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ADMINISTRATIVO E CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INAPLICABILIDADE. PRODUTO AVARIADO. PROVA TÉCNICA. NÃO 

COMPROVAÇÃO. 

Inexistente o dever de indenizar do fornecedor do produto tido como avariado se, pela 

prova pericial, tem-se que não ficou comprovada a existência de defeito de fabricação, 

mas apenas de indícios e agravada a situação em razão de a própria autora ter realizado 

os reparos, o que impede a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) - e a 

atribuição da responsabilidade exclusiva às rés. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ACÓRDÃO 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 3ª 

Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento 

à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte 

integrante do presente julgado. 

Porto Alegre, 06 de julho de 2011. 
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RELATÓRIO 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

A UNIÃO propôs ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em 

face das empresas SPRINGER CARRIER e ENGEMASTER ENGENHARIA DE AR 

CONDICIONADO LTDA., objetivando a reparação dos prejuízos causados pelo 

fornecimento de equipamento avariado, o qual é utilizado no Sistema de Controle do 

Tráfego Aéreo da Região Sul, junto ao Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de 

Tráfego Aéreo (CINDACTA II). 

 

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls. 61/62). 

 

O Juízo a quo, indeferindo o pedido de denunciação da lide, julgou improcedente o 

pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, forte no art. 269, I, do CPC, 

para condenar a autora ao pagamento dos honorários periciais, bem como ao pagamento 

dos advocatícios em favor de cada uma das rés, no valor de R$7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), corrigidos pelos critérios de atualização monetária estipulados pelo 

Conselho da Justiça Federal (CJF), no período compreendido entre o ajuizamento da 

presente demanda e a citação para pagamento dos honorários advocatícios em execução 

de sentença. Diante da redação do art. 406 da Lei nº 10.406/2002 (que instituiu o novo 

Código Civil), após citação para pagamento de honorários, será corrigido pela taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos 

federais, acumulada mensalmente (art. 13 da Lei nº 9.065/1995), a qual congloba juros e 

correção monetária, até a data da expedição do precatório/RPV.  

 



A União apelou, asseverando que: 

a) restou comprovado que o fabricante SPRINGER CARRIER forneceu um aparelho 

totalmente defeituoso para a autora, aparelho esse de fundamental importância para a 

conservação dos equipamentos necessários ao adequado funcionamento do local onde 

ocorre o controle do tráfego aéreo; 

b) conforme o contrato celebrado, entre o CINDACTA II e a corré ENGEMASTER, o 

período de garantia é de 12 meses, contados da partida inicial, ou por 18 meses, da data 

do faturamento, valendo o que ocorrer primeiro; 

c) os problemas técnicos ocorreram no período de garantia e, inexistentes causas 

excludentes da responsabilidade, resta o dever de indenizar; 

d) deve ser também indenizada pelo período que ficou sem a utilização do aparelho, ou 

seja, desde junho de 2001.  

 

A demandada ENGEMASTER ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA. 

interpôs embargos de declaração (fls. 353/422), aos quais foi negado provimento (fl. 

374). 

 

Com as contrarrazões, vieram os autos. 

 

É o relatório. 
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A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 

 

De fato, inexiste a pretendida responsabilidade, a ensejar o ressarcimento dos defeitos 

apontados, uma vez que, como bem assentado na defesa das rés existente a exclusão da 

responsabilidade, um vez que o dano teria advindo exclusivamente de ato do 

consumidor, o qual teria agido com imperícia ao tentar, sponte propria, realizar o 

reparo. 

O magistrado de origem bem elucidou a questão, em trecho da sentença que transcrevo, 

adotando seus fundamentos como razões de decidir: 

 

"(...) De início, convém esclarecer que a autora admitiu - em fls. 259 - que efetuou o 

reparo em razão da desídia dos técnicos da ENGEMASTER: 

"(...)em breve espaço de tempo de funcionamento a empresa ENGEMASTER verificou a 

necessidade da troca das placas de válvulas do compressor A2, confirmando assim o 

diagnóstico do defeito na partida inicial do chiller, porém a firma não efetuou a 

substituição das placas, sempre adiando a data de execução, até vencer o período de 

garantia de fábrica."  

Diante de um quadro premente de danos à sua atividade, a autora não teve alternativa 

que não providenciar reparos urgentes. Aliás, havia histórico de uma série de reparos 

efetuados anteriormente, atitude que justificava a procura de um terceiro para 

solucionar o problema ante uma nova falha. A possibilidade de confiar a terceiro a 

reexecução de reparos, aliás, é prevista no CDC: 

" Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes 

da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, 

podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente 

capacitados, por conta e risco do fornecedor." 

O consumidor não pode se tornar refém de um serviço de assistência técnica que não 

lhe supra as necessidades. Além disso, a estipulação de cláusula que exonere em 

abstrato o dever de garantia viola frontalmente o art. 25 do CDC: 

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou 

atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. 

Dito isso, conclui-se que a simples realização de reparo por pessoa não autorizada 

pelo fornecedor não lhe livra do dever de garantia, e muito menos do dever de 

indenizar os gastos efetuados pelo consumidor com o reparo. A discussão muda de 

plano: ao autorizar pessoa diversa da assistência técnica "oficial" do fornecedor, o 

consumidor também assume os riscos dos defeitos desse novo serviço. Se optou por 

fazer os serviços pessoalmente, isto é, por seus próprios funcionários, tem-se a 

assunção direta dos riscos da medida. 



Ao que constou do laudo pericial, e foi admitido pela autora, houve ainda novos 

reparos, realizados por outra empresa(FLOWTEC). Ao realizar esses reparos a mando 

da autora, tem-se uma séria dificuldade de averiguar as origens dos defeitos. Nas 

palavras do perito(fls. 229): 

"Esta intervenção compromete em muito os resultados a serem apresentados por este 

laudo, uma vez que tais serviços ao serem realizados mascaram, não preservam ou até 

eliminam as condições necessárias para análise dos problemas levados à tona pelas 

partes quando da formulação de seus quesitos." 

Como esses novos reparos também foram realizados por conta, e a mando da autora, 

os prejuízos com relação à prova também não podem ser desvinculados de sua 

responsabilidade. 

Com relação aos defeitos apontados na exordial, e a discussão de sua origem, as 

conclusões do perito foram as seguintes(fls. 234/235): 

"Como já exposto no item 5, é importante esclarecer que o equipamento refrigerador de 

líquidos(chiller) objeto desta perícia apresentou diversas falhas, sejam elas relatadas 

nos autos ou verificadas in loco. Tais falhas tiveram origens em momentos distintos na 

vida operacional do chiller e, na visão deste Perito, não apresentam nexo de 

causalidade direto entre si. 

Num primeiro momento está a falha motivadora da intervenção dos técnicos do 

CINDACTA nos compressores, relatada nos autos na folha 04, relacionada ao ruído 

inicialmente apresentado no compressor escravo(A2). Outra falha foi descoberta 

durante a intervenção dos técnicos do CINDACTA no intuito de solucionar a primeira. 

Essa segunda falha seria o rompimento de dois tubos de cobre no interior do 

condensador A causando a inundação do circuito de gás refrigerante. Como já exposto, 

é impossível avaliar neste momento quais os motivos causadores destas duas falhas, em 

vista que o próprio chiller sofreu manutenção e foi posto novamente em operação pela 

autora. 

Por fim, após a manutenção executada pela empresa Flowtec, outra falha se 

apresentou nos compressores, mais especificamente a quebra das palhetas das placas 

de válvulas do compressor líder (A1), levando o equipamento a seu estado atual de 

inatividade. Esta última falha dos compressores, muito embora seja similar à falha 

reclamada inicialmente pela autora, não possui qualquer relação direta com as 

anteriores, sendo alheia ao objeto da perícia." 

Ao responder quesitos específicos da autora, o perito também não pôde concluir qual 

teria sido a causa dos defeitos(fls. 239/240): 

"4) Baseado nas respostas das perguntas anteriores, poderíamos deduzir que por causa 

de fatores anormais ocorridos na fabricação e depercebidos pelo controle de qualidade 

do fabricante Carrier, o compressor A2 saiu da fábrica com problemas ocultos? 

R: Nada se pode deduzir com certeza. Com já exposto anteriormente no item 5.2, o 

equipamento sofreu intervenções que não permitem que se possam recuperar 

objetivamente as condições que o levaram à falha e conseqüente parada. 

(....) 

8) Por estar sub judice, o chiller ficou inoperante por todo esse período. As avaliações 

efetuadas hoje, na máquina, poderiam trazer algum tipo de certeza sobre as causas e 

defeitos apresentados anteriormente ou já estariam "mascaradas" pelo efeito do tempo 

dessa inoperância? 

R: Não há certeza. Seja pelo longo tempo em que o equipamento permaneceu 

inoperante e, portanto, exposto a toda sorte de ação degradante, como também pelas 

intervenções sofridas pelo equipamento após o ajuizamento da ação. 



9) Caso a resposta da pergunta oito seja de incerteza, seria possível caracterizar e 

confirmar que as panes ocorridas são falhas de fabricação, baseando-se no relato dos 

históricos das ordens de serviços da Firma Engemaster? 

R: Impossível afirmar com certeza se as falhas ocorridas são falhas de fabricação 

baseando-se apenas nos relatos dos históricos das ordens de serviços da empresa 

Engemaster, uma vez que estas informações são superficiais e insuficientes. Porém, não 

se pode negar a existência de ruído no compressor A2 quando da partida inicial do 

equipamento, uma vez que foi incluída esta informação na Ordem de Serviços de 

21/06/2000 anexada aos autos." 

Com relação ao último quesito, tem-se, ainda, que o perito atestou que a simples 

existência de ruído não indica falha do processo produtivo. Segundo o expert(fls. 238): 

"(...) ruído anormal não necessariamente está relacionado à falha e conseqüente 

redução de rendimento do equipamento. O ruído pode se reduzir ao longo do tempo, 

redução esta decorrente de uma acomodação dos componentes, ou até mesmo se 

reduzir por completo, sem que tal prejudique o conjunto como um todo. Porém, não 

seria este o caso em questão." 

Analisado o laudo pericial, tem-se que não ficou comprovada a existência de defeito de 

fabricação, mas apenas de indícios.  

Agrava-se a situação em razão de a própria autora ter realizado os reparos, uma vez 

que isso impede ao juízo utilizar a simples inversão do ônus da prova(art. 6º, VIII, do 

CDC) - e atribuir responsabilidade exclusiva aos réus. Não se tem como excluir a 

hipótese de que os reparos, que culminaram na inundação dos compressores, 

acarretaram, ou agravaram, os danos. 

Em razão disso, não há como responsabilizar os réus pelos prejuízos havidos" (fls. 

328/331) (destacamos).  

Assim, no caso dos autos, como bem ressaltado, não se trata de vícios ou defeitos 

ocultos, mas, de acordo com a prova técnica, apenas de indícios de defeitos, os quais, ao 

que tudo indica, podem ter sido gerados pelos reparos feitos pela própria adquirente, 

não havendo falar em inversão do ônus probatório ou em responsabilidade do 

fornecedor, quanto ao dever de assistência técnica, como pretende a apelante. 

 

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação. 
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