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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE
COMPRA E VENDA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRESCRIÇÃO - NÃO
OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL - PRAZO
DECENAL. A restituição de valores é apenas consequência natural da
rescisão do contrato de compra e venda e, por isso, a demanda que visa a
sua cobrança se insere na regra geral prevista no art. 205, CC, isto é, ao
prazo prescricional de 10 anos. Logo, não tendo transcorrido o prazo
decenal, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.12.080609-9/001 - COMARCA DE JUIZ DE
FORA - APELANTE(S): HABITACIONAL CONSTRUCOES S/A -
APELADO(A)(S): FRANKLIN  MARQUES DE ALMEIDA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. LUCIANO PINTO

RELATOR.

DES. LUCIANO PINTO (RELATOR)
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V O T O

      Franklin Marques de Almeida ajuizou ação de cobrança c/c danos morais
em face de Habitacional Construções S/A, narrando que assumiu as
prestações do contrato de compra e venda firmado entre terceiro, Mauro
Cesar da Silva, e a requerida.

      Afirmou que não conseguiu adimplir as parcelas e, por isso, a requerida
rescindiu unilateralmente o contrato, sem, contudo, devolver a quantia por ele
já paga.

      Defendeu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a
possibilidade da inversão do ônus da prova.

      Sustentou que é devida a devolução de 75% do montante pago, nos
termos da cláusula oitava do contrato de compra e venda.

      Asseverou que tais fatos lhe acarretaram danos morais; transcreveu
arestos que entende favorecê-lo.

      Ao final, requereu a condenação da requerida ao pagamento do
montante de R$80.014,40 (oitenta mil e quatorze reais e quarenta centavos),
além dos danos morais e dos ônus sucumbenciais.

      Juntou procuração e documentos a f. 16/49.

      Às f. 51 foi deferida a justiça gratuita.

      Em contestação (f. 53/77), a requerida levantou a prejudicial de mérito de
prescrição, com base no art. 27 do CDC.

      No mérito, alegou, em suma, que é legal a rescisão unilateral do pacto,
diante da inadimplência do autor, sendo, a seu aviso, indevida a devolução
de qualquer valor, haja vista que pago a título de sinal,
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nos termos do art. 1097, do CC.

      Defendeu a inexistência de danos morais; colacionou jurisprudência em
prol de seus argumentos.

      Ao final, pugnou pelo acolhimento da prejudicial de mérito ou a
improcedência dos pedidos iniciais.

      Impugnação à contestação a f. 118/127.

      Às f. 131/138 foi deferida a prova pericial.

      Laudo pericial a f. 167/172.

      Manifestação do autor a f. 176/178 e da requerida a f. 179/180.

      Sobreveio sentença (f. 181/183) que julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais e condenou a Ré ao pagamento do valor de R$11.786,22
(onze mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte dois centavos), com juros
e correção monetária, nos dois casos conforme o contratado.

      Em face da sucumbência recíproca, a sentença condenou:

o Autor ao pagamento de metade das custas processuais, condeno a Ré ao
pagamento da outra metade; condeno cada parte ao pagamento de
honorários de advogado ao seu pólo contrário, o Autor pagará à Ré o valor
de R$2.000,00, com incidência de correção monetária segundo os índices da
tabela do TJMG a partir da publicação desta e com juros legais após o
trânsito em julgado e a Ré pagará ao Autor 15% do valor em que foi
condenada, nos termos do artigo 20, § 3º, do CPC; fica suspensa a cobrança
de tais verbas em face do Autor por conta da gratuidade deferida, mas ainda
assim, cabível a compensação de honorários de advogado entre as partes.
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      Inconformada, a requerida manejou apelação (f. 184/195), batendo-se,
em suma, pela ocorrência da prescrição; transcreveu arestos que entende
favorecê-la.

      Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

      Contrarrazões a f. 198/203, requerendo a manutenção da sentença.

      É o relatório.

      Decido.

      Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de sua
admissibilidade.

      Inicialmente, esclareço que o presente recurso cinge-se apenas quanto à
ocorrência da prescrição.

      Vejo que não assiste razão à apelante.

      O art. 27 do CDC cuida da prescrição quinquenal para hipóteses de
pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do
serviço.

      Tal hipótese não se ajusta ao caso presente, porque, aqui, não se cuida
de reparação de danos, sendo, portanto, inaplicável o disposto no art. 27 do
CDC.

      Da análise dos autos, verifico que se trata, na realidade, de ação de
cobrança que visa o ressarcimento das parcelas pagas do contrato de
compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, em razão da sua
rescisão unilateral por inadimplemento do comprador, ora apelado.
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      Assim, a restituição de valores é apenas consequência natural da
rescisão contratual. Por isso, a demanda se insere na regra geral prevista no
art. 205, CC, isto é, ao prazo prescricional de 10 anos. Veja-se:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado
prazo menor.

      Isso porque, como a rescisão do contrato se deu, ipso facto, no dia
01/08/1998, data de vencimento da primeira parcela inadimplida pelo
comprador/apelado, conforme informado pela própria apelante em sua
notificação extrajudicial (f. 110), sobrevinda a vigência do novo Código Civil
em 12/01/2003, até tal data não decorrera a metade do prazo prescricional
vintenário, previsto no Código Civil de 1916 (art. 2028, Novo Código Civil).

      Como não decorrera tal metade do prazo prescricional vintenário, o prazo
prescricional a reger a presente demanda é o decenal, a contar da entrada
em vigor do Novo Código Civil.

      Ora, como se vê a f. 2v., a presente demanda foi ajuizada em
29/11/2012. Logo, em prazo aquém da prescrição decenal.

      A propósito, veja-se aresto do STJ:

DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, APÓS
A RESCISÃO VOLUNTÁRIA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
MATÉRIA NÃO JULGADA NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO GERAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 205,206, § 3º, IV e V,
DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
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1.- A restituição dos valores pagos, diante da rescisão de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel, constitui consectário natural do
próprio desfazimento do negócio.

2.- A pretensão  ao recebimento de valores pagos, que não foram restituídos
diante de rescisão judicial, por sentença que não tenha decidido a respeito
da restituição, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto
no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo de 3 (três) anos, constante do
artigo 206, § 3º, incisos IV e V, do mesmo diploma.

3.- Recurso Especial improvido

(REsp 1297607/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 12/03/2013, DJe 04/04/2013).

      No mesmo sentido já decidiu esta Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS E INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO -
ARTIGO 205 DO CCB/2002 - APLICAÇÃO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO
ANTES O TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENÁRIO -
PRESCRIÇÃO AFASTADA - MÉRITO - PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL - PARALIZAÇÃO DAS OBRAS - INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL - DISTRATO CELEBRADO ENTRE AS INCORPORADORAS
- AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR -
INEFICÁCIA DO DISTRATO EM RELAÇÃO A ELE - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DAS INCORPORADORAS - RECURSO PROVIDO.

- A pretensão formulada na inicial, de devolução das quantias pagas em
razão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel que se
pretende rescindir nesta ação não é, a rigor, de ressarcimento.
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Tampouco de reparação civil, mas de inegável de cobrança, razão pela qual
não se pode aplicar o prazo trienal estabelecido pelo artigo 206, parágrafo 3º
do CCB/2002, mas, sim, aquele previsto no seu artigo 205, de 10 anos. (...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.429816-7/005, Relator(a): Des.(a)
Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2014,
publicação da súmula em 11/11/2014).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA -
PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 205 e 2028 DO CCB - APLICABILIDADE -
PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO ATINGIDA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.

- O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de rescisão de contrato
de promessa de compra e venda era o vintenário, nos termos do art. 177 do
CC/1916 e, com o advento do Código Civil de 2002, passou a ser decenal,
nos termos do seu art. 205, devendo ser observada a regra de transição
prevista no art. 2028, no caso concreto.

- Se dentre a data de vigência do CC/2002 e o ajuizamento da ação não
transcorreu o prazo decenal aplicável à espécie, não há falar em prescrição,
devendo ser cassada a sentença que a reconheceu.

-Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.686512-6/001, Relator(a): Des.(a) Márcia
De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2014,
publicação da súmula em 02/12/2014).

      Esclareço que inaplicável, in casu, como termo inicial, a data da
notificação efetuada pela apelante, porque, da leitura do AR (f. 113), é de ver
que ela foi enviada para endereço diverso daquele previsto no contrato de
compra e venda.
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      Ora, a notificação foi enviada para a Rua Antônio Bitorelli, nº 50, apto 78,
Vila Ideal, Juiz de Fora/MG (f. 113), quando, na verdade, o endereço
constante no pacto é a Rua Luiz Antônio Tomaz, nº 202, Cidade Jardim, Juiz
de Fora/MG.

      Forte em tais argumentos, estou que não merece a reforma da sentença
quanto a não ocorrência da prescrição, mas por outros fundamentos.

      Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

      Custas pela apelante.

DESA. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO (REVISORA) - De acordo com o(a)
Relator(a).

DES. LEITE PRAÇA - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."
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