
PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL nº 0001100-54.2011.815.0731

ORIGEM: 2º Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR: Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE: Luis Eduardo Pontes
ADVOGADA: Juliana Régis Araújo Coutinho
APELADO: MB Construções e Empreendimentos Ltda.
ADVOGADO: Daniel Henrique Antunes Santos

PROCESSUAL  CIVIL e CONSUMIDOR
–  Apelação –  Decadência – Acolhimento –
Extinção  do  processo  com  resolução  de
mérito – Insurgência – Compra e venda de
imóvel  –  Itens  de  lazer  –  Ausência  –
Pretensão  à  reparação  civil  –  Direito
indenizatório – 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.

-  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.

-  Por  não  refletir  verdadeiro  direito
potestativo,  o  pedido  de  reparação  de
danos não se sujeita a prazo decadencial,
ficando  o  exercício  da  referida  pretensão
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limitado apenas a prazo de prescrição. 

Vistos, etc.

Cuidam  os  autos  de  apelação  cível
interposta por  Luis Eduardo Pontes, contra a sentença de fls.  134/136, de
lavra  do  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Cabedelo,  que,  na  “ação
indenizatória c/c danos morais e materiais”, ajuizada contra MB Construções
e  Empreendimentos  Ltda.,  julgou  extinto  o  processo  sem  resolução  de
mérito, ao fundamento da ocorrência da decadência.

Na  decisão  combatida,  o magistrado
sentenciante considerou o prazo do art. 26, § 2º, do CDC para reconhecer a
decadência,  tendo se passado mais de 90 (noventa)  dias entre a data da
entrega do imóvel objeto da demanda e a do ajuizamento da ação.

Irresignado,  Luis  Eduardo  Pontes
defende,  em síntese,  a não aplicação do mencionado dispositivo do CDC,
sustentando  hipótese  de  prazo  prescricional  vintenário  para  a  matéria,
conforme regra disposta na Súmula 194 do STJ. 

Narra  o  recorrente  sobre  o  prejuízo
financeiro e emocional que sofreu com a entrega do bem em desacordo com
“folder”  que  indicava  os  itens  de  lazer  elencados  pela  empresa  para  o
empreendimento,  em  clara  hipótese  de  enriquecimento  indevido  da
construtora. 

Disserta sobre os danos materiais e morais,
ambos com base no Código Civil.

Por  fim,  requer  o  provimento  do  recurso
para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões encartadas às fls. 163/175.

A douta Procuradoria  de  Justiça,  em parecer
de fls. 182/186, opina pelo prosseguimento do recurso sem manifestação de mérito.

É o relatório.

Decido

Conheço  o  recurso  apelatório,  porque
presentes os seus pressupostos de admissibilidade.
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Busca o recorrente afastar a prejudicial de
mérito da decadência suscitada pela MB Construções e Empreendimentos
Ltda.

Para tanto, alega que o prazo decadencial
previsto  no  art.  26,  §  2º,  do  CDC  não  é  aplicável  ao  caso,  pois  busca
reparação civil do contrato de compra e venda de imóvel, com a aplicação da
regra da Súmula n. 194 do STJ.

De  fato,  o  pedido  de  indenização
perseguido não está vinculado às medidas previstas no Código de Defesa do
Consumidor para o caso de vício do produto, não consistindo a pretensão em
abatimento do preço, rescisão do contrato ou substituição do produto.

O caso dos autos trata de reparação civil
pelo  descumprimento  do  contrato  regido  pelo  CDC,  requerendo  a  parte
promovente indenização por danos materiais e morais na entrega de unidade
do  imóvel  sem  todos  os  itens  de  lazer  que  foram  divulgados  para  o
empreendimento.

Entende-se,  desta  forma,  que  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,
já que há uma relação de consumo entre as partes, devendo ser tal interstício
contado a partir da entrega do imóvel.

Em outras palavras, 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.

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. 

Ocorrendo  a  propositura  da  demanda  em
31/05/2011, inexiste prescrição da ação ou decadência do direito do apelante
que havia recebido o imóvel em 25/07/2008 (fls. 71).

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência:
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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
Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado
em 25/10/2012) 

Diverso não é o entendimento do  colendo
STJ, consoante se verifica do seguinte precedente:

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 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)

Portanto,  não  há  falar  em decadência  do
direito de indenizatório.
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Ademais,  cumpre  registrar  que  a  Súmula
194  do  STJ,  que  prevê  prazo  vintenário  para  a  relação,  foi  editada  em
03/10/1997,  na  vigência  do  Código  Civil  de  1916,  para  os  casos  de
inexistência de relação de consumo entre as partes.

A regra não se aplica à nova realidade do
Código Civil de 2002, que prevê prazo trienal para a reparação civil, ou do
CDC, com prazo quinquenal nas relações de consumo, quando as partes se
caracterizam como consumidor e fornecedor.

Todavia,  mesmo  não  reconhecendo  a
hipótese de prazo vintenário para a situação,  ainda não havia decorrido o
prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo o trienal do
novo Código Civil

Afastada a prejudicial de decadência, deve
a sentença ser anulada para que seja dado o devido prosseguimento ao feito
e proferida outra decisão com o enfrentamento do mérito recursal, ou seja, a
questão envolvendo o pedido de indenização.

Tal determinação de anulação da sentença
e retorno dos autos ao Juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, de que são exemplos os seguintes julgados:
MS 14037/DF, RMS 17192/GO e EDcl no REsp 998555/SP.

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, § 1º-
A, do CPC,  dou provimento à apelação, para anular a sentença proferida,
em virtude  do  afastamento  da  decadência  reconhecida  em primeiro  grau,
determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juízo primevo,
a fim de que seja enfrentado o “meritum causae”, com a prolatação de
nova sentença. 

Publique-se e intimem-se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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