
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO 

APELAÇÃO N.º 0048995-13.2013.815.2001.
ORIGEM: 16ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Alzir Espínola e Cia Ltda.
ADVOGADO: Bruno Eduardo Vilarim da Cunha.
APELADOS: Alberto Paulino Amorim Filho e Layse Marinho Amorim.
ADVOGADO: Marcelo Henrique Oliveira.

EMENTA:  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
DEMORA  NA  ENTREGA  DE  IMÓVEL.  PAGAMENTO  DOS  ALUGUÉIS
PAGOS DURANTE O PERÍODO DO ATRASO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO
PEDIDO.  CONDENAÇÃO  DA  CONSTRUTORA  AO  PAGAMENTO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. CARTA
DE CITAÇÃO ENVIADA À SEDE DA EMPRESA RÉ. IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR.  TEORIA  DA  APARÊNCIA.  VALIDADE  DA  CITAÇÃO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DO IMÓVEL
DOZE  MESES  APÓS  O  PRAZO  PREVISTO  EM  CONTRATO,  JÁ
DESCONTADO O PERÍODO DE TOLERÂNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO.
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS.
CABIMENTO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  PRECEDENTES  DOS  ÓRGÃOS
FRACIONÁRIOS  DESTE  TJPB.  DESPROVIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.

1. “A citação da pessoa jurídica por via postal é regular desde que procedida no
endereço  da  sede  da  empresa  e  identificada  a  pessoa  que  firmou  o  aviso  de
recebimento. Não se exige o recebimento da carta ar citatória por representante legal
da empresa, conforme a teoria da aparência. Na espécie, não tem lugar a nulidade de
citação da agravante, porque a carta foi recebida por pessoa identificada e na sede da
requerida”.  (TJRS; AI 0035205-27.2016.8.21.7000;  Porto Alegre;  Décima Oitava
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Nelson  José  Gonzaga;  Julg.  15/02/2016;  DJERS
17/02/2016)

2.  “O inadimplemento  contratual  somado à  gravidade dos  efeitos  colaterais  dele
decorrente justifica, indubitavelmente, o dever de indenizar”. (TJPB; AC 0025757-
86.2011.815.0011;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das
Graças Morais Guedes; DJPB 15/07/2014; Pág. 19)

3.  “Caracteriza dano moral  indenizável  a conduta da construtora de procrastinar,
sem motivo justificado, a entrega da obra, frustrando o sonho do comprador de ter a
casa  própria”.  (TJPB;  AC  0010704-31.2012.815.0011;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 27/06/2014; Pág. 16)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0048995-13.2013.815.2001, em que figuram como Apelante Alzir Espínola e Cia
Ltda. e Apelados Alberto Paulino Amorim Filho e Layse Marinho Amorim.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda



Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em conhecer  a  Apelação  e negar-lhe
provimento. 

VOTO.

Alzir Espínola e Cia Ltda. interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital, f. 54/57, nos autos da Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais em seu desfavor ajuizada por  Alberto
Paulino  Amorim  Filho  e Layse  Marinho  Amorim,  que  julgou  parcialmente
procedente o pedido, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 aos
Apelados, a título de indenização pelos danos morais sofridos em decorrência do
atraso de doze meses para a entrega do imóvel que lhe adquiriram, condenando as
partes reciprocamente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10%  sobre  o  valor  da  condenação,  ressalvada  a  condição  dos  Apelados  de
beneficiários da gratuidade judiciária.

Em suas razões, f. 59/73, alegou, preliminarmente, a nulidade do processo,
ao argumento de que sua revelia não poderia ter sido decretada pelo Juízo, ante a
ausência de Citação válida, posto que, em seu dizer, a pessoa que subscreveu o
Aviso de Recebimento é estranha à relação processual.

Afirmou que permitiu  aos  Apelados  a  troca,  sem custos  adicionais,  do
apartamento que haviam adquirido, nº 202, no 2º pavimento do edifício, pelo nº
501, no 5º andar, como forma de compensá-los por um eventual atraso na entrega
do empreendimento, em decorrência de acidente de trabalho que embargou a obra
por alguns meses, segundo aduz.

Sustentou a ausência de comprovação dos danos morais que a demora na
entrega  do  imóvel  supostamente  tenha  causado  aos  Apelados,  pelo  que  alega
inexistir dever de indenização de sua parte.

Requereu o provimento do Apelo para que a Sentença seja anulada por
ausência  de  citação  válida,  ou,  subsidiariamente,  para  que  o  Decisum seja
reformado e o pedido julgado totalmente improcedente.

Devidamente  intimados,  os  Apelados  não  apresentaram  Contrarrazões,
consoante a Certidão de f. 244.

A Procuradoria de Justiça emitiu Parecer,  f.  250/253, sem manifestação
sobre o mérito recursal, por entender ausentes os requisitos legais autorizadores de
sua intervenção obrigatória.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 90, pelo que, presentes
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme  reiteradamente  têm decidido  os  Tribunais  de  Justiça  pátrios,
reputa-se  válida  a  citação  via  postal  quando  a  correspondência  é  enviada  ao
endereço  da  Pessoa  Jurídica  e  identificada  a  pessoa  que  firmou  o  Aviso  de
Recebimento, sendo desnecessário o recebimento por parte do representante legal
da empresa demandada, por aplicação da Teoria da Aparência1.

1 AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  CITAÇÃO  DA  PESSOA  JURÍDICA.



In casu, a Carta de Citação, f. 49, foi encaminhada ao mesmo endereço
constante do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária
como sendo a Sede da Empresa Ré, ora Apelante, localizada na Av. Flávio Ribeiro
Coutinho, nº 16, Salas 403/405, nesta Capital, f. 16, tendo sido recebida pelo Sr.
Antônio  Gomes,  sem  qualquer  ressalva  quanto  à  mudança  de  endereço  do
Estabelecimento ou inexistência de poderes para o recebimento, não havendo que
se  falar,  portanto,  em  ausência  de  citação  válida  e,  consequentemente,  em
nulidade processual.

Passo ao mérito.

As Partes firmaram, em 26 de abril  de 2011, Contrato de Promessa de
Compra  e  Venda da  Unidade  nº  501,  do  Condomínio  Residencial  São Gabriel,
localizado na Rua Maria Eunice Guimarães Fernandes, Bairro de Manaíra, nesta
Capital, no valor de R$ 253.000,00, f. 16/32, com entrega prevista para o mês de
dezembro de  2011,  conforme disposto na  Cláusula nº  4,  letra  “a”,  f.  19,  sendo
admitida uma tolerância de cento e oitenta dias excedentes do prazo estabelecido
para a conclusão da obra, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, bem
como as hipóteses listadas no rol da Cláusula nº 23, dentre elas eventual embargo
da obra, não resultante de incúria ou erro da Construtora, f. 22.

A Apelante comprovou que parte da obra teve sua interdição ordenada pelo
Ministério  do Trabalho e  Emprego –  MTE em 31 de  outubro  de 2011,  f.  133,
contudo,  ao  contrário  do  que  alega,  o  embargo  não  se  deu  em decorrência  do
acidente de trabalho que ocasionou o falecimento de um de seus empregados, posto
que a  fatalidade ocorreu  em 03 de  novembro de 2011,  f.  135,  três  dias  após  a
inspeção.

Ademais,  o  Termo  de  Interdição  nº  104/2011,  f.  133,  embasado  no

VALIDADE. INCABÍVEL REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAR. A citação da pessoa jurídica
por via postal é regular desde que procedida no endereço da sede da empresa e identificada a pessoa que firmou
o aviso de recebimento. Não se exige o recebimento da carta ar citatória por representante legal da empresa,
conforme a teoria da aparência. Na espécie, não tem lugar a nulidade de citação da agravante, porque a carta foi
recebida  por  pessoa  identificada  e  na  sede  da  requerida.  Negado  seguimento  ao  recurso,  por  decisão
monocrática. (TJRS; AI 0035205-27.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des.
Nelson José Gonzaga; Julg. 15/02/2016; DJERS 17/02/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Citação da agravante, pessoa jurídica.
Envio da carta citatória ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. Recebimento na localidade,
sem recusa ou ressalva quanto à mudança de estabelecimento da empresa ou inexistência de poderes para tal.
Validade do ato. Nulidade não reconhecida. Teoria da Aparência. Relação sujeita ao Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078/90). Necessária facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6º, inc. VIII,
CDC).  Prescindibilidade,  ainda,  que a  carta citatória seja recebida e  o aviso de recebimento assinado por
representante legal da empresa. Precedentes. STJ, RESP n. 1.094.308/RJ. Rel. Massami Uyeda e TJSP, Agravo
de Instrumeno nº  2030352-82.2015.8.26.0000,  Rel.  Marcia  Dalla  Déa Barone.  AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP; AI 2184451-10.2015.8.26.0000; Ac. 9160322; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Donegá Morandini; Julg. 10/02/2016; DJESP 16/02/2016)

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  NULIDADE  DE  CITAÇÃO.  PESSOA  JURÍDICA.  TEORIA  DA
APARÊNCIA. VALIDADE DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SEU EMPREGADO.
1. Segundo a Teoria da Aparência, é válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da
empresa e que a recebe sem qualquer ressalva sobre a falta de poderes para tanto. Precedentes do STJ. 2. É de
se esclarecer que, ao receber o mandado citatório como funcionária ou representante da apelante, afigurou-se,
ao caso, a teoria da aparência, já que esta é circunstância norteadora de toda atividade negocial, observada sob
o ponto de vista jurídico. 3. Ora, uma vez que a aplicação da teoria da aparência possibilita a realização da
citação da pessoa jurídica na pessoa do encarregado da recepção da empresa, é evidente que o ato realizado por
meio de oficial de justiça, é igualmente válido. (TJDF; Rec 2013.07.1.036354-2; Ac. 912.650; Sexta Turma
Cível; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJDFTE 22/01/2016; Pág. 720)



Relatório  Técnico  de f.  129/130,  determinou somente  a  imediata  interdição  dos
elevadores da obra, fabricados pela marca MECAN, sem que haja qualquer outro
documento que indique o período durante o qual a proibição permaneceu vigente.

Ainda que  se  admitisse  a  incidência  do prazo de  tolerância  de  cento  e
oitenta dias, previsto na supramencionada Cláusula nº 23 do Contrato, mesmo assim
o  atraso  da  obra  ainda  restaria  configurado,  tendo  em  vista  que  os  Apelados
somente  receberam o  imóvel  em 04  de  julho  de  2013,  consoante  o  Recibo  de
Entrega  de  f.  115,  apresentado  pela  própria  Apelante,  doze  meses  após  a  data
prevista para a entrega, já descontado o prazo de tolerância.

No tocante aos danos morais,  os Órgãos Fracionários deste Tribunal de
Justiça firmaram o entendimento de que a  entrega de imóvel  além do prazo de
tolerância  previsto  no contrato caracteriza  dano extrapatrimonial  passível  de ser
indenizado2.

2 APELAÇÃO  CÍVEL.  RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CONDOMÍNIO. FATO
RECONHECIDO  PELA  PRÓPRIA  PARTE  PROMOVIDA.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL. A entrega do imóvel
além do prazo de tolerância previsto no contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o seu dever
de indenizar. O valor da indenização fixado em primeiro grau em R$ 8.000,00 (oito mil  reais),  deve ser
minorado,  vez  que  se  distancia  dos  princípios  da razoabilidade e  proporcionalidade,  considerando o  caso
concreto.  VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima  identificados.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00017041020088150411, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES, j. em 21-09-2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO.  FORTUITOS  INTERNOS  DECORRENTES DA  ATIVIDADE.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.  QUANTUM INDENIZATÓRIO
MINORADO. VERBA HONORÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.  A entrega do imóvel além do prazo de tolerância previsto no
contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o seu dever de indenizar.  O valor da indenização
fixado em primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil  reais),  dever  ser  minorado,  vez  que se  distancia  dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caso concreto, devendo, pois, ser minorado
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se afigura como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
dano moral,  principalmente  tendo-se em vista  as circunstâncias do caso concreto.  O juízo a quo fixou os
honorários  advocatícios  em 15% (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação,  mostrando-se  justo  e
adequado, considerando a natureza e a importância da causa e o grau de zelo do advogado, conforme preceitua
o  art.  20,  §  3º,  do  código  de  processo  civil.  (TJPB;  APL  0124274-92.2012.815.0011;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Relª Desª Vanda Elizabeth Marinho Barbosa; DJPB 19/06/2015; Pág. 15)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS,  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  COM  PEDIDO  DE  TUTELA  ESPECÍFICA  E
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO REGIDA
PELO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  ATRASO  NA  CONCLUSÃO  DA  OBRA
CONFIGURADO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRÉDIO
INACABADO APÓS A ENTREGA. NECESSIDADE DE DIVERSOS REPAROS. RESPONSABILIDADE
DA  CONSTRUTORA.  REVISÃO  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL.  INVERSÃO  EM  FAVOR  DO
CONSUMIDOR.  CLÁUSULAS  ABUSIVAS.  NULIDADE  DECLARADA.  HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.  POSSIBILIDADE  JURÍDICA.  APLICAÇÃO  DO  CÓDIGO  CIVIL.  PRINCÍPIO  DA
REPARAÇÃO  INTEGRAL.  RESSARCIMENTO  DEVIDO.  CONSTRANGIMENTOS  SUPORTADOS.
DEVER  DE  INDENIZAR.  DANOS  MATERIAIS  COMPROVAÇÃO  EM  PARTE.  REFORMA  DA
SENTENÇA TÃO SOMENTE NESTE ASPECTO. PROVIMENTO PARCIAL.  Restando incontroverso o
fato de que houve demora na conclusão da obra e, mais ainda, que após a entrega das chaves, ainda
havia diversos reparos a serem feitos no imóvel, inconteste a responsabilidade da construtora.  Não é
relevante a juntada de documento em sede recursal, quando este era acessível à parte antes mesmo da prolação
da sentença. Quando o inadimplemento do devedor motivar o credor a buscar o judiciário e sua pretensão for
acolhida, as despesas atinentes ao processo, inclusive os honorários convencionais, deverão ser ressarcidas nos
termos dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil. Nos termos do inciso IV do art. 51 do CDC, são nulas de
pleno  direito,  entre  outras,  as  cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de  produtos  e  serviços  que
estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em  desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.  O inadimplemento contratual somado à
gravidade  dos  efeitos  colaterais  dele  decorrente  justifica,  indubitavelmente,  o  dever  de  indenizar.
Inexistindo qualquer circunstância fática nos autos que possa ser relevada para se reduzir a condenação, fixada
de danos morais, o caso é de se manter o valor fixado na sentença. Diferentemente dos danos morais, aqueles



Objetivando afastar seu dever indenizatório, a Apelante sustenta que, para
compensar os Apelados por eventual demora na entrega do apartamento em virtude
do mencionado acidente de trabalho, permitiu-lhes a troca da Unidade nº 202 pela
Unidade nº 501, pelo mesmo valor pactuado, sem custos adicionais.

No  entanto,  verifica-se  a  existência  de  dois  Contratos,  um  referente  à
Unidade nº 202, f. 92/102, e outro à Unidade nº 501, f. 103/113, em que figuram
como Adquirentes os Apelados, ambos firmados em 26 de abril de 2011, ou seja,
seis meses antes do falecimento do empregado na obra, pelo que a argumentação da
Apelante não merece prosperar.

Inexistindo motivo justificável para o atraso de doze meses para a entrega
do imóvel adquirido e quitado pelos Apelados,  não há como afastar o dever  da
Construtora de indenizá-los pelos danos morais suportados,  como acertadamente
decidiu o Juízo.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da

de  ordem material  não  se  presumem,  não  sendo  razoável  ao  magistrado  supor  os  prejuízos  patrimoniais
suportados.  (…).  (TJPB;  AC 0025757-86.2011.815.0011;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª
Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 15/07/2014; Pág. 19)

AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  PEDIDO  DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA.
ENTREGA  ALÉM  DO  PRAZO  CONTRATADO.  ATRASO  INJUSTIFICADO.  CASO  FORTUITO  OU
FORÇA  MAIOR.  INOCORRÊNCIA.  ALUGUÉIS  CONTRATADOS  INDENIZAÇÃO.  DANOS
MATERIAIS.  DIREITO  A  REEMBOLSO.  DANO  MORAL.  CONFIGURAÇÃO.  QUANTUM.
ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO.  REDUÇÃO.  ARBITRAMENTO  COM  OBEDIÊNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
PROPORCIONALIDADE  E  DA  RAZOABILIDADE.  DESACOLHIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Não  configura  força  maior  o  problema  decorrente  da
negligência da construtora ao planejar a execução de suas obras. É pertinente a condenação da construtora ao
ressarcimento dos aluguéis pagos pela promovente entre o prazo estipulado e descumprido pela demandada
para entrega  do imóvel  e  a  data  da efetiva entrega.  Caracteriza dano moral  indenizável  a  conduta  da
construtora  de  procrastinar,  sem  motivo  justificado,  a  entrega  da  obra,  frustrando  o  sonho  do
comprador de ter a casa própria. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, servindo não como uma punição, mas como um
desestímulo  à  repetição  do  ilícito,  atendendo,  desta  forma,  ao  caráter  pedagógico  do  qual  se  reveste.  A
quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da
proporcionalidade e  da razoabilidade,  fixará  o valor,  levando-se em conta  o caráter  compensatório para  a
vítima e o punitivo para o ofensor. Quantum fixado na sentença que não merece reparo. (TJPB; AC 0010704-
31.2012.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 27/06/2014;
Pág. 16)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Atraso na entrega do imóvel
com a  infraestrutura  prevista  em contrato.  Rescisão.  Ocorrência.  Danos  morais.  Configuração.  Pedido  de
minoração.  Descabimento.  Honorários  advocatícios.  Fixação  dentro  dos  padrões  legais.  Manutenção  da
sentença. Desprovimento do recurso. Deve a autora/recorrida ser indenizada pelo abalo moral sofrido em
decorrência  dos  embaraços  enfrentados  com  a  aquisição  de  loteamento  que  não  atendeu  às  suas
expectativas  quando  realizou  a  avença.  O  valor  da  indenização  pelo  dano  moral  deve  ser  arbitrado
considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em
conta o caráter punitivo da medida,  a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. A
fixação  de  honorários  advocatícios  em 15%  sobre  o  valor  da  causa,  consoante  apreciação  equitativa  do
magistrado,  se  mostra  adequada e  razoável  com o grau de zelo do profissional,  constituindo remuneração
condigna com o trabalho realizado, razão pela qual não merece ser minorada. (TJPB; AC 041.2008.001.560-
9/002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa; DJPB 22/11/2011; Pág. 6)



Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


