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QUESTÃO  PRÉVIA.  TRIBUTÁRIO  E 
ADMINISTRATIVO.  ISENÇÃO  DE  CUSTAS  E 
EMOLUMENTOS.  SOCIEDADE  DE  ECONOMIA 
MISTA.  LEI ESTADUAL PREVENDO O BENEFÍCIO. 
NORMA  NÃO  RECEPCIONADA  PELA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESACOLHIMENTO DA 
MATÉRIA PREAMBULAR.

-  De  acordo  com  o  teor  do  §  6º,  do  art.  150,  da 
Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de 
1988, eventual isenção ou redução de base de cálculo, 
dentre outros, relativa a impostos, taxas e contribuições 
somente poderá ser concedida mediante lei específica 
regulamentadora da matéria que se discute.

-  O art.  13 da Lei  Estadual  3.328/1965, que prevê a 
isenção de custas ao suplicante, não foi recepcionado 
pela Constituição Federal de 1988, exatamente por não 
se tratar de regra específica acerca da matéria,  haja 
vista  que  foi  inserida  no  texto  legal  que  tinha  como 
objeto a criação da sociedade recorrente.

PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E 
NECESSIDADE  DE  FORMAÇÃO  DE 
LITISCONSÓRCIO.  INOCORRÊNCIA.  CEHAP. 
TRANSFERÊNCIA  DE  RESPONSABILIDADE. 
INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 7.517/2003. REJEIÇÃO DE 
AMBAS AS QUESTÕES PRÉVIAS.

- As obrigações relativas aos programas habitacionais 
do  IPEP foram transferidos  a  CEHAP na  forma dos 
arts. 23 e 24 da Lei nº 7.517/2003.



- A responsabilidade do Estado da Paraíba em relação 
a CEHAP é subsidiária, e não solidária, respondendo
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aquele  pelas  obrigações  dessa  última  apenas  em 
casos  de  insuficiência  patrimonial  do  órgão 
previdenciário.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR 
COISA  CERTA  C/C  INDENIZAÇÃO.  DANOS 
MATERIAIS  E  MORAIS.  PROGRAMA 
HABITACIONAL. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS 
POR  MILITAR  ESTADUAL.  AUSÊNCIA  DE 
ENTREGA  DO  IMÓVEL.  PARCELAS  PAGAS  A 
TÍTULO  DE  ALUGUEL.  CONSTRANGIMENTO 
DEMONSTRADO.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  DO 
FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDIDITVO 
DO  DIREITO  DO  AUTOR.  PRECEDENTES  DESTA 
CORTE  DE  JUSTIÇA  EM  CASOS  IDÊNTICOS. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  VERGASTADA. 
NEGAR PROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO.

-  A  atribuição  de  culpa  pelo  demandado  a  terceiros 
estranhos  à  lide,  bem  como  a  afirmação  de  que  o 
Estado  da  Paraíba  retomou  as  construções  das 
unidades  habitacionais  em  questão,  devem  vir 
acompanhadas de provas dessas alegações.

- “Cabe ao autor, o ônus da prova do fato constitutivo 
do direito e compete ao réu, constituir prova dos fatos 
impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do  direito 
reclamado.”  (TJPB.  Quarta  Câmara  Cível.  ROAC  nº 
200.2010.000005-4/001. Rel.  Des.  Frederico Martinho 
da Nóbrega Coutinho. J. em 24/05/2011)

-  “Se  existe  alguma  responsabilidade  dos 
administradores  do  condomínio  cidade  verde,  esta 
deve ser apurada em ação própria a ser ajuizada pela 
cehap, não podendo a sociedade de economia mista 
eximir-se da obrigação legalmente imposta, já que se 
apresenta  como  gestora  do  programa  habitacional 
solidário, ao qual aderiu a recorrida.” (TJPB. Primeira 
Câmara  Cível.  AC  nº  200.2004.050272-2/001.  Rel. 
Des. Manoel Soares Monteiro. J. 08/03/2010).

- É devido a indenização dos danos materiais e morais 
sofridos pelo fato do imóvel não ter sido entregue ao 
comprador.    

Desembargador José Ricardo Porto
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a  Primeira  Câmara Especializada Cível  do Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO   RECURSO 
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO 

Cuida-se de recurso apelatório interposto pela CEHAP -  Companhia 

Estadual de Habitação Popular desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 

1º Vara  da Fazenda Pública da Capital  que, nos autos da Ação de Obrigação de 

Dar Coisa Certa c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Tercicio 

de  Souza  Oliveira,  julgou  procedente  os  pedidos  formulados  na  exordial, 

condenando a promovida a entregar o imóvel residencial, bem como ao pagamento 

das parcelas inerentes aos alugueis, mais indenização por danos morais (fl. 124).

Nas razões do apelo (fls. 130/141), a recorrente suscita, inicialmente, 

as preliminares de isenção de custas e emolumentos, de ilegitimidade passiva  ad 

causum e de necessidade de formação de litisconsorte.

No mérito, assevera que o decisum monocrático merece reforma, pois 

não  se  coaduna  com  as  provas  colhidas  dos  autos,  porquanto  inexistiu 

demonstração  dos  danos  patrimoniais  e  imateriais  sofridos.  Ademais,  defende  a 

reforma da decisão, no fato de que o IPEP – Instituto de Previdência do Estado da 

Paraíba, do qual é sucessora, cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, 

repassando  os  recursos  necessários  à  construção  do  imóvel  em  questão  aos 

Administradores do Condomínio Cidade Verde, ao qual pertencia o autor, bem como 

afirma  que  o  Estado  da  Paraíba  retomou  as  obras  nas  referidas  unidades 

habitacionais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a demanda 

resolvida totalmente improcedente.

Desembargador José Ricardo Porto
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Contrarrazões não ofertadas, conforme certificado às fls. 144-v.

Manifestação  ministerial  às  fls.  150/153,  opinando  apenas  pelo 

prosseguimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
                     

Inicialmente,  cumpre analisar  as questões preliminares trazidas pelo 

primeiro insurgente. 

DA PRELIMINAR DE ISENÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS

Inicialmente, a recorrente arguiu a preliminar de isenção de custas e 

emolumentos processuais, eis que é prestadora de serviço de utilidade pública, para 

tanto, cita o disposto do art. 13, da Lei nº 3.328/1965, norma que autorizou a criação 

da Companha Estadual de Habitação Popular.

Não prospera, sob qualquer aspecto, a pretensão preambular.

É que a ora recorrente tem natureza jurídica de sociedade de economia 

mista,  não  usufruindo  da  isenção  de  custas  concedidas  à  fazenda  pública, 

extensíveis, tão somente, às autarquias e fundações.

Ademais, de acordo com o teor do § 6º, do art. 150, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, eventual isenção ou redução de base de 

cálculo, dentre outros, relativa a impostos, taxas e contribuições somente poderá ser 

concedida  mediante  lei  específica  regulamentadora  da  matéria  que  se  discute. 

Vejamos o que dispõe citado dispositivo:

Desembargador José Ricardo Porto
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 Art. 150 (...)
(..)
§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base  
de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou  
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,  
só  poderá  ser  concedido  mediante  lei  específica,  
federal,  estadual  ou  municipal,  que  regule  
exclusivamente  as  matérias  acima enumeradas ou o  
correspondente  tributo  ou  contribuição,  sem prejuízo  
do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.

De tal sorte, vislumbro que o art. 13 da Lei Estadual 3.328/1965, que 

prevê a isenção de custas ao suplicante, não foi  recepcionado pela Constituição 

Federal  de  1988,  exatamente  por  não  se  tratar  de  regra  específica  acerca  da 

matéria, haja vista que foi inserida no texto legal que tinha como objeto a criação da 

sociedade recorrente.

Por fim, cumpre esclarecer que dita isenção não se confunde com a 

imunidade tributária. Nessa ordem de ideias, os precedentes trazidos pela recorrente 

referem-se  à instituição de impostos, consoante art.  150, VI,  "a",  da Constituição 

Federal. Dito de outro modo, as taxas judiciárias, as custas em sentido estrito e os 

emolumentos  são  valores  cobrados  pelos  serviços  prestados  pelo  poder  público 

direta ou indiretamente à população, tendo, pois, natureza tributária de taxa, não 

havendo, pois, que se falar em imunidade recíproca. Muito menos da extensão de tal  

imunidade as sociedades de economia mista, parte ora litigante.

Por  essas  razões,  rejeito  a  preliminar  de  isenção  de  custas  e 
emolumentos.

DA  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA    AD  CAUSUM   E  DA   
NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

A recorrente também afirma ser  parte  ilegítima para  figurar  no polo 

passivo da presente demanda, argumentando que apenas gere, em nome do Estado 
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da Paraíba, a carteira imobiliária do IPEP — Instituto de Previdência do Estado da 

Paraíba. Não merece prosperar o alegado pela apelante. 

Analisando  detidamente  o  caderno  processual,  observa-se  que  o 

contrato objetivando a aquisição da "casa própria" foi firmado com o IPEP, fato este 

incontroverso nos autos. 

Posteriormente,  com  a  vigência  da  Lei  n°  7.517/2003,  a  CEHAP 

sucedeu o IPEP, titularizando os direitos e assumindo as obrigações concernentes 

aos contratos imobiliários anteriormente firmados.

É o que se extrai da exegese dos artigos 23 e 24 da Lei nº .7.517/2003,  

que passo a transcrever,  in verbis:

“Art.23  —  Os  bens,  as  informações,  os  direitos,  os  
créditos, os encargos e as obrigações pertinentes às  
chamadas  áreas  de  habitação,  de  condomínio  
imobiliário e de capitalização do ora transformado IPEP  
serão  transferidos  à  gestão  da  CEHAP  (Companhia  
Estadual de Habitação Popular), observado o disposto  
nesta  lei  e  normas  regulamentares  pertinentes  que  
vierem a ser baixadas.
Art.24  —  A  CEHAP  exercerá  a  gestão  que  lhe  é  
confiada no artigo anterior, em nome e por conta  do  
Tesouro  do Estado,  já  responsável  pelos  débitos  do  
IPEP  derivados  de  financiamentos  habitacionais  
tomados até 26 de junho de 1996, por força de contrato  
celebrado  entre  o  IPEP,  o  Estado  da  Paraíba  e  a  
União, tendo esta como agente financeiro o Banco do  
Brasil S.A.”

Anote-se que os dispositivos acima transcritos devem ser interpretados 

em consonância com a estrutura administrativa adotada no Estado  brasileiro,  em 

especial,  atentando-se  para  a  natureza  jurídica  dos  entes  que  integram  a 

administração indireta, com as particularidades que, obviamente, os cercam.

Desembargador José Ricardo Porto
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No  presente  caso,  figura  no  polo  passivo  da  demanda  a  CEHAP, 

sociedade de economia mista integrante da Administração Estadual.  Trata-se de 

entidade criada por Lei Estadual, com autonomia administrativa e financeira, dotada 

de  capacidade  processual  e  legitimidade,  para,  em  juízo,  responder  pelas 

obrigações que lhe foram transferidas pela referenciada legislação (Lei n° 7.517/03).

Portanto,  entendo  que  a  intenção  do  legislador,  apesar  da  redação 

legal  aparentemente  contraditória,  foi  resguardar  os  interesses  dos  mutuários, 

assegurando que o Estado responderá pelos contratos firmados,  na hipótese de 

insuficiência patrimonial da CEHAP.

Desta forma, não restam dúvidas acerca da legitimidade da recorrente 

para figurar no polo passivo da presente demanda.

Quanto  à  necessidade  de  formação  de  litisconsórcio,  frise-se  que 

atuando o Estado da Paraíba por intermédio de uma pessoa administrativa (CEHAP) 

que integra sua própria estrutura, essa última dotada de patrimônio e personalidade 

jurídica próprios, a responsabilidade do ente político é inegavelmente subsidiária, 

uma  vez  que,  apenas  na  hipótese  de  insuficiência  patrimonial  da  CEHAP,  o 

patrimônio daquele (Estado da Paraíba) aparecerá como garantidor da obrigação 

assumida. 

Desta  forma,  entendo  que  não  há  que  se  falar  em  litisconsortes 

necessários nem mesmo facultativo, uma vez que a comunhão de direitos e deveres 

a que alude a recorrente se refere às obrigações de natureza solidária, o que não é 

o caso dos presentes autos.

Nesse  sentido,  colaciono  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça 

refutando ambas as questões prévias em casos idênticos ao ora em debate:

Desembargador José Ricardo Porto
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“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - Ação de Cumprimento  
de Obrigação Contratual  c/c Indenização - Preliminar  
de nulidade processual - Não configuração - Sentença  
devidamente  fundamentada  - Preliminar  rejeitada  -  
Ilegitimidade  passiva  -  Aplicação  do  art.23  da  lei  
n°7.517/2003  -  Não  acolhimento  da  preliminar  -  
Inocorrência de litisconsórcio necessário no pólo  
passivo -  Mérito -  Programa Habitacional  Solidário -  
lnadimplemento  contratual  -  Responsabilidade  
transferida à CEHAP por determinação legal  -  Dever  
indenizatório configurado - Juros de mora a contar da  
citação e correção monetária da data do desembolso  
das  prestações  pagas  -  Sentença  reformada  
-Provimento  parcial  do  recurso  apelatório.  (...).  -  No 
presente caso, figura no pólo passivo da demanda  
a CEHAP, sociedade de economia mista integrante  
da  Administração  Estadual.  Trata-se  de  pessoa  
administrativa  criada  por  lei  Estadual,  com  
autonomia  administrativa  e  financeira,  dotada  de  
capacidade  processual  e  legitimidade,  para,  em 
juízo,  responder  pelas  obrigações  que  lhe  foram 
transferidas pela Lei n°7.517/03. (...).”  (TJPB. AC nº 
200.2004.050272-2/001.  Rel.  Des.  Manoel  Sores 
Monteiro. J. em 08/03/2010). Grifo nosso.

“PROCESSUAL  CIVIL  -  Obrigação  de  Fazer  c/c  
Indenização  -  Ausência  de  citação  do  Estado  da  
Paraíba - Preliminar rejeitada - Programa Habitacional  
Solidário  -  Pagamento  das  Parcelas  -  Ausência  de  
entrega  do  imóvel  -Ressarcimento  devido  -  
Manutenção da sentença - Desprovimento do recurso  
voluntário. - Os bens, as informações, os direitos, os  
créditos, os encargos e as obrigações pertinentes  
às  chamadas áreas de habitação,  de  condomínio  
imobiliário  e  de  capitalização  do  ora  transferido  
IPEP  serão  transferidos  à  gestão  da  CEHAP  
Companhia  Estadual  de  Habitação  Popular,  
observado  o  disposto  nesta  Lei  e  normas 
regulamentares  pertinentes  que  vierem  a  ser  
baixadas. (...)” (TJPB.  AC nº 200.2004.058510-7/001. 
Rel.  Des.  Genésio  Gomes  Pereira  Filho.  J.  em 
23/03/2010). Grifo nosso.

Por  essas razões,  rejeito  ambas as preliminares suscitadas pelo 
recorrente.

Desembargador José Ricardo Porto
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No  que  se  refere  à  necessidade  de  chamamento  do  Condomínio 

Cidade  Verde  para  integrar  a  lide,  entendo  que  tal  argumento  não  deve  ser 

analisando como questão prévia, eis que, da maneira que foi tratado pela recorrente, 

confunde-se diretamente com matéria de defesa exposta no mérito do recurso.

DO MÉRITO

Superadas  as  questões  prévias,  passo  à  análise  do  mérito  da 

irresignação recursal, no entanto, por num questão de lógica processual, analisarei 

primeiro  à  atribuição  a  terceiros  (administradores  do  CONDOMÍNIO  CIDADE 

VERDE) da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, bem como pelo fato 

do Estado da Paraíba ter retomado a construção das unidades habitacionais.

De início, verifico que a adesão do recorrido ao Programa Habitacional 

Solidário, o adimplemento de todas as parcelas, bem como a não entrega da tão 

almejada "casa própria", constituem fatos incontroversos, razão pela qual o direito do 

apelado se apresenta de forma cristalina nos autos.

Quanto  ao  responsável  pelo  cumprimento  da  obrigação  contratual, 

entendo que a matéria já foi  devidamente exaurida quando do enfrentamento da 

preliminar de ilegitimidade passiva, devendo ser acrescentado que o recorrido não 

firmou o ajuste com os administradores do CONDOMÍNIO CIDADE VERDE, mas 

com o IPEP, do qual a recorrente (CEHAP) é sucessora no tocante aos direitos e 

obrigações imobiliárias.

Na  hipótese  de  existir  alguma  responsabilidade  dos  dirigentes  do 

mencionado condomínio, essa deve ser apurada em ação própria a ser ajuizada 

pela CEHAP, não podendo a referida sociedade de economia mista eximir-se da 

obrigação  legalmente  imposta,  já  que  se  apresenta  como  gestora  do  Programa 

Habitacional Solidário, ao qual aderiu o apelado. Ademais, a recorrente, ao atribuir a 
Desembargador José Ricardo Porto
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culpa a terceiros estranhos à lide, bem como ao afirmar que o Estado da Paraíba 

retomou as  construções das unidades habitacionais,  deixou de trazer  provas de 

suas alegações.

Nesse  sentido  colaciono  arestos  desta  Corte  de  Justiça,  em casos 

idênticos ao debatido no presente caderno processual:

“PROCESSO  CIVIL.  PRELIMINAR.  ARGUIÇÃO.  
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CEHAP. LEI 
Nº  7.517/2003.  TRANSFERÊNCIA  DE 
RESPONSABILIDADE.  TESE  REFUTADA  NA  1ª  
INSTÂNCIA.  SEGUIMENTO.  PRECEDENTE  DESTE 
SODALÍCIO.  REJEIÇÃO.  Considerando  que  a  Lei  
Estadual nº 7.517/2003 transferiu para a cehap, todos  
os  direitos,  créditos,  encargos  e  as  obrigações  
pertinentes  às  chamadas  áreas  de  habitação,  de  
condomínio e de capitalização do ipep, passa aquele  
órgão a ter  legitimidade passiva nas ações contra si  
ajuizadas.  Tributário  e  administrativo.  Apelação  e  
remessa  oficial.  Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  
indenização  por  descumprimento  de  contrato.  
Procedência parcial. Isenção de custas. Sociedade de  
economia  mista.  Impossibilidade.  Benefício  usufruído  
tão  somente  pela  entidade  fazendária,  autarquias  e  
fundações  públicas.  Imunidades  constitucionais.  
Imposto.  Não  extensão  às  taxas.  Ônus  da  autora.  
Desincumbência.  Inteligência do art.  333,  I,  do CPC.  
Desprovimento  de  ambos  os  recursos.  Não  se  
estendem as sociedades de economia mista à isenção  
de custas e despesas processuais, benefício usufruído,  
tão-somente pela Fazenda Pública, as autarquias e as  
fundações públicas. Inteligência da Lei nº 5.672, de 17  
de novembro de 1992. A imunidade tributária a que se  
faz referência, tem respaldo no art. 150, VI, "a", da CF,  
restando  vedado  à  união,  os  estados-membros,  ao  
Distrito  Federal  e  aos  municípios  instituir  impostos  
sobre o patrimônio, renda ou serviço, uns dos outros,  
não se estendendo as taxas, como é o caso dos autos.  
Cabe ao autor, o ônus da prova do fato constitutivo  
do direito e compete ao réu, constituir  prova dos  
fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do  
direito  reclamado.” (TJPB.  Quarta  Câmara  Cível. 
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ROAC nº 200.2010.000005-4/001. Rel. Des. Frederico 
Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  J.  em  24/05/2011). 
Grifo nosso.

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação de cumprimento  
de obrigação contratual c/c indenização. Preliminar de  
nulidade  processual.  Não  configuração.  Sentença  
devidamente  fundamentada.  Preliminar  rejeitada.  
Ilegitimidade passiva.  Aplicação do art.  23  da Lei  nº  
7.517/2003.  Não  acolhimento  da  preliminar.  
Inocorrência  de  litisconsórcio  necessário  no  pólo  
passivo.  Mérito.  Programa  habitacional  solidário.  
Inadimplemento  contratual.  Responsabilidade  
transferida  à  cehap por  determinação  legal.  Dever  
indenizatório configurado. Juros de mora a contar da  
citação e correção monetária da data do desembolso  
das  prestações  pagas.  Sentença  reformada.  
Provimento parcial do recurso apelatório. (...) Se existe 
alguma responsabilidade  dos  administradores  do  
condomínio  cidade  verde,  esta  deve  ser  apurada  
em  ação  própria  a  ser  ajuizada  pela  cehap,  não  
podendo a sociedade de economia mista eximir-se  
da  obrigação  legalmente  imposta,  já  que  se  
apresenta como gestora do programa habitacional  
solidário,  ao  qual  aderiu  a  recorrida. Conforme 
entendimento  consolidado  no  Superior  Tribunal  de  
Justiça, tratando-se de inadimplemento contratual,  os  
juros de mora têm incidência a partir da citação, já a  
correção monetária incidirá da data do desembolso de  
cada  quantia  (parcela)  paga  pelo  recorrida.” (TJPB. 
Primeira Câmara Cível. AC nº 200.2004.050272-2/001. 
Rel.  Des.  Manoel  Soares  Monteiro. J.  08/03/2010). 
Grifo nosso.

“PROCESSUAL  CIVIL  -  Obrigação  de  Fazer  c/c  
Indenização  -  Ausência  de  citação  do  Estado  da  
Paraíba - Preliminar rejeitada - Programa Habitacional  
Solidário  -  Pagamento  das  Parcelas  -  Ausência  de  
entrega  do  imóvel  -Ressarcimento  devido  -  
Manutenção da sentença - Desprovimento do recurso  
voluntário. - Os bens, as informações, os direitos, os  
créditos, os encargos e as obrigações pertinentes às  
chamadas  áreas  de  habitação,  de  condomínio  
imobiliário e de capitalização do ora transferido IPEP  
serão  transferidos  à  gestão  da  CEHAP Companhia 
Estadual de Habitação Popular, observado o disposto  
Desembargador José Ricardo Porto
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nesta  Lei  e  normas  regulamentares  pertinentes  que  
vierem a  ser  baixadas.   -  Não  é  correto  que  seja 
realizado o desconto em folha de pagamento dos  
valores referente a casa própria , e ao final fique a  
parte sem receber o imóvel.  Registre, ainda, que a 
tentativa  de  atribuição  de  culpa  a  terceiros  não  
socorre a promovida, já que não trouxe aos autos  
prova de suas alegações.” (TJPB.  Segunda Câmara 
Cível. AC  nº  200.2004.058510-7/001.  Rel.  Des. 
Genésio Gomes Pereira Filho. J. em 23/03/2010). Grifo 
nosso.

Dito isso, não restam dúvidas acerca da responsabilidade e do dever 

da sociedade recorrente para com o apelado em entregar o imóvel descrito, bem 

como indenizá-lo pelos danos materiais e morais sofridos.

No tocante às insurgências de reforma da sentença, sob o argumento 

de que não restaram comprovadas as perdas patrimoniais sofridas, tampouco, que o 

autor carreou provas hábeis do nexo causal  dos danos e a situação narrada na 

exordial,  sendo,  portanto,  eximida  a  sua  responsabilidade,  entendo  não  serem 

merecedoras de prestígio.

Ora, em uma ação onde se busca reparação, o interessado é aquele 

que foi atingido pela atuação de outrem. In casu, o apelado foi prejudicado por não 

ter recebido o imóvel no prazo determinado na avença, não obstante o seu devido 

adimplemento. Destarte, nada mais justo do que recorrer ao Poder Judiciário para 

ver o dano que lhe fora causado ressarcido.

Portanto,  quanto  aos  danos  materiais  sofridos,  considero  que  para 

existir reparação é necessário que o autor produza conjunto probatório dos valores 

que suportou com o ato omissivo, sendo necessária a demonstração, minimamente, 

da ocorrência do evento danoso.

Com efeito,  analisando as provas e os argumentos sustentados por 

ambas  as  partes,  vislumbro  que  a  instituição  promovida  não  cumpriu  com  a 
Desembargador José Ricardo Porto
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obrigação de entrega do imóvel,  em decorrência da má prestação de serviço do 

demandado, não apresentando qualquer justificativa plausível para tanto, gerando 

despesas com pagamento de aluguel pelo promovido, devidamente demonstradas, 

de maneira que o abalo patrimonial está plenamente provado, bem como inexiste 

quaisquer das excludentes do dever de indenizar.

No  que  concerne  ao  dano  moral,  pontifica  Carlos  Bittar  que: 

"qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do  

plano  valorativo  da  pessoa  na  sociedade,  em  que  repercute  o  fato  violador,  

havendo-se  como  tais  aqueles  que  atingem  os  aspectos  mais  íntimos  da  

personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria  

valoração  da  pessoa  no  meio  em  que  vive  e  atua  (o  da  reputação  ou  da  

consideração social)".

Outrossim, é notória a ofensa moral sofrida pelo autor, em decorrência 

do atraso na entrega de imóvel residencial que seria claramente utilizada como sua 

moradia e da família, de forma que se desdobram nos transtornos que lhe foram 

impingidos e nas frustrações dos objetivos que o animava.  Indiscutível, dessarte, o 

transtorno de ordem psíquica e moral. Além do mais, o contratempo, a preocupação 

e  a  perda  da  tranquilidade  geram  sofrimento  e  mal-estar  e  dispensam  a 

demonstração dos danos, pois estes são presumidos em tais circunstâncias como a 

deste caso.

Neste jaez, vejamos precedentes dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROMESSA  DE  COMPRA  E  
VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA  
DO IMÓVEL.  DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DANO  
MATERIAL.  PAGAMENTO  DE  ALUGUEL.  TERMO 
INICIAL E TERMO FINAL. Devido o pagamento pelos  
locativos  que a compradora  viu-se  obrigada a pagar  
desde  o  descumprimento  do  prazo  estabelecido  no  
aditamento  contratual  para  a  entrega  do  imóvel.  

Desembargador José Ricardo Porto
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Condenação  da  ré  ao  pagamento  de  dano  material  
desde  o  descumprimento  do  prazo  estabelecido  no  
aditamento contratual para a entrega do imóvel, tendo  
como termo final  a  data  da  expedição  do habite-se.  
Dano moral. Presente o nexo causal entre a omissão  
da vendedora e a  angústia,  ansiedade e transtornos  
experimentados  pelos  compradores,  decorrentes  do  
atraso injustificado da obra, inequívoca a existência de  
dano  extrapatrimonial.  APELO  PARCIALMENTE 
PROVIDO.  UNÂNIME. (Apelação  Cível  Nº 
70054210075, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado 
em  23/05/2013)(TJ-RS  -  AC:  70054210075  RS  , 
Relator:  Liege  Puricelli  Pires,  Data  de  Julgamento: 
23/05/2013,  Décima  Sétima  Câmara  Cível,  Data  de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 07/06/2013)

APELAÇÃO  -  ATRASO  INJUSTIFICADO  NA 
ENTREGA DE IMÓVEL - MORA DA CONSTRUTORA 
- COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO DE MULTA PELO 
ATRASO  -  CABIMENTO  -  DANO  MORAL  -  
OCORRÊNCIA  -  DANO  MATERIAL  -  
RESSARCIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE 
AO ALUGUEL MENSAL DO IMÓVEL RESIDENCIAL  
ATÉ  A  ENTREGA  DO  BEM  ADQUIRIDO  -  
CABIMENTO.  -  É  devida  a  multa  pelo  atraso  na  
entrega  do  imóvel  em  razão  do  inadimplemento  da  
construtora que não cumpriu com a sua obrigação de  
notificar previamente a promissária-compradora sobre  
o término da obra e para que efetuasse o pagamento  
da última parcela do contrato. -  Há dano moral se a  
construtora,  de  modo  injustificado,  atrasa,  por  longo  
período, a entrega de imóvel, impedindo a promissária-
compradora  de  quitar  o  saldo  devedor  final  e,  por  
conseguinte,  de  tomar  posse  desse  bem  na  data  
aprazada.  - A promissária compradora tem direito ao  
ressarcimento  do  valor  correspondente  ao  aluguel  
mensal do imóvel onde reside, porque essa despesa  
decorre tão somente da demora na entrega da unidade 
habitacional adquirida, da qual é privada da posse. (TJ-
MG - AC: 10024112900808005 MG , Relator: Evandro 
Lopes  da  Costa  Teixeira,  Data  de  Julgamento: 
12/09/2013,  Câmaras  Cíveis  /  17ª  CÂMARA  CÍVEL, 
Data de Publicação: 17/09/2013)

Desembargador José Ricardo Porto
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CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  
INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 
PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO.  
INOCORRÊNCIA.  DANO  MATERIAL.  PAGAMENTO 
DE  ALUGUEL.  DEVER  DE  REPARAÇÃO.  
INTERESSE  DE  AGIR.  PRESENÇA  DO  BINÔMIO 
NECESSIDADE-UTILIDADE.  1.  O  PRÉVIO 
CONHECIMENTO  ACERCA  DAS  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS  NÃO  AFETA  A  PROPOSITURA  DE  
AÇÃO  JUDICIAL  COM  VISTAS  A  QUESTIONAR  O  
EVENTUAL INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. HÁ  
EVIDENTE  INTERESSE  DE  AGIR,  
CONSUBSTANCIADO NO BINÔMIO NECESSIDADE-
UTILIDADE,  PORQUANTO  A  VIA  JUDICIAL 
CONSTITUI  O  MEIO  ADEQUADO  PARA  A  
PRETENSÃO  DE  RESSARCIMENTO  DOS  DANOS 
MATERIAIS  SUPORTADOS  EM  FACE  DO 
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  2.  O  CASO 
FORTUITO TEM LUGAR QUANDO OS ACIDENTES  
ACONTECEM SEM QUE A VONTADE DO HOMEM 
OS  POSSA  IMPEDIR  OU  SEM  QUE  TENHA  ELE 
PARTICIPADO,  DE  QUALQUER  MANEIRA,  PARA 
SUA EFETIVAÇÃO. O MOTIVO DE FORÇA MAIOR É  
AQUELE QUE, CONQUANTO PREVISÍVEL, NÃO SE 
PODE  EVITAR,  EM  FACE  DA  SUPERIORIDADE  
SOBRE  A  VONTADE  OU  AÇÃO  DO  HOMEM. 
PORTANTO,  AMBOS  SE  CARACTERIZAM  PELA 
IRRESISTIBILIDADE,  MAS  SE  DIFEREM  PELA 
PREVISIBILIDADE.  3.  ACRISE  ECONÔMICA 
MUNDIAL  NÃO  SE  ENCONTRA  NO  ROL  DAS 
HIPÓTESES  DE  CASO  FORTUITO  E  MOTIVO  DE 
FORÇA  MAIOR.  4.  CONFIRMADO  O 
DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL  ADVINDO  DO 
ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA,  
O  RESSARCIMENTO  DOS  ALUGUERES 
SUPORTADOS  PELOS  ADQUIRENTES  NO 
PERÍODO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 5. RECURSO 
DESPROVIDO. (TJ-DF  -  APC:  20120111121925  DF 
0031311-20.2012.8.07.0001,  Relator:  MARIO-ZAM 
BELMIRO, Data de Julgamento: 21/08/2013, 3ª Turma 
Cível,  Data  de  Publicação:  Publicado  no  DJE  : 
28/08/2013 . Pág.: 145)

Desembargador José Ricardo Porto
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Com  base  nessas  considerações,  REJEITO  AS  PRELIMINARES 
SUSCITADAS  e DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,  para  manter  a 

sentença vergastada em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Sr.  Desembargador  Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, a Exmª. 
Srª. Dra. Vanda Elizabeth Marinho (convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. 
Leandro dos Santos) e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão a Procuradora de Justiça Jacilene Nicolau Faustino 
Gomes.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 29 de julho de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/13 J/08(R)
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