ou inapropriados na limpeza do produto, o surgimento

de manchas na cerâmica teria sido causado por culpa da Autora. 

Tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que não

havia informação sobre o tipo de produto de limpeza que poderia ou deveria

ser utilizado. 

Conforme  o  laudo  pericial,  fl.  126,  na  embalagem  do  piso

constavam recomendações sobre cuidados especiais no assentamento e uso,

sem detalhá-los, existindo previsão apenas para limpeza com água, sabão ou

detergente, ou seja, não havia vedações expressas. 

Assim, diante da ausência de informações claras e precisas de

uso específico de produto de limpeza no piso adquirido pela Recorrida, a falha

na prestação de serviço justifica a condenação da Ré à reparação por dano

material requerida.

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, caracterizam dano moral, pois se trata

de situação excepcional e de indiscutível abalo íntimo à Autora que pretendia

reformar sua casa, impondo-lhe sensação de impotência e adiamento de plano.

No  que  se  refere  ao quantum indenizatório,  é  assente,  na

doutrina e na jurisprudência, que a honra do cidadão deve ser compensada

segundo parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 

Cumpre ressaltar que a reparação moral deve ser proporcional

à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para

quem  a  sofreu.  Não  se  pode  perder  de  vista,  porém,  que  à  satisfação
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compensatória  soma-se,  também,  o  sentido  punitivo  da  indenização,  de

maneira que assume especial relevo, na fixação do  quantum indenizatório, a

situação econômica do causador do dano. 

A  indenização  deve  ter  para  a  vítima  um efeito  de  terapia,

quando não, para cessar em definitivo, ao menos, para amenizar ou auxiliar na

diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação

tenha  repercussão  nas  atitudes  comportamentais  do  agente,  especialmente

contra  aquele  que  fere  a  alma humana,  como o  dano  moral,  que,  mesmo

indenizado, conduz sequela psicológica que nunca cicatriza. 

O  quantum  indenizatório  de  dano  moral,  portanto,  deve  ser

fixado  em  termos  razoáveis,  para  não  ensejar  a  ideia  de  enriquecimento

indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo se dar

com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se

encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. 

Dessa forma, mantenho a verba indenizatória no importe de R$

5.000,00 (cinco mil  reais), a qual representa o caráter pedagógico, a fim de

evitar a recidiva.

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.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  e,  no  mérito,

DESPROVEJO  a  Apelação,  mantendo  a  Sentença  em  todos  os  seus

termos.

É o voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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