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APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
NÃO  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA.  INTIMAÇÃO  PARA 
PROVIDENCIAR A PROVA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. 
REJEIÇÃO  DA PRELIMINAR.  MÉRITO.  RESPONSABILIDADE 
CONTRATUAL.  VÍCIOS  NA  CONSTRUÇÃO 
DEMONSTRADOS.  AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA.  AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR 
EXACERBADO  DA  INDENIZAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DA 
APELAÇÃO.

- Nada obstante intimado, o réu quedou-se inerte, razão pela qual o 
magistrado  deu  por  encerrada  a  instrução  processual.  Somente 
quando intimada para as razões finais  a construtora se  insurgiu 
contra  a  não realização da perícia.  Neste cenário,  não há que se 
falar em cerceamento de defesa, na medida em que foi ofertada à 
parte  a  oportunidade  para  realização  do  exame.  Sua  inércia, 
portanto,  fez  precluir  não  apenas  o  direito  de  produzir  a  prova 
pretendida, mas também o de impugnar qualquer aspecto referente 
à matéria.

Provados  os  elementos  integrantes  da  responsabilidade  civil 
contratual,  deve  a  construtora  ser  responsabilizada  pelos  danos 
materiais e morais decorrentes de falhas na realização do serviço 
contratado, nos termos do art. 618, do CC. Ausente prova de que o 
valor da indenização está além do que o suficiente para a reparação 
dos danos, impositiva a manutenção da sentença.



RECURSO  ADESIVO.  DANO  MATERIAL.  CORREÇÃO 
MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  DATA  DO  PREJUÍZO. 
SÚMULA Nº 43, DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. 

“Tratando-se de responsabilidade contratual a correção monetária 
do valor referente ao dano material é contada do efetivo prejuízo”.1 

Tendo  o  magistrado  fixado  a  data  do  arbitramento  como  marco 
inicial  para  a  contagem  da  correção  monetária  para  os  danos 
materiais,  merece  reforma a  sentença,  neste  ponto,  haja  vista  os 
termos da súmula nº 43, do STJ.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à 
apelação e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do relator, integrando a 
presente decisão a súmula de julgamento de fl. 357.

Relatório.

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou 
procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais 
promovida  pelo  condomínio  Residencial  Nabor  de  Assis  em  desfavor  da  construtora 
Míssula Construções e Empreendimentos Ltda.

Na sentença, o magistrado registrou ter precluído o inconformismo 
do réu com a não realização de perícia técnica, em razão de sua inércia quanto intimado 
para falar sobre o tema. No mérito, reconheceu que os danos ocorridos no piso decorreram 
da  má  execução  dos  serviços  prestados  pela  construtora  ré.  No  mais,  reconheceu  a 
ocorrência  de  danos  morais.  Ao  final,  condenou  a  empresa  demandada  a  pagar 
indenização por danos materiais no importe de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro 
mil reais), bem como indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além 
de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento).

Inconformado,  recorre  a  demandada  aduzindo  preliminar  de 
cerceamento de defesa.  Segundo alega,  o vício  seria decorrente da desconsideração de 
decisão desta Corte, no sentido de que o condomínio (autor) arcasse com o depósito do 
perito judicial, prejudicando seu direito de defesa.

No mérito, sustenta ter prestado os serviços de forma adequada, bem 
assim que as patologias no piso são decorrentes das deformações excessivas da estrutura 
do prédio e da sujeição às variações climáticas.
1 TJ-MG - AC: 10024122282197001 MG , Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013



Acrescenta, ainda, que não seria possível o autor desistir da perícia 
sem o seu consentimento. Ao final, pede o acolhimento da preliminar, a fim de que seja 
determinada a realização da perícia, as custas da parte adversa, com novo julgamento do 
litígio. Acaso não seja esse o entendimento da Corte, pede o provimento do recurso para 
reduzir o valor das indenizações fixadas pelo juízo recorrido.

Em  sede  de  contrarrazões,  pugna  pela  rejeição  da  preliminar  e 
desprovimento do recurso.

Em sede de recurso adesivo, a parte autora sustenta a necessidade da 
correção monetária sobre os danos materiais ser contada a partir da data do orçamento 
emitido para o conserto do piso do condomínio (fls. 02/09/2009 – fl. 52), e não a partir da 
sentença, como fixou o magistrado.

O Ministério Público opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, 
não emitiu juízo valorativo.

É o relatório.

VOTO
 
APELAÇÃO

A controvérsia devolvida a esta Corte reside em definir a existência 
de responsabilidade civil decorrente dos danos morais e materiais experimentados pelo 
Condomínio Residencial Nabor de Assis.

Antes de adentrar no exame do mérito, porém, necessário enfrentar a 
preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo réu/apelante.

Segundo  assevera,  a  não  realização  da  perícia,  por  força  da 
desistência do autor, implicaria cerceamento a seu direito de defesa. Em que pese o esforço 
do recorrente em tentar convencer esta Corte de suas razões, creio que a pretensão não 
merece acolhida.

Conforme  narram  os  autos,  decisão  desta  Colenda  4ª  Câmara, 
proferida em sede de agravo de instrumento, apontou que a inversão do ônus da prova 
não  implica,  necessariamente,  inversão  do  ônus  financeiro,  de  modo  que  a  perícia 
solicitada pelo autor deveria ser realizada às suas expensas, embora o ônus de sua não 
realização fosse da parte ré.

Ocorre que, intimados da decisão, o autor desistiu da perícia e o réu 
insistiu em sua realização. Por força deste fato,  a responsabilidade pelo pagamento da 
perícia foi transferido para o demandado, de forma que o magistrado determinou sua 



intimação  para  dizer  se  ainda  pretendia  realizar  a  perícia  e,  em  caso  positivo,  para 
depositar o valor dos honorários periciais.

Nada obstante intimado, o réu quedou-se inerte, razão pela qual o 
magistrado deu por encerrada a instrução processual. Somente quando intimada para as 
razões finais a construtora se insurgiu contra a não realização da perícia.

Neste  cenário,  não há que se  falar  em cerceamento  de defesa,  na 
medida em que foi ofertada à parte a oportunidade para realização do exame. Sua inércia, 
portanto, fez precluir não apenas o direito de produzir a prova pretendida, mas também o 
de impugnar qualquer aspecto referente à matéria.

Isto posto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No  mérito,  a  controvérsia  cinge-se  a  definir  se  a  construtora 
demandada agiu de forma ilícita, provocando os danos experimentados pelo condomínio, 
que  o  contratou  para  executar  serviço  de  reforma  de  um  dos  pavimentos  do  prédio 
(mezanino), no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Segundo narra  o autor,  passados  pouco mais  de 2 (dois)  anos  da 
realização dos serviços, o piso começou a apresentar defeitos nas estruturas decorrentes de 
vícios na construção, tornando-se imprestável ao uso.

De início,  registre-se  não  haver  dúvida  que  o  serviço  no piso  do 
condomínio foi realizado pela construtora apelante, em decorrência de contrato firmado 
com o condomínio apelado (fls. 36/38).

De outro lado, o laudo produzido pelo autor não deixa dúvida acerca 
dos danos suportados pelo condomínio. Os orçamentos juntados às fls. 43/52 corroboram 
não apenas os vícios construtivos, mas também o custo para a solução do problema.

A solução do litígio passa, pois, pela teoria da distribuição do ônus 
da prova, insculpida no art.  333,  do CPC, que estabelece competir  ao autor o ônus da 
prova dos fatos constitutivos de seu direito,  e  ao réu,  o ônus de provar qualquer fato 
modificativo,  extintivo  ou  impeditivo  do  direito  do  autor.  Este  é  o  ensinamento  de 
Humberto Theodoro Júnior: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse 
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus 
da prova”. 

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a 
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, 



nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples 
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos 
alegados e  do qual  depende a existência  do direito  subjetivo que pretende resguardar 
através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 
provado é o mesmo que fato inexistente.

Na espécie, embora tenha se insurgido contra as provas produzidas 
pelo autor, o réu quedou-se inerte quanto à prova dos fatos impeditivo, modificativos e 
extintivos do direito vindicado, notadamente quando fora intimado para providenciar a 
perícia técnica, sem dar resposto no tempo e modo adequados.

Neste cenário, a prova existente nos autos é suficiente para indicar 
que o serviço realizado pela construtora apelante foi falho, cujas causas seriam, segundo o 
laudo de fl. 41, as seguintes:

“O  desprendimento  das  placas  de  granilite,  possivelmente  é 
causado  por  deficiência  de  aderência  das  mesmas  a  base,  com 
contribuição,  da  penetração  de  água  na  interface  da  base  co  o 
tardoz  das  placas,  das  dilatações  térmicas  e  dos  trabalhos 
estruturais..

As  trincas  no  piso,  aparentemente  são  trincas  mapeadas, 
higrotérmicas, eventualmente associadas à retração das argamassas, 
geralmente  motivadas  por  traço  inadequado,  teor  excessivo  de 
finos,  material  argiloso  na  areia,  excessiva  absorção  da  base  ou 
excessiva evaporação (insolação, ação do vento).

Mais adiante, o técnico conclui:

“Diante  do  exposto  entendemos  que  as  anomalias  descritas  são 
vícios de construção. Observando que pisos de granilite em lajes, 
expostas às intempéries, associado à dificuldade de acerto de traços 
de argamassa e vedação, tem considerável tendência a apresentar o 
tipo de anomalia descrita, visto a observação de outras patologias 
semelhantes em nossa região”.

Observe-se, pois, estarem presentes todos os elementos que integram 
a responsabilidade civil (conduta ou omissão, dano e nexo de causalidade), o que autoriza 
a manutenção da obrigação de indenizar os prejuízos materiais sofridos pelo condomínio. 
O entendimento decorre do disposto no art. 618, do Código Civil, que verbera:

Art.  618.  Nos  contratos  de  empreitada  de  edifícios  ou  outras 
construções consideráveis,  o empreiteiro de materiais e  execução 
responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez 



e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais,  como do 
solo.

Sobre o tema, confiram-se os julgados:

“CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA  CONSTRUTORA. 
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO 
DO  DIREITO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS 
DEVIDA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO 
NÃO PROVIDA. 1. Está demonstrado nos autos, por meio de prova 
pericial,  que  o  deslocamento  de  peças  na  fachada  dos  prédios 
construído pela ré - logo após sua ocupação - decorreram de vícios 
de  execução  de  obra,  em  face  da  ausência  de  juntas  de 
movimentação  no  emboço  em  que  foi  assentada  a  cerâmica.  2. 
Segundo o disposto no art.  1.245 do CC/1916 (CC/02,  art.  618),  a 
construtora  é  responsável  pela  solidez  e  segurança  da  obra 
realizada durante o prazo de 5 (cinco) anos, razão por que se revela 
legítima  a  pretensão  de  condenação  da  ré  ao  pagamento  de 
indenização por danos materiais no valor correspondente ao valor 
gasto com a contratação de empresa para a reparação dos defeitos 
apresentados  no  edifício.  Precedentes.  3.  Impossibilidade  de  se 
afastar  a  responsabilidade da Construtora  em efetuar os  reparos 
necessários, uma vez que a obra ainda se encontrava sob garantia 
contratual  e  fora  detectado  vício  de  execução  do  serviço.  4. 
Apelação a que se nega provimento”.2 

“Está demonstração nos autos, por meio de prova pericial, que as 
infiltrações e demais defeitos apresentados no edifício construído 
pela  ré  -  logo  após  sua  ocupação  -  decorreram  de  vícios  de 
construção, em face da ausência de projeto de impermeabilização. 
2. Segundo o disposto no art. 1.245 do CC/1916 (CC/02, art. 618), a 
construtora  é  responsável  pela  solidez  e  segurança  da  obra 
realizada durante o prazo de 5 (cinco) anos, razão por que se revela 
legítima  a  pretensão  de  condenação  da  ré  ao  pagamento  de 
indenização por danos materiais no valor correspondente ao valor 
gasto com a contratação de empresa para a reparação dos defeitos 
apresentados  no  edifício.  3.  Nega-se  provimento  ao  recurso  de 
apelação”.3

No que se refere ao valor da indenização por danos materiais, creio 
que  não  merece  reparos,  na  medida  em  que  constitui  o  menor  dentre  os  orçamentos 

2 (TRF-1 - AC: 236169120044013300 BA 0023616-91.2004.4.01.3300, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO DOLZANY DA COSTA, Data 
de Julgamento: 02/07/2013, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.847 de 12/07/2013)

3 TRF-1 - AC: 2666 RO 2001.41.00.002666-2, Relator: JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 
13/11/2012, 4ª TURMA SUPLEMENTAR



apresentados. Vale acrescentar, ainda, que o réu, embora aponte como exacerbado, não 
produz argumentação ou prova de suas alegações, daí porque não enxergo como  acolher 
o pedido de redução.

Por  fim,  registre-se  que  o  apelante  não  atacou  a  condenação  por 
danos  morais,  se  limitando  a  apontar,  no  último  parágrafo  do  recurso,  que  o  valor 
arbitrado é demasiado. Neste particular, creio que o recorrente infringiu o princípio da 
dialeticidade, na medida em que deixou de construir argumentação dirigida à reforma da 
sentença, se restringindo a apontar que o valor é imotivado, sem apontar o motivo que 
assim entende. Neste ponto, portanto, não conheço do recurso.

Expostas  estas  razões,  nego  provimento  ao  recurso  apelatório.  É 
como voto.

RECURSO ADESIVO

Insurge-se  o  recorrente  quanto  ao  termo  inicial  da  correção 
monetária, aduzindo que deveria incidir a partir da emissão do orçamento para conserto 
das estruturas danificadas.  O magistrado,  por sua vez,  fixou a data da sentença como 
marco inaugural da correção monetária.

Com  razão  o  recorrente.  Conforme  entendimento  consolidada  na 
súmula nº 43, do STJ, “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da 
data do efetivo prejuízo”.

Sobre o tema, confiram-se os julgados:

“Tratando-se de responsabilidade contratual a correção monetária 
do valor referente ao dano material é contada do efetivo prejuízo”.4 

"O  termo  inicial  da  correção  monetária  aplicável  nos  casos  de 
indenização  por  danos  materiais  conta-se  da  data  do  efetivo 
prejuízo, nos termos da Súmula n. 43/STJ".5

“No  que  respeita  à  correção  monetária,  tratando-se  de  dano 
material,  deve  ser  tomado  como  termo inicial  a  data  do  efetivo 
prejuízo, nos termos da Súmula 43/STJ”.6 

“Nos  termos  do  enunciado  43  da  Súmula  do  STJ,  a  correção 
monetária,  em  caso  de  danos  materiais,  corre  desde  a  data  do 

4 TJ-MG - AC: 10024122282197001 MG , Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Cíveis / 
17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013

5 STJ - AgRg no REsp 1176131/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 
04/03/2013

6 STJ - AgRg no REsp 831.173/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014



evento danoso”.7

“PROCESSUAL CIVIL.  RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO.  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS 
DE EXTRAÇÃO E CARREGAMENTO DE TORAS E RESÍDUOS 
DE  PINNUS.  ANÁLISE  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL. 
LUCROS  CESSANTES.  SUMULAS  N.  5  E  7  DO  STJ.  JUROS 
MORATÓRIOS.  CITAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA. 
SÚMULA  N.  43/STJ.  […]  2.  Os  juros  moratórios,  em  sede  de 
responsabilidade  contratual,  fluem  a  partir  da  citação. 
Precedentes.3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos 
casos  de  indenização  por  danos  materiais  conta-se  da  data  do 
efetivo  prejuízo,  nos  termos  da  Súmula  n.  43/STJ.  4.  Agravo 
regimental desprovido”.8

Expostas  estas  considerações,  dou provimento ao recurso adesivo, 
para  reformar  a  sentença  quanto  ao  termo  inicial  da  correção  monetária  dos  danos 
materiais, que deverá incidir a partir da data do orçamento adotado para embasar o valor 
da indenização. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no  mérito,  negar  provimento  à  apelação  e  dar 
provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa da Exma. 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 23 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator

7 STJ  -  EDcl  no  REsp  538.279/SP,  Rel.  Ministra  MARIA ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado  em  21/08/2012,  DJe 
29/08/2012

8 STJ - AgRg no REsp 1176131/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 
04/03/2013


