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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0046976-05.2011.815.2001
RELATOR     : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE  : Maria José Martiniano de Amorim
                          (Adv. Maxwell da Silva Araújo)
APELADA    : Jaqueira Incorporações Ltda (Adv. Clóvis Anage Novais de Araújo Filho)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PRESCRIÇÃO  RECONHECIDA  NA  SENTENÇA.
IMÓVEL.  BEM  COM  ÁREA  INFERIOR  A  INDICADA  NO
CONTRATO.  VÍCIO  REDIBITÓRIO  NÃO  CARACTERIZADO.
PRETENSÃO  DE  ORDEM  CONDENATÓRIA.  SUJEIÇÃO  À
PRAZO  PRESCRICIONAL.  CC,  ART.  206,  §  3º,  IV  E  V.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A  aquisição  de  bem  imóvel  com  área  inferior  a  que  consta  do
contrato importa apenas entrega de coisa menor, não configurando
vício redibitório. Neste último caso, o bem é entregue por inteiro,
mas  com  um  defeito  oculto  que  compromete  sua  utilidade.
Fundada a demanda em ato ilícito, com pedido de indenização por
danos morais,  a  pretensão  sujeita-se  ao prazo prescricional  de 3
(três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 166.

Relatório

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, com
resolução do mérito, a ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
Maria José Martiniano de Amorim em desfavor da  Jaqueira Incorporações Ltda.



Na sentença, a magistrada reconheceu a ocorrência da prescrição da
pretensão da autora, por força do art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil.

Inconformada,  recorre  a  demandante  aduzindo,  em  síntese,
que o imóvel adquirido junto à empresa recorrida possui um vício oculto - diferença a
menor na área do terreno. Afirma constituir vício oculto que diminui a utilidade do bem
ou o torna impróprio ao uso e que “não tem a obrigação de saber a metragem correta do
loteamento adquirido”. 

Sustenta ter confiado na empresa recorrida, daí porque somente teria
descoberto  o  vício  oculto  em  abril  de  2011,  quando  obteve  certidão  da  Prefeitura
Municipal  de  João  Pessoa,  dando  conta  de  que  a  metragem não  correspondia  àquela
prevista no contrato.

No mais, assegura que sofreu constrangimento moral com cobranças
e exigências da apelada, daí porque pugna pela condenação em danos morais, em patamar
a ser arbitrado pela Corte, e danos materiais, correspondentes a diferença, a menor, de
25,2m2 (vinte e cinco metros quadrados).

Em sede de contrarrazões, a recorrida aduz que a autora foi imitida
na  posse  do  terreno  no  dia  da  assinatura  do  contrato,  firmado  em  11/09/2002,  e  o
ajuizamento da ação somente ocorreu em 14/11/2011, daí porque operou-se a prescrição
trienal prevista no art. 206, §3º, IV e V.

Quanto aos danos morais, defende que a própria recorrente admite
que não teve condições de pagar as parcelas assumidas por ocasião do contrato, de modo
que não se poderia imputar-lhe a prática de ilícito. Pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público não opinou sobre o litígio.

É o relatório.

VOTO

Tenciona  o  recorrente  a  reforma  da  sentença  que  reconheceu  a
prescrição da pretensão indenizatória promovida em desfavor do ora recorrido, além da
condenação em danos morais e materiais.

Consoante  colhe-se  dos  autos,  a  autora  afirma  que  adquiriu  um
terreno à empresa apelada, cuja metragem constante no contrato era maior do que a que o
imóvel, efetivamente, possui.

A  aquisição  do  bem,  realizada  em  setembro  de  2002,  previa  a
imediata  disponibilização  do  terreno.  A recorrente,  todavia,  afirma  que  somente  veio
perceber a diferença em abril de 2011, via certidão exarada pela Prefeitura Municipal de



João Pessoa, propondo, no mesmo ano, a presente demanda.

A magistrada, por sua vez, reconheceu não se tratava de vício oculto
(qualidade)  mas  de  quantidade,  daí  porque  declarou  a  prescrição  da  pretensão
indenizatória, com fulcro no art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil.

De início, importante registrar que a aquisição de bem imóvel com
área  inferior  a  que  consta  do  contrato  importa  apenas  entrega  de  coisa  menor,  não
configurando o vício redibitório. Neste último caso, o bem é entregue por inteiro, mas com
um defeito oculto que compromete sua utilidade.

Quando a medida real é inferior àquela indicada pelo alienante,  a
opção inicial facultada ao adquirente é a actio ex empto, para complementação da área
faltante. Em não sendo possível, pode o comprador pedir a resolução do contrato ou o
abatimento do preço, mas a natureza da demanda continua a mesmo, diversa daquela
própria do vício redibitório. A matéria está regulada no art. 500, do Código Civil:

Art.  500.  Se,  na  venda  de  um  imóvel,  se  estipular  o  preço  por
medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não
corresponder,  em  qualquer  dos  casos,  às  dimensões  dadas,  o
comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não
sendo  isso  possível,  o  de  reclamar  a  resolução  do  contrato  ou
abatimento proporcional ao preço.

Nestes casos, o autor decai do direito de reclamar no prazo de  1 ano,
contado do registro do título, na forma do art. 501, do CC.

Note-se, portanto, que a pretensão da recorrente é diversa daquelas
opções enumeradas no art. 500, já que pleiteia indenização pelos danos materiais e morais
supostamente experimentados. Neste particular, relevante destacar que se a pretensão tem
natureza  condenatória,  sua  ação  estará  sujeita  à  prescrição.  De  outro  lado,  acaso  a
pretensão  tenha  caráter  constitutivo,  negativo  ou positivo,  a  ação  correspondente  está
sujeita à decadência.

Portanto, a pretensão da recorrente, que pugna por indenização por
danos morais e materiais (sujeitos à demonstração de ato ilícito) sujeita-se à prescrição
apontada pela magistrada, nos termos do art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil, que é de
três anos.1

Neste particular, confira-se o seguinte julgado:

“INDENIZAÇÃO - IMÓVEIS -  COMPRA E VENDA - PREÇO -
PAGAMENTO  -  DIFERENÇA  -  PRESCRIÇÃO.  A  pretensão  de
recebimento da diferença do preço de venda de imóveis prescreve

1 § 3º Em três anos: […] IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; V - a pretensão de reparação civil;



no prazo de 03 anos, porquanto de cunho reparatório afeto à norma
do art. 206, § 3º, V, CC; revelado prazo não observado, a extinção do
processo  com  resolução  de  mérito  é  de  rigor.  Recurso  não
provido”.2

“O direito à prestação reparatória, no caso, está sujeito a prazo de
prescrição, e não de decadência, e por isso vem indicado no artigo
206, § 3º, V, do Código Civil, o que determina o reconhecimento de
que foi tempestiva a propositura da ação.”3

Por  fim,  considerando  não  se  tratar  de  vício  oculto,  conforme  já
explicitado, impossível admitir que a recorrente somente tenha tomado conhecimento da
diferença da metragem do terreno 9 (nove) anos após a venda e a imissão da posse do
imóvel, que, até prova em contrário, ocorreu com a assinatura do contrato. 

Expostas estas considerações, não enxergo razões para a reforma da
sentença, daí porque nego provimento ao recurso. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel
de Britto Lyra Filho (Juiz convocado com jurisdição plena para substituir o Des. João Alves
da Silva), o Exmo. Juiz Convocado Dr. Alexandre Targino Gomes Falcão  (Juiz convocado
com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira)  e
o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 23 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de setembro de 2014.
      
        Miguel de Britto Lyra Filho
                   Juiz Convocado

2 TJ-MG   , Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 18/06/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL
3 TJ-SP - APL: 00129014120108260554 SP 0012901-41.2010.8.26.0554, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 13/08/2013, 31ª
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