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SENTENÇA 

Processo Digital nº: 1021128-95.2018.8.26.0562 

Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro 

Requerente: Maria Alice Ayres Lopes 

Requerido: Construtora ______________ 

Justiça Gratuita 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAIS CAROLINE BRECHT ESTEVES 

Vistos. 

Cuida-se de ação de rescisão contratual com pedido de Indenização por  

danos materiais e morais movida por MARIA ALICE AYRES LOPES contra 

CONSTRUTORA ______________. 

Em síntese, afirma a Requerente que adquiriu imóvel em edifício construído  

pela Requerida e que após a aquisição o imóvel se deteriorou ante a existência de vícios na 

construção. Pretende a rescisão contratual com a restituição das quantias pagas, além do 

recebimento de indenização pelos danos materiais e morais suportados. Trouxe os 

documentos de fls. 15/118 e 122/142. 

O pedido de gratuidade foi indeferido as fls. 144 e parcialmente  

reconsiderado as fls. 147, com o recolhimento das custas as fls. 149/154. 

A Requerente juntou novos documentos as fls. 155/166. 

Regularmente citada, a Requerida juntou sua defesa as fls. 175/197,  

arguindo uma série de preliminares e, no mérito, afirma que a responsabilidade pelos danos 

noticiados no imóvel é do condomínio, já que oriundos das redes hidráulicas e não de vícios 

na construção. Juntou os documentos de fls. 198/482. 

Há réplica as fls. 485/489. 

Intimadas para especificarem as provas pretendidas, a Requerente pugnou  

pelo julgamento antecipado da lide (fl. 491) enquanto que a Requerida pugnou pela regular 

instrução do feito (fls. 511/516). 
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A Requerente juntou novos documentos as fls. 492/498 e 501/510. 

O feito foi saneado as fls. 531/537, com o regular afastamento das  

preliminares, o deferimento de medida liminar e a determinação para instrução do processo 

por meio de perícia, contra a qual foi interposto agravo de instrumento (fls. 541/567). 

A Requerida informou o cumprimento da liminar as fls. 574/586, contra o  

que se opôs a Requerente as fls. 589/598. Há manifestação das partes ainda sobre isso as fls. 

608/613, 614/619, 630/644, 681/685 e 687/690, tendo este juízo determinado a realização 

de perícia técnica para a avaliação da similaridade entre os imóveis (fls.  

648/649). 

As partes apresentaram quesitos as fls. 602/606, 653/654 e 670/674 e a Sra.  

Perita Judicial estimou honorários as fls. 620/627 e 656/663. 

O primeiro laudo pericial, relativo à análise sobre a similaridade dos  

imóveis, foi juntado as fls. 704/736, sobre o qual se manifestaram as partes as fls. 740/743, 

749/758 e 761/776. 

Houve decisão sobre o descumprimento da liminar as fls. 777/778, com  

manifestações das partes que se seguiram as fls. 779/789, 792/796, 802/803, 806/812, 

814/817, 819/827, 839/845, 847/850, 856/882, 885/887 e inclusive com a interposição de 

agravo de instrumento (fls. 828/836), ao qual foi negado provimento (fls. 888/899 e 

901/911). As questões levantadas foram decididas as fls. 853/854, 900 e 1471/1472. 

O segundo laudo pericial, relativo ao objeto do processo em si, foi  

apresentado as fls. 935/1160. 

Sobre o laudo apresentado, as partes se manifestaram as fls. 1163/1178 (doc.  

1179/1215) e 1216/1228 (doc. 1229/1233). 

Vieram esclarecimentos aos laudo as fls. 1253/1270, seguidos de novas  

manifestações das partes as fls. 1273/1275 (doc. 1276/1284), 1288/1313 (doc. 1314/1330) e 

1331/1333. 

Foi deferida a ampliação do objeto da perícia (fls. 1334/1335), apresentando  

as partes seus quesitos as fls. 1350/1351 
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A Requerida solicitou as fls. 1352/1353 sejam riscadas as frases contidas na  

petição de fls. 1331/1333, havendo manifestação da Requerente as fls. 1366/1368, 

acompanhada dos documentos de fls. 1369/1385. 

O terceiro laudo pericial, relativo ao objeto expandido da segunda perícia,  

foi apresentado as fls. 1394/1433, com manifestação das partes as fls. 1436/1437, 1443/1447, 

1454/1459 e 1462/1466 e esclarecimentos as fls. 1481/1487. 

A perícia foi encerrada pela decisão de fls. 1500/1501, especificando as  

partes as novas provas pretendidas (fls. 1512/1515), sendo a instrução encerrada as fls.  

1545/1547. 

Razões finais as fls. 1549/1579. 

É o relatório. 

Fundamento e decido. 

Afastadas as preliminares e encerrada a instrução, passo desde já ao  

julgamento da lide. 

O pedido inicial é certo e determinado. Pretende a Requerente: A) a  

declaração de rescisão contratual relativa à aquisição do imóvel denominado como 

apartamento nº ____, situado no 12º andar do Edifício ______, erigido na Rua ______, nº 

______, nesta cidade, com a consequente restituição dos valores pagos pelo imóvel; B) o 

recebimento de indenização por danos materiais; C) o recebimento de indenização por danos 

morais. 

O fundamento dos pedidos também é evidente. Afirma a Requerente que “No 

ínicio vários foram o DEFEITINHOS que começaram a surgir, sifão de pia escorrendo, 

maçaneta caindo, fumaça de churrasco do vizinho invadindo a unidade da Requerente por 

falha na tubulação mas [...]essas coisinhas iam se resolvendo” (fls. 04/05). Prossegue então 

dizendo que “O teto do banheiro do filho da Requerente está vertendo ESGOTO ... o gesso 

apodreceu, o quarto tem vazamento, a sala, o lavabo, a cozinha ... não se salva quase nada 

nesse apartamento” (fls. 05/06) e que “a infiltração do meu apartamento não é a única, que 

estão escondendo as demais porque todo o prédio está comprometido e que havia muitos 

defeitos na obra” (fl. 06). 
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Já para o Requerido, “a requerente deveria ter proposta ação contra o  

condomínio para ver sanado eventual direito da requerente quanto a suposto vazamento, 

pois este é o responsável pelas redes hidráulicas do prédio, não a requerida” (fl. 188) e 

“Quanto ao alegado vazamento e infiltração no imóvel da requerente, não há provas de que 

a culpa é da requerida, haja vista que não consta nos autos, nenhuma misera prova de que 

ficou descartado a culpa da unidade localizada acima da unidade da requerida, que o 

referido vazamento é oriundo de vazamento de tubulação do condomínio, ou seja, tubulação  

utilizada para passam de esgoto e águas” (fl. 190). 

Eis aqui, portanto, a primeira controvérsia. Ou seja, se os danos noticiados  

na inicial são decorrentes de vícios na construção do imóvel ou se, por outro lado, se 

originam de desgaste natural. 

Antes de dirimi-la, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as  

partes é incontroversa e bem comprovada pelos documentos juntados à inicial e à 

contestação, em especial pelo contrato de fls. 49/69, 206/228 e 233/256. Aliás, trata-se de 

indubitável relação de consumo, eis que tanto a Requerente como a Requerida enquadramse 

respectivamente nos conceitos de consumidor e fornecedor trazidos pelo Código de Defesa 

do Consumidor, de modo que são perfeitamente aplicáveis ao caso as disposições da 

legislação consumerista. 

Sobre os alegados vícios na construção, as fotografias de fls. 71/100  

conferem certa verossimilhança às alegações iniciais, mas não são suficientes, por si sós, 

para comprovar a responsabilidade da Requerida. É inegável, portanto, a imprescindibilidade 

de perícia técnica para tanto. 

No laudo técnico elaborado após visita realizada em 03/05/2019, a expert  

fez considerações cuja reprodução é absolutamente necessária. Esclareceu, por exemplo, que 

“a vaga do apartamento nº____ está 0,10 cm menor do que o mínimo recomendado por lei” 

(fl. 940) e que sobre o piso da garagem “As manchas ou desgaste precoce de piso cerâmico 

deve-se, em geral, a má qualidade da placa cerâmica [...]Portanto o piso cerâmico utilizado 

na garagem não seguiu as normas de PEI para tráfego intenso” (fl.  

940). 

Pontuou ainda que as “manchas de infiltração que aparecem nas fotos  

provavelmente foram causadas por problemas de falta de impermeabilização na fachada do 

edifício, sendo as paredes que são externas, assim como na laje da garagem. Já que no 

mesmo ponto onde encontra-se a infiltração no térreo, especificamente na viga, na parte  
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de cima não tem nenhum encanamento aparente. Na verdade existem pilares estruturais 

(fotos 08, 11 e 12). Diversos fatores podem causar uma infiltração na parede. Eles estão 

relacionados tanto a causas internas ,como erros no projeto ou falta de qualidade dos 

materiais utilizados, quanto a causas externas ,como a ação de elementos da natureza (foto 

26 ). A falta de qualidade dos materiais escolhidos para as instalações hidráulicas pode ser 

a primeira causa do problema. Afinal, tubulações rompidas ou entupidas fazem com que 

água procure outro caminho para seguir por dentro da parede, gerando a infiltração. Na 

foto nota-se que existe uma torneira na parte debaixo da parede e na lateral tem o hidrante. 

Portanto essa umidade que aparece na parede com as manchas aparentes pode ser da 

tubulação hidráulica. Quanto à tubulação aparente (foto 22), mais uma vez o material 

utilizado foi de baixa qualidade. Aparentemente por apresentar ferrugem nos canos o 

material utilizado parece ferro galvanizado. Material esse que não se utiliza mais para o 

uso de encanamentos de distribuição predial. Na foto conseguimos notar também forma de 

vedação da tubulação com a laje completamente incorreta, podendo causar danos maiores 

de infiltrações na laje.” (fl. 943). 

Mais especificamente sobre cada cômodo, destacou que “- Cozinha: na  

vistoria realizada no local, verificou-se que existiu um vazamento na parte hidráulica da pia 

da cozinha. Com isso danificou os armários da parte debaixo da pia (fotos 27 a 29). Contudo 

a parte do fundo do armário não está mais úmida, sendo assim o problema do vazamento 

parece ter sido resolvido. Mas vale a pena ressaltar que o flexível de PVC para a ligação 

da torneira da cozinha não é a mais adequada. Esse engate é frágil e mais fácil de danificar 

com o tempo de uso. O ideal são engates flexíveis de malha de aço, são mais resistentes. - 

Área de Serviço: existem ferros para fora do forro que deve ser da laje e não foram cortados 

(foto 30). Os ferros da forma que ficaram estão perigosos com risco de alguém se machucar. 

- Sala: na janela da sala, especificamente na parte debaixo, a pintura está toda empelotada. 

Esse problema pode ser devido a má instalação da janela, sem vedação da forma correta 

(fotos 31 e 32). - Banheiro Suíte 1: de acordo com os autos existiu um problema nesse 

banheiro vindo do apartamento de cima. Na vistoria realizada o forro encontrava-se 

fechado, aparecendo apenas um furo no mesmo (foto 34). É possível notar que tinha sido 

concertado recentemente, aparecendo manchas ainda de úmido. Portanto não foi possível 

dizer qual foi de fato o problema relatado desse banheiro (foto 35). - Suíte 1: ao lado da 

porta para a varanda a pintura está descascada aparecendo parte do reboco (foto 36). Esse 

problema pode ser devido a má instalação da porta, sem vedação da forma correta. O outro 

fator que pode estar afetando é a falta de impermeabilização nas paredes externas do 

edifício. - Banheiro Suíte 2: no forro do teto aparecem algumas manchas (foto 37). O local 

está seco, sem sinal de umidade. Mas parece ter tido algum tipo de vazamento do 

apartamento superior. Esse vazamento pode  
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ser do esgoto do vaso sanitário do apartamento superior, falta de vedação em volta do vaso 

sanitário ou até mesmo problema de rejunte do piso cerâmico do apartamento nº 133. - Suíte 

2: ao lado da porta para a varanda a pintura está descascada aparecendo parte do reboco 

(fotos 42 a 44 ). Esse problema pode ser devido a má instalação da porta, sem vedação da 

forma correta. O outro fator que pode estar afetando é a falta de impermeabilização nas 

paredes externas do edifício. O dormitório também apresenta manchas no forro de gesso, 

parecendo ter tido algum problema de vazamento (fotos 38 e 39). O problema vem da parte 

de cima, pois é possível ver que na laje existem algumas manchas escuras (fotos 40 e 

41).Pode ser problema do dreno do aparelho do ar condicionado do apartamento superior 

ou problema de vedação na tubulação do ar condicionado, pois é possível notar que o 

revestimento está com o rejunte escurecido (fotos 47 e 48). Na parede embaixo do ar 

condicionado e ao lado também está com a pintura descascada aparecendo parte do reboco 

(fotos 45 e 46 ). Pela localização parece ser problema na tubulação do ar condicionado. 

Segundo o Manual do Proprietário que consta nos autos (fls 437): IV u. Instalações para 

Aparelhos de Ar Split: ·ð nos dormitórios e na sala existem instalações (elétrica e 

hidráulicas) de infra-estrutura (tubulações e dreno) para a instalação de aparelhos de ar   

Splitmodelo frio. Portanto, a tubulação existente no apartamento foi feita pela própria 

construtora cabendo assim à ela dar a manutenção devida. - Varanda: o guarda-corpo da 

varanda em frente aos quartos está instável, a estrutura de alumínio está relativamente solta 

inclusive ficando com uma fresta no vidro (fotos 49 e 50). Na parte da pia também existiu 

um vazamento no local, pois o fundo do armário encontra-se com mancha porém já está 

seca. Esse vazamento pode ter sido o mesmo problema que ocorreu na pia da cozinha, porém 

vale ressaltar novamente que a ligação flexível da torneira é em PVC não sendo a ideal (foto 

51).” (fls. 944/946). 

Concluiu, portanto, após extenso e minucioso trabalho, que “o imóvel nº ____ 

apresenta vários problemas de infiltração, impermeabilização, afrouxamento na fixação do 

guarda corpo, problemas com estanqueidade nas esquadrias. Mas todos são problemas 

solucionáveis desde que seja identificado o mesmo para ser resolvido” (fl.  

959). 

Mesmo após impugnação ao laudo, os esclarecimentos de fls. 1253/1270 são  

precisos e, além de corroborarem as conclusões do laudo apresentado, deixam ainda mais 

claro os vícios observados no imóvel e a correlação entre eles e o processo defeituoso de 

construção do imóvel, o que aponta para a responsabilidade da Requerida. 

Assim, comprovados os vícios na construção do imóvel, de rigor a  

procedência do pedido de rescisão contratual, nos termos do artigo 18, §1º, II, do CDC. 
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Confira-se, nesse sentido: 

CONTRATO  Compromisso de compra e venda  Vícios de construção - 

alagamento do apartamento através do esgoto - rescisão por culpa da ré - 

Restituição do valor pago com pedido de indenização por danos materiais e 

morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Preliminares 

afastadas - Comprovação de que o alagamento ocorreu por vício da construção. 

Inversão probatória - possibilidade - Responsabilidade da ré pela correta 

execução do empreendimento - Danos morais configurados. RECURSO  
DESPROVIDO  
(TJSP; Apelação Cível 1006807-23.2017.8.26.0196; Relator (a): Benedito 

Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca 

- 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020) 

Como consequência da rescisão do contrato, a restituição do preço pago  

pelo imóvel é medida que se impõe, inclusive acrescida de perdas e danos a serem apuradas 

em liquidação de sentença, consistentes nas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no 

imóvel, como por exemplo a mobília fixa, nos termos do artigo 96, §§ 2º e 3º, do Código 

Civil. 

Ademais, não há dúvidas de que a Requerente suportou danos morais. O  

laudo pericial indica que o imóvel apresentou uma grande quantidade de problemas em 

decorrência dos vícios de construção, sofrendo a Requerente com o perecimento de móveis 

(fls. 1394/1433), com a prematura e acelerada degradação do imóvel (fls. 76/118 e 157/161) 

e mesmo com problemas de saúde (fls. 492/498). Outrossim, não se pode perder de vista a 

conclusão da Sra. Perita Judicial no sentido de que o guarda-corpo que cerca a sacada do 

apartamento não atende às normas da ABNT e não possui vedação adequada, gerando risco 

de grave acidente para os ocupantes do imóvel e para os transeuntes na via pública (fl. 951). 

Nesse sentido: 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Vícios de construção -  
Infiltrações e alagamento do apartamento dos autores - Procedência - 

Insurgência da ré - Comprovação de que os vazamentos e infiltrações verificados 

no imóvel decorreram de vício na construção - Responsabilidade da ré pela 

correta execução do empreendimento - Danos materiais e morais configurados  

Valor da indenização pelos danos materiais a serem apurados em liquidação da 

sentença  Indenização pelos danos morais estabelecida em R$7.000,00, valor que 

se adequa aos parâmetros desta Câmara, e abrange a indenização pelo tempo 

perdido, que é excluída - RECURSO PROVIDO EM PARTE.    
(TJSP;  Apelação Cível 1001549-48.2019.8.26.0071; Relator (a): Miguel  
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Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020) 

Isso tudo, vale dizer, confirma os alegados danos morais e recomenda a  

procedência do pedido. Entretanto, o quantum a ser fixado deve respeitar critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade de modo que sejam capazes de cumprir sua dúplice função 

reparatória e pedagógica, reparando os prejuízos efetivamente suportados pela parte 

ofendida e desestimulando a reiteração de práticas semelhantes por parte do ofensor, sem 

que importe em enriquecimento indevido da ofendida. Entendo como adequada uma 

indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Pelo exposto e diante do mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e o faço para: A) declarar rescindido 

o contrato firmado entre partes relativo à aquisição do imóvel denominado como 

apartamento nº ___, situado no 12º andar do Edifício _______, erigido na Rua ______, nº 

_____, ante a existência de vícios construtivos que tornam o imóvel impróprio para uso, nos 

termos do artigo 18, §1º, II, do CDC; B) em consequência da rescisão contratual, determinar 

o restabelecimento do status quo ante com a restituição da propriedade do imóvel à 

Requerida e a condenação desta à restituição da quantia paga pela Requerente pelo bem, 

devidamente atualizada pela tabela prática do E TJSP desde o desembolso e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; C) condenar a Requerida a indenizar as 

perdas e danos suportadas pela Requerente, a serem apuradas em liquidação de sentença, 

consistentes nas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, como por exemplo a 

mobília fixa, nos termos do artigo 96, §§ 2º e 3º, do Código Civil, com correção monetária 

pela tabela prática do E TJSP desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a contar 

da citação; D) condenar a Requerida a indenizar os danos morais suportados pela 

Requerente, com o pagamento da quantia de R$ 50.000,00, com correção monetária pela 

tabela prática do E TJSP desde a fixação e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito 

em julgado. 

Outrossim, torno definitiva a liminar deferida as fls. 531/537. 

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do  

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Pela sucumbência, considerando-se que a Requerente decaiu de parte  

mínima do pedido, arcará a Requerida com o pagamento das custas e despesas processuais. 

Sem prejuízo, arcará a Requerida com o pagamento dos honorários advocatícios devidos à  
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Requerente, advogada em causa própria, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da 

condenação. Por outro lado, arcará a Requerente com o pagamento dos honorários 

advocatícios devidos ao patrono da Requerida arbitrados em 10% sobre a diferença entre o 

valor atualizado do pedido de danos morais formulado na inicial e o valor atualizado da 

condenação a título de danos morais, eis que sucumbente nesse aspecto a Requerente. 

PRI, arquivando-se oportunamente. 

Santos, 05 de agosto de 2020. 
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