1) Estatuto do Idoso, Razoável Duração do Processo e Celeridade
Processual (art. 5º, LXXVIII, CF):

Direito do consumidor e processual civil. Recurso especial. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Acidente automobilístico.
Seqüelas que conduziram à morte do acidentado. Recall realizado após o
falecimento da vítima. Denunciação da lide. Pessoa idosa.
Tramitação prioritária. Razoável duração do processo. Dissídio.
Ausência de similitude.
- É vedada a denunciação da lide em processos nos quais se discuta uma
relação de consumo, especificamente na hipótese de responsabilização do
comerciante pelos defeitos apresentados pelos produtos por ele
comercializados. Sempre que não houver identificação do responsável pelos
defeitos nos produtos adquiridos, ou seja ela difícil, autoriza-se que o
consumidor simplesmente litigue contra o comerciante, que perante ele fica
diretamente responsável.
- Sem descurar das ressalvas da jurisprudência do STJ, mas por encerrar a
hipótese peculiaridade concernente à idade avançada de um dos recorridos,
que se socorre do Estatuto do Idoso para conferir-lhe prioridade na tramitação
do processo, e, sob o esteio da garantia fundamental prevista no art. 5º, inc.
LXXVIII, da CF, que assegura a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade no andamento do processual, mantém-se o acórdão
impugnado, para que a demanda principal siga seu curso, sem interrupções e
delongas desnecessárias.
- O arrastar de um processo por tempo indefinido, tema corriqueiro em
debates jurídicos, não pode impingir a uma pessoa idosa o ônus daí
decorrente, máxime quando a ação regressiva da fornecedora do produto
poderá ser movida em momento posterior, sem prejuízo ao direito a ela
assegurado.
- A regra formal, de índole processual, não deve prevalecer frente a um direito
decorrente de condição peculiar da pessoa envolvida no processo, que tem
nascedouro em diretrizes constitucionais, como se dá com a proteção ao
Idoso.
- A não demonstração da similitude fática entre os julgados confrontados,
afasta a apreciação do recurso especial pela alínea “c” do permissivo
constitucional.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 1052244/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 26/08/2008, DJe 05/09/2008)

