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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0011901-84.2013.815.0011.
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o  Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Alexandre Luciano Grangeiro Patrício.
ADVOGADO: Walber José Fernandes Hiluey.
APELADA: Severina do Nascimento Costa.
ADVOGADO: Maria de Lourdes Silva Nascimento.

EMENTA:  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. CONTRATO  PARA  CONSTRUÇÃO  DE  CASA  RESIDENCIAL.
ALTERAÇÃO  DO  PROJETO.  CUSTOS  ADICIONAIS.  OBRA  ATRASADA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DO  RÉU.
DIVERGÊNCIA  ACERCA  DO  PREÇO  PACTUADO  PELO  ADICIONAL  DE
CONSTRUÇÃO.  DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM A
TESE  DA  AUTORA.  SUPOSTO  INADIMPLEMENTO  POR  PARTE  DA
CONTRATANTE. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO
ORIGINALMENTE  CONTRATADO  E  DE  PARTE  DO  VALOR  AJUSTADO
PELO ACRÉSCIMO DA OBRA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO
ATÉ  O  TÉRMINO  DA  CONSTRUÇÃO.  MORA  NÃO  CONFIGURADA.
ATRASO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO APELO.
CONTRATAÇÃO  POR  PREÇO  CERTO.  INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO
CONTRATUAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.  DESPROVIMENTO DO
RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.  O fato de a alteração do projeto inicial, relativo à construção de imóvel, ensejar
custos  adicionais,  não  autoriza  que  o  contratado  para  a  execução  do  projeto
abandone a  obra,  por  falta  de pagamento,  quando ele  próprio  está  em atraso no
cumprimento dos prazos e quando já houve a quitação de todo o valor do projeto
original.

2.  “O  atraso  injustificado  na  execução  do  projeto  de  construção  de  imóvel
residencial,  somado  à  cobrança  indevida  de  serviços  extras,  que  sequer  foram
executados, são suficientes para causar dano na esfera íntima do contratante, que
teve  que  adiar  seu  sonho  de  residir  no  imóvel  por  ele  desejado”  (TJGO;  AC
0112875-11.2012.8.09.0051;  Goiânia;  Quinta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Francisco
Vildon José Valente; DJGO 18/03/2016; Pág. 283).

3. Tendo o serviço sido contratado por preço certo e inexistindo previsão contratual,
resta impossibilitada a incidência de correção monetária sobre o valor ajustado entre
as partes contratantes.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
nº 0011901-84.2013.815.0011,  em que figuram como Apelante Alexandre Luciano



Grangeiro Patrício e Apelada Severina do Nascimento Costa.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator,  em conhecer  da Apelação  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

 Alexandre  Luciano  Grangeiro  Patrício  interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f.
81/89, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em  seu  desfavor  ajuizada  por  Severina  do  Nascimento  Costa,  que  julgou
parcialmente procedente o pedido,  condenando-o a proceder  com a conclusão da
obra contratada pela Apelada, nos moldes delineados no contrato firmado entre eles,
no prazo máximo de noventa dias,  bem como ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir
do ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e
dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais  fixados  no  percentual  de  15%  do
montante condenatório.

A Sentença determinou, ainda, que a Autora, ora Apelada, deveria depositar
em juízo, no prazo de quinze dias contados do trânsito em julgado, a quantia de R$
9.000,00, concernente ao restante do valor acordado para a execução do serviço, dele
descontado o montante arbitrado a título de danos morais.

Em suas razões, f. 91/95, o Apelante requereu, preliminarmente, o benefício
da gratuidade judiciária,  ao argumento de que não possui meios de arcar  com o
pagamento do preparo recursal.

No mérito, afirmou que a paralisação da obra se deu por culpa exclusiva da
Apelada, que deixou de efetuar o pagamento do valor avençado para o aumento da
construção, impossibilitando, em seu dizer, a conclusão do empreendimento.

Insurgiu-se contra o valor  que a Apelada alegou ter  sido ajustado para o
acréscimo  de  39  m²  à  obra,  R$  12.000,00,  sustentando  que  como  a  construção
inicialmente  havia  sido  contratada  numa  dimensão  de  70  m²  pelo  valor  de  R$
40.000,00,  o  preço unitário  do metro quadrado deveria  ser  de R$ 571,50, o que
levaria a um acréscimo de R$ 22.288,50 pelos 39 m² adicionais.

Asseverou que o montante que ainda resta ser pago pela Apelada também
deve sofrer a incidência de correção monetária e que não cometeu ilícito algum apto
a ensejar uma reparação de ordem moral, pelo que requereu o provimento do Apelo
e reforma da Sentença, para que o pedido seja julgado totalmente improcedente.

Contrarrazoando, f. 98/100, a Apelada sustentou que restou comprovado o
inadimplemento contratual  do Apelante,  ante  a não conclusão da obra dentro do
prazo contratado, pugnando, ao final, pelo desprovimento do Recurso e manutenção
incólume da Sentença.



A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  105/107,  sem  manifestação
sobre o mérito recursal,  por entender ausentes os requisitos autorizadores de sua
intervenção.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 91, e o Apelante deixou de recolher o preparo,
requerendo, nas razões recursais, o benefício da gratuidade judiciária.

O §3º, do art. 99, do Código de Processo Civil/2015, estabelece que o pedido
de  gratuidade  pode ser  formulado em sede  recursal,  bem como que se  presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural1, razão pela qual
concedo,  ao  Apelante,  o  benefício  da  gratuidade  da  Justiça,  e,
consequentemente, conheço da Apelação.

A Apelada contratou o Apelante para construir uma casa de 70 m², localizada
na Av. Elpídio de Almeida, nº 849, Bairro do Catolé, em Campina Grande/PB, cuja
execução  se  daria  completa,  abarcando  as  partes  de  alvenaria,  hidráulica,
saneamento,  rebocada,  piso  pronto,  instalações  elétricas  e  pintura,  consoante  o
Contrato de f. 09/11, que previa, ainda, o prazo de noventa dias, prorrogável por
mais sessenta, para o término da obra, cujo início se deu em 01 de outubro de 2012.

Para  a  execução  da  construção,  convencionaram  o  preço  certo  de  R$
40.000,00, sendo trinta por cento no início da obra e o restante em três parcelas
iguais até seu término.

A  Apelada  comprovou  o  adimplemento  de  R$  33.000,00,  f.  17/25,  e  o
próprio  Apelante,  em  sua  Contestação,  f.  39,  admitiu  a  total  quitação  dos  R$
40.000,00 devidos, restando incontroverso o adimplemento contratual por parte da
Contratante.

Ambas  as  Partes  afirmam  que,  no  decorrer  da  execução  do  serviço,
pactuaram verbalmente um acréscimo de 39 m² de área a ser construída, havendo
divergência acerca do valor que teria sido acordado em relação ao referido adicional.

Nos  depoimentos  colhidos  na  fase  instrutória,  f.  70/72,  duas  das  três
testemunhas ouvidas pelo Juízo confirmam a versão da Autora, ora Apelada, de que
para o acréscimo na obra havia sido ajustada a quantia adicional de R$ 12.000,00,
dos quais R$ 3.000,00 já foram adiantados ao Apelante, conforme se depreende dos
seguintes trechos:

“[…] que pelo acréscimo ficou ajustado a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil
reais); que tal ajuste tomou conhecimento através da Autora na época que
trabalhava  na  construção  do  imóvel”,  depoimento  de  Antônio  Alves  de
Oliveira, f. 70.

1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. […]

§3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.



“[…]  que segundo  o  Promovido  do  valor  original  seria  acrescido  de  R$
12.000,00 a R$ 15.000,00 para a construção do imóvel já acrescido; […] que
do valor do acréscimo, que girava em torno de R$ 12.000,00 a R$ 15.000,00
foi  pago  a  quantia  de  R$  3.000,00  restando  o  saldo”,  depoimento  de
Francisca Francineide Ricarte, f. 72.

Considerando  que  a  obra  ainda  não  foi  concluída  e  que  existe  previsão
contratual para a quitação integral do débito até o término do empreendimento, não
se  configurou  a  mora  alegada  pelo  Apelante,  com  a  qual  busca  justificar  a
paralisação da construção.

O fato de a  alteração do projeto inicial,  relativo à  construção de imóvel,
ensejar custos adicionais, não autoriza que o Contratado para a execução do projeto
abandone a  obra,  por  falta  de pagamento,  quando  ele próprio está em atraso no
cumprimento dos prazos e quando já houve a quitação de todo o valor do projeto
original.

Na esteira da jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, conquanto o
descumprimento  contratual  não  seja  apto  a  configurar  indenização  por  dano
extrapatrimonial, o atraso demasiado ou incomum na entrega do imóvel ocasiona
séria  e  fundada  angústia  nos  adquirentes,  não  se  tratando  de  mero  dissabor,
ensejando assim, o ressarcimento do dano moral2.

2 DUPLO APELO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO
PARA  CONSTRUÇÃO  DE  CASA  RESIDENCIAL.  ALTERAÇÃO  DO  PROJETO.  CUSTOS
ADICIONAIS. OBRA ATRASADA. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADOS. DANOS
MORAIS. DEVIDOS. […] VII. O atraso injustificado na execução do projeto de construção de
imóvel  residencial,  somado  à  cobrança  indevida  de  serviços  extras,  que  sequer  foram
executados, são suficientes para causar dano na esfera íntima do contratante,  que teve que
adiar seu sonho de residir no imóvel por ele desejado. Ademais, no caso em comento, a lesão é
tida como in re ipsa,  derivando do próprio fato ofensivo,  de modo que, provada a ofensa,
demonstrado está o dano moral. […] (TJGO; AC 0112875-11.2012.8.09.0051; Goiânia; Quinta
Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Vildon José Valente; DJGO 18/03/2016; Pág. 283)

CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL.  AQUISIÇÃO  DE IMÓVEL.  ATRASO NA  ENTREGA DAS
CHAVES.  DANOS MORAIS.  COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS.  ACORDO.  QUITAÇÃO
PARCIAL.  CLÁSULA  PENAL.  INVERSÃO.  TAXA  DE  EVOLUÇÃO  DE  OBRA.
RESTITUIÇÃO. 1. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da
construtora,  gera  dever  de  indenizar  o  dano  extrapatrimonial.  […]  (TJMG;  APCV
1.0024.13.382359-1/001; Rel. Des. Estevao Lucchesi; Julg. 10/03/2016; DJEMG 17/03/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS.  PROMESSA  DE  COMPRA  E
VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA RÉ. NÃO CONCLUSÃO DA OBRA NO
PRAZO  PROMETIDO.  LUCROS  CESSANTES.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.
FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.  RAZOABILIDADE.  Restando  evidenciado  o  descumprimento
contratual  por  parte  da  promitente  vendedora,  esta  deve  arcar  com  os  ônus  do  seu
inadimplemento. Ocorrido o inadimplemento da promitente vendedora, que deixou de efetuar
a entrega do imóvel na data aprazada, afigura-se possível sua condenação ao pagamento de
aluguel no período em que perdurar o atraso na entrega do bem. Embora o descumprimento
contratual  não  seja  apto  a  configurar  indenização  por  dano  extrapatrimonial,  o  atraso
demasiado ou incomum na entrega do imóvel ocasiona séria e fundada angústia no espírito dos
adquirentes,  não se  tratando de  mero dissabor,  ensejando assim,  o  ressarcimento  do dano
moral. […]  (TJMG;  APCV  1.0024.12.253592-5/001;  Rel.  Des.  Valdez  Leite  Machado;  Julg.
10/03/2016; DJEMG 17/03/2016)



Demonstrado o atraso na obra por culpa do Apelante, configurados os danos
extrapatrimoniais sofridos pela Apelada e inexistindo insurgência contra o quantum
indenizatório  arbitrado  pelo  Juízo,  a  manutenção  da  Sentença  nesses  pontos  é
medida que se impõe.

Por fim, não se pode confundir a natureza do montante indenizatório, sobre o
qual deverá incidir a correção monetária e juros de mora, nos moldes fixados na
Sentença,  com  o  preço  certo  ajustado  entre  as  Partes  para  o  cumprimento  da
obrigação,  que,  ante  a  ausência  de  previsão  contratual  nesse  sentido,  não  sofre
acréscimos de atualização.

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 31 de maio 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
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias
Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  MATERIAIS.  CONSTRUÇÃO  DE  CASA  PRÉ-FABRICADA.  PRELIMINAR  DE
INCOMPETÊNCIA  AFASTADA.  ADIMPLEMENTO  DO  VALOR.  OBRA  INACABADA.
DEVER  DE  RESTITUIR  A  QUANTIA  COMPROVADAMENTE  PAGA  PARA  A
CONTRATAÇÃO  DE  TERCEIROS.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS  EM  CONCRETO.
QUANTUM REDUZIDO. […] Com relação aos danos morais, estes restaram configurados em
concreto, haja vista os incômodos sofridos pelo autor, que teve suas expectativas frustradas,
pois recebeu o imóvel com atraso e em estado precário, tendo ainda que arcar com as despesas
e transtornos de contratar mão de obra terceirizada para finalizar serviço que deveria ter sido
realizado pela parte ré. O quantum indenizatório a título de danos morais fixado em R$ 4.000,00,
entretanto, merece ser reduzido para R$ 2.500,00 para melhor de adequar aos parâmetros utilizados
pela  presente  turma  recursal  no  julgamento  de  casos  análogos.  Sentença  reformada  em  parte.
Recurso parcialmente provido. (TJRS; RCív 0033766-29.2015.8.21.9000; Sapucaia do Sul; Primeira
Turma Recursal Cível; Relª Desª Fabiana Zilles; Julg. 26/01/2016; DJERS 29/01/2016)


