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RELATOR: Aluízio  Bezerra  Filho,  Juiz  de  Direito  convocado  em  

substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
1º APELANTE: SP  08  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  e  Q3  

Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
ADVOGADO: Luciana Moreira  Cardoso de Holanda (OAB/PB 15.751),  

José  Frederico  Cimino  Manssur  (OAB/SP  194.746)  e  
Juliana Fleck Visnardi (OAB/SP 284.026)

2º APELANTE: Edilson Emerson de Araújo Barros e Outros
ADVOGADO: Marcus Antônio Lucena Nogueira,  OAB/PB 7.087
APELADO:  Os mesmos

PROCESSUAL  CIVIL  e  CIVIL  –  1ª
Apelação Civil  –  Loteamento “Campos do
Conde” – Demora na construção da obra –
Rescisão  contratual  –  Decretação  –
Procedência dos pedidos – Irresignações –
Defesa  de  fato  de  terceiro  –  Não
configuração – Alegação da existência  de
embargos  sobre  a  obra  –  Circunstância
superada  há  tempo  –  Caracterização  de
culpa das empresas –  Juros de mora   –
Termo  inicial   –  Citação  –  Correção
monetária  a  partir  do  efetivo  prejuízo   –
Súmula 43 do STJ  –  Desprovimento.

-  Diante  do  inadimplemento  contratual  da
parte  adversa,  descabe  aos  autores
continuar  pagando  mensalmente  o
previamente  acordado,  conforme
determinado na sentença, se a área comum
do imóvel  não lhes foi  entregue,  inclusive
sem haver qualquer previsão de quando a
obra seria finalizada.

-  Dificilmente  problemas  com  o  solo
poderiam ser classificados como motivo de
força  maior  a  afastar  a  responsabilidade
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das apelantes, eis que deveriam ter plena
ciência das deficiências estruturais quando
da elaboração do projeto para a construção
do empreendimento.

- Quanto à aplicação da correção monetária
e  dos  juros  de  mora  tem-se  que,  em se
tratando  de  responsabilidade  contratual,
incidem a partir  da data do desembolso e
da citação,  respectivamente,  até  o  efetivo
pagamento, conforme acertadamente fixado
na sentença apelada. 
 
PROCESSUAL  CIVIL  e  CIVIL –  2ª
Apelação cível  – Loteamento “Campos do
Conde” – Demora na construção da obra –
Rescisão  contratual  –  Dano  moral  –
Configuração  –  Fixação  –  Princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade  -  –
Provimento. 

- O dano moral resta caracterizado, ante o
sentimento de frustração dos demandantes,
que sofreram humilhações, tendo em vista
que,  apesar  dos  seus  adimplementos
contratuais,  tiveram  frustradas  as
expectativas  e  esperanças  de  começar  a
usufruir  do  imóvel  contratado  com
dificuldades,  vendo  esvair-se  o  sonho  de
utilizá-lo, quando do fim do prazo contratual
para entrega, sendo evidente o sofrimento
íntimo  e  o  prolongado  martírio  na  espera
pela entrega do empreendimento.

-  Para a fixação do valor  do dano moral,
leva-se em conta as funções ressarcitória e
punitiva  da  indenização.  Na  função
ressarcitória, “olha-se para a vítima, para a
gravidade  objetiva  do  dano  que  ela
padeceu”(SANTOS,  ANTÔNIO JEOVÁ -  2
Apelações  Cíveis  nº  0020614-
48.2013.815.0011 Dano Moral  Indenizável,
Lejus Editora, 1997). Na função punitiva, ou
de desestímulo do dano moral, olha-se para
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o lesante, de tal modo que “a indenização
represente  advertência,  sinal  de  que  a
sociedade não aceita seu comportamento”
(BITTAR,  CARLOS  ALBERTO,  Reparação
Civil por Danos Morais). 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C O R D A M,  em Segunda Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  negar  provimento  ao  primeiro  apelo  e  dar  provimento  ao
segundo, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se  de  apelações  cíveis,  a  primeira,
interposta  por  SP  08  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  e  Q3
Empreendimentos  Imobiliários  Ltda. (fls.  203/224),  e  a  segunda,  por
Edilson Emerson de Araújo Barros e Outros (fls. 226/232), ambas contra
sentença de fls. 196/201, de lavra do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande,  que julgou procedentes pedidos deduzidos na inicial,  da
“ação de resolução contratual c/c restituição de quantia paga c/c indenização
por danos materiais e morais” ajuizada pelos segundos recorrentes. 

Na  decisão  combatida,  o  magistrado
sentenciante, no dispositivo do julgado, declarou a rescisão do contrato objeto
da lide, e a consequente devolução do que foi pago pelos autores. Condenou,
ainda, a empresa a pagar ao autor, a título de danos morais, o importe de R$
5.000,00  (cinco  mil  reais)  para  cada  um  dos  autores,  corrigidos
monetariamente pelo INPC a partir da decisão e juros de 1% (um por cento)
ao mês a contar da citação;  Determinou que os valores a serem restituídos
deverão ser pagos na forma simplificada, e corrigidos monetariamente pelo
INPC a partir da data  de cada pagamento, com juros de mora de 1% (um por
cento)  ao  mês,  a  partir  da  citação.  Por  fim,  condenou  as  promovidas  ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados, a teor do disposto no art. 85 do CPC, em 20% ( vinte por cento) sobre
o valor da condenação.

Irresignadas,  a  SP  08  Empreendimentos
Imobiliários  Ltda.  e  a  Q3  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda  alegam,  em
síntese,   não  restar  caracterizado  o  alegado  descumprimento  contratual,
tendo  em  vista  não  terem  dado  causa  ao  atraso  na  conclusão  da
infraestrutura do empreendimento e sempre terem atuado em conformidade
com  a  Lei  nº  6.766/79,  que  estabelece  a  necessidade  de  aprovação  do
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cronograma de realização de obras pela Prefeitura do Município respectivo.
Ressaltam, ademais, que o termo ajustado para entrega correspondia a mera
estimativa de prazo. 

Pontuam que não houve atraso nas obras
de  infraestrutura  que  justifique  a  rescisão  contratual,  alegando  que  a
paralisação ocorrida se deu por força de uma liminar proferida nos autos da
Ação  de  Nunciação  de  Obra  Nova,  na  qual  houve  a  determinação  de
suspensão da obra. Defendem, com isso, a existência de fato de terceiro, não
sendo razoável,  afirmam, que possam ser responsabilizadas em razão dos
atrasos que não deram causa. 

Dissertam, ainda, sobre a ausência de nexo
de  causalidade  e  inexistência  de  danos  morais,  pugnando,  em  caso  de
manutenção  do  julgado,  pela  redução  do  valor  indenizatório  fixado  em
sentença.

Por  fim,  aduzem sobre  a  necessidade de
reforma em relação  aos juros e correção monetária, para sejam fixados a
partir do trânsito em julgado da decisão,  bem como a reforma no tocante à
condenação  dos  apelantes  ao  pagamento  das  verbas  de  sucumbência  e
honorários . Dessa forma, requerem o provimento do recurso, para que seja
modificada a decisão. 

Irresignados,  os  autores  também  apelam,
alegando que devem incidir sobre o valor da condenação juros de mora de
1% ao mês a contar  da citação.  Pugnam, ainda,  pela majoração do valor
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelos  autores
(fls. 234/238) e pelos demandados (fls. 239/247). 

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fl. 255, opina pelo prosseguimento do feito, sem manifestação de
mérito.

É o relatório.

V O T O:

Conforme consignado no relatório, cuida-se
de Apelações Cíveis interpostas contra a r. sentença que declarou a rescisão
de contrato de compra e venda firmado entre as partes e que condenou as
empresas  apelantes  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  e
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restituição dos valores pagos. 

1ª  Apelação  -  SP 08  Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e a Q3 Empreendimentos Imobiliários Ltda

“In  casu”,  por  mais  que  as  primeiras
apelantes  aleguem  que  não  motivaram  a  paralisação  das  obras,  pois  as
construções  foram embargadas por  meio  de  decisão liminar,  não se pode
negar que houve descumprimento do pactuado inicialmente entre as partes, o
que levou os autores a pleitearem a rescisão contratual.  Assim,  diante do
inadimplemento  contratual,  não  cabe  aos  autores,  após  análise  final  da
demanda,  continuar  pagando  mensalmente  o  previamente  acordado,
mantendo-se  um contrato  em que  a  área  comum do  imóvel  não  lhes  foi
entregue,  inclusive  sem  haver  qualquer  previsão  de  quando  a  obra  seria
finalizada. 

Partindo  dessa  premissa,  penso  ser  justo
para  os  autores  a  decretação  da  rescisão  contratual,  para  adquirir  outros
imóveis a serem entregues em data dentro do seu interesse e necessidade,
porquanto  não  é  razoável  que  comprometa  suas  economias  mensais  em
empreendimento que não mais deseja. 

Assim, correta a rescisão contratual com a
interrupção do pagamento e devolução daquilo que já foi  pago,  para que,
fique livre a buscar caminhos alternativos para o tão sonhado desejo da casa
própria, com o recebimento do valor gasto. 

Ademais,  percebe-se  que  dificilmente
problemas com o solo poderiam ser classificados como motivo de força maior
a afastar a responsabilidade das apelantes, eis que deveriam ter plena ciência
das  deficiências  estruturais  quando  da  elaboração  do  projeto  para  a
construção do empreendimento. 

Por  oportuno,  também  é  extremamente
válido ressaltar que a parte insiste no argumento da existência de embargo
judicial  sobre  a  obra,  que  a  paralisou,  narrando,  igualmente,  o
desvencilhamento  da  circunstância,  para  a  retomada  do  empreendimento.
Todavia,  tais  argumentos  já  foram  utilizados  em  momento  anterior  pelas
mesmas empresas, de modo que se infere que a circunstância já deixou de
impedir  o  andamento  das  obras  do  empreendimento  há  algum  tempo,  e
mesmo  com  o  decorrer  dos  dias,  as  empresas  continuaram  sem  fixar
objetivamente um prazo para a entrega,  deixando de fixar  termo final  aos
compradores. 
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No  caso  em  espeque,  embora  as  rés
argumentem  não  terem  dado  causa  ao  ajuizamento  da  querela,  não
trouxeram  provas  da  sua  afirmação.  Ao  contrário,  observa-se  que  as
empresas  requeridas  formularam  acordo  naqueles  autos,  em  que  se
comprometeram a pagar indenização, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois
mil reais), pelos prejuízos sofridos pelos demandantes em suas residências
em razão do desmonte de rocha na obra objeto da presente ação. 

Portanto,  as  circunstâncias  externas  ao
âmbito  da  relação  negocial  firmada  entre  a  autora  e  as  fornecedoras,
utilizadas como base da defesa das recorrentes, não são hábeis a desfazer o
elo de causalidade entre a ação do agente e o dano, afigurando-se, a meu
ver,  inseridas  no  risco  da  atividade  assumido  pelo  empreendedor,  sendo
vedado o seu compartilhamento com a contratante, a fim de servir de pretexto
para eximir o autor direto do dano do dever de indenizar. 

Sobre  a  matéria,  colhe-se  jurisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, a saber: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA
COM  PERDAS  E  DANOS  E  DANOS  MORAIS  COM
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  131,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  LIVRE  CONVENCIMENTO  DO
JUIZ.  REJEIÇÃO.  PREFACIAL  DE  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO  CONTRATUAL.  POSSIBILIDADE.
DESCUMPRIMENTO  DA  PROMITENTE
VENDEDORA.  OBRA  DO  CONDOMÍNIO
PARALISADA  SEM  MOTIVO  JUSTO.  RESTITUIÇÃO
INTEGRAL  DOS  VALORES  ADIMPLIDOS  PELA
PROMITENTE  COMPRADORA.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE  DESTE  TRIBUNAL.  DANO  MORAL.
CONFIGURAÇÃO.  VALOR  ARBITRADO.  CRITÉRIOS
DA  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
OBSERVÂNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  Não  resta
configurado cerceamento de defesa quando o julgador
considera  desnecessária  a  produção  de  determinada
prova,  mediante  a  existência  nos  autos  de  elementos
suficientes  para  a  formação  de  seu  convencimento.  -
Devidamente  comprovada  a  legitimidade  da  parte  ré
para  figurar  no polo  passivo da  lide,  a  preliminar de
ilegitimidade  deve  ser  repelida.  -  "Com a  rescisão  do
contrato de compromisso de compra e venda do imóvel,
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por culpa exclusiva do promitente-vendedor, impõe-se a
restituição  integral  da  quantia  paga  pelo
promitentecomprador, com o retorno das partes ao statu
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00132407820138150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 30-07-2015)”. 

E: 

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS
CESSANTES.  PRELIMINARES.  REJEIÇÃO.  COMPRA
E  VENDA  DE  IMÓVEL.  OBRA  PARALISADA  SEM
MOTIVO  JUSTIFICÁVEL.  COMPROVAÇÃO.
RESTITUIÇÃO  INTEGRAL  DOS  VALORES
ADIMPLIDOS  PELOS  PROMITENTES
COMPRADORES.  POSSIBILIDADE.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  NECESSIDADE  DE  ALTERAÇÃO
DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  MINORAÇÃO.
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E  PROPORCIONALIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO  RECURSO.  -  Inexistem  dúvidas  acerca  da
paralisação das obras de infraestrutura do condomínio,
inclusive  com  inúmeras  ações  existentes  no  TJPB,
justificando-se, assim, o pedido dos autores de rescisão
contratual,  não  havendo,  portanto,  que  se  falar  em
impossibilidade da resolução,  uma vez que a causa foi
dada  pelas  próprias  demandadas.  -  “Decorrente  da
rescisão contratual, em virtude da mora injustificada da
Construtora, promitente vendedora, a devolução integral
das  parcelas  pagas  é  medida  de  rigor  e  está  em
consonância  com  a  orientação  preconizada  por  esta
Corte Superior.”1 - A indenização por dano moral deve
ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo
com  o  princípio  da  razoabilidade,  observados  a
finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano
experimentado,  bem  como  o  grau  de  culpa.
Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto
de  não  coibir  a  reincidência  em  conduta  negligente.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00293314920138150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 28-
06-2016)”. 

Dessa  forma,  impõe-se  ressaltar  que  é
justa a restituição integral de tudo aquilo que foi pago em razão do contrato,
vez que a demandante não deu causa à rescisão, ao contrário, os atos que
levaram  a  compradora  a  postular  a  rescisão  do  contrato  foi  de
responsabilidade exclusiva das demandadas, tendo em vista, estarem com as
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obras  do  condomínio  paralisada,  de  modo  que  a  adquirente  não  pode
aguardar indefinidamente a conclusão daquela.

Assim, as empresas devem proceder com
a restituição à parte autora de todos os valores pagos.

No caso dos  autos,  o  dano moral  restou
caracterizado  ante  o  sentimento  de  frustração  dos  demandantes,  que
sofreram humilhações, tendo em vista que, apesar dos seus adimplementos
contratuais, tiveram frustradas as expectativas e esperanças de começar a
usufruir do imóvel contratado com dificuldades, vendo esvair-se o sonho de
utilizá-lo, quando do fim do prazo contratual para entrega, sendo evidente o
sofrimento  íntimo  e  o  prolongado  martírio  na  espera  pela  entrega  do
empreendimento. 

Sobre  a  matéria,  cabe  transcrever  o
seguinte aresto deste Tribunal de Justiça, “in verbis”:

EMENTA  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO
DE  CONTRAIO  DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E
VENDA.  INADIMPLENIENTO  DA  CONSTRUTORA.
DEVOLUÇÃO  DAS  PRESTAÇÕES  PAGAS.
CABIMENTO.  DANOS  MORAIS.  OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  RECURSO  ADESIVO.
PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.
QUANTUM  FIXADO  DENTRO  DOS  PARÂMETROS
JURISPRUDÊNCIAIS.  MANUTENÇÃO  DO  VALOR.
PRECEDENTES  JURISPRUDÊNCIAIS.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT.  DO  CPC.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. Não tendo sido o
imóvel entregue na data contratada. deve o promitente
vendedor ser responsabilizado pela rescisão do contrato,
com  devolução  das  prestações  pagas.  devidamente
corrigidas.  A  frustração  da  justa  expectativa  do
Apelado.  em  adquirir  o  imóvel  próprio.  diante  de
promessa  alardeada  de  cumprimento  do  prazo  de
entrega.  se  mostra  como  suporte  suficiente  para
autorizar  seja  reconhecido  como  presente  o  dano
moral. (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº
20020060162423002,  4A  CAMARA  CIVEL,  Relator
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira , j. em 01-02-2011)
(Destaque inexistente na redação original). 

E o trecho do julgado do Superior Tribunal
de Justiça:

“(…)
4. A Corte de origem concluiu que, no caso dos autos,
não  houve  simples  atraso  contratual,  reconhecendo,
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assim,  a  existência  de  circunstância  ensejadora  da
reparação por danos morais, tendo em vista que a mora
injustificada na entrega da obra frustrou a expectativa de
uso/locação  do  imóvel,  transbordando  os  limites  da
razoabilidade.  Nesse contexto, a revisão das premissas
fixadas demandaria a análise das cláusulas contratuais
pactuadas  e  a  inevitável  incursão  no  conjunto  fático-
probatório dos autos, providências vedadas pelos óbices
das  Súmulas  n.  5  e  7  do  STJ.”  (AgInt  no  AREsp
1132651/MG,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017,
DJe 23/11/2017)

No  tocante  ao  “quantum”  indenizatório,
deixo para apreciar quando da análise da segunda apelação.

Passo à análise da correção monetária e
juros de mora.

Com  efeito,  em  relação  aos  danos
materiais,  tem-se que a correção do valor  deve ocorrer  a partir  do efetivo
prejuízo,  nos  termos do  entendimento  consubstanciado na  Súmula  43,  do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a
partir da data do efetivo prejuízo”.

Quanto aos juros de mora, tem-se que, no
caso  de  responsabilidade  contratual,  incidem a  partir  da  data  da  citação,
conforme  acertadamente  fixado  na  sentença  proferida.  Sobre  o  tema,
merecem menção os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1.  Tratando-se  de  responsabilidade  contratual,  é
pacífico nesta Corte,  que os juros moratórios incidem
desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo
405 do Código Civil. 2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg  no  AREsp  439.065⁄RJ,  QUARTA TURMA,  Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO ,  julgado em 12⁄2⁄2015,  DJe
5⁄3⁄2015)  “EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO-SAÚDE.
INDENIZAÇÃOPOR DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  DATA  DOEVENTO
DANOSO.  JUROS  MORATÓRIOS.  TAXA  LEGAL.
TERMO  INICIAL.  CITAÇÃO.  1.  Nos  termos  do
enunciado 43 da Súmula do STJ, a correção monetária,
em  caso  de  danos  materiais,  corre  desde  a  data  do
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evento danoso. 2. Os juros moratórios incidem à taxa de
0,5%, ao mês, até o dia10.1.2003 ( Código Civil de 1916
, art. 1.062 ) e, a partir de então, à taxa de 1%, ao mês
(Código Civil  de 2002,  art.  406 ).  Precedentes.  3.  Na
hipótese  de  responsabilidade  contratual,  os  juros
moratórios  possuem  como  termo  inicial  a  data  da
citação.  4.  Embargos  de  declaração  acolhidos  para
sanar  omissão  apontada.  (EDcl  no  REsp  538279  SP
2003/0065880-0,  Orgão  Julgador  T4  -  QUARTA
TURMA, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Publicação DJe 29/08/2012, Julgamento 21 de Agosto
de 2012)”.

Assim, correta a decisão de primeiro grau
neste ponto. 

2ª Apelação – Autores 

A  parte  autora  apelou  da  r.  sentença,
apresentando  argumentos  em  relação  à  indenização  por  danos  morais,
pugnando, no caso, pela sua majoração.

A  propósito  do  “quantum”  indenizatório,
este  deve  ser  fixado  conforme  apregoam  os  doutrinadores  e  julgados
superiores. 

Sobre o tema, o ilustre JOSÉ RAFFAELLI
SANTINI2 doutrina que: 

“Ao contrário do que alegam os autores na inicial,  o
critério de fixação do dano moral não se faz mediante
um  simples  cálculo  aritmético.  O  parecer  a  que  se
referem  é  que  sustenta  a  referida  tese.  Na  verdade,
inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve
ser  entregue  ao  livre  arbítrio  do  julgador  que,
evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a
exame  fará  a  entrega  da  prestação  jurisdicional  de
forma livre  e  consciente,  à  luz  das  provas  que  forem
produzidas. Verificará as condições das partes, o nível
social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela
vítima,  a  intensidade  da  culpa  e  os  demais  fatores
concorrentes  para  a  fixação do  dano,  haja  vista  que,
costumeiramente, a regra do direito pode se revestir de
flexibilidade para dar a cada um o que é seu. Nesse tom,
vale observar que o valor arbitrado na indenização por
dano moral não tem o escopo de gerar enriquecimento
ilícito  ao  promovente,  mas  sim  proporcionar  uma
compensação pecuniária como contrapartida pelo mal
sofrido, bem como punir o ofensor no intuito de castigá-
lo pelo ato prejudicial perpetrado.” 
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Nesse sentido, já se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça. Observe-se: 

“ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE – CIVIL
– DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O
valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano
buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor,
para  que  não  volte  a  reincidir.  2.  Posição
jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ,
pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor
que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os
contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial
parcialmente provido. (RESP 604801/RS, Rel.: Ministra
Eliana  Calmon,  Segunda  Turma,  DJe  07.03.2005  p.
214)”. – destaquei. 

Pelo que foi  relatado, deve-se proceder a
uma verdadeira análise dos elementos objetivos e subjetivos para a correta
fixação do “quantum”.

Assim,  objetivamente,  deve-se  verificar  a
capacidade econômica do ofensor. A partir  daí, verificar a apuração de um
valor que não constitua causa de enriquecimento ilícito, mas a causar uma
amenização  no  sofrimento  porque  passou  o  ofendido.  Em  seguida,  deve
perquirir as condições econômicas dos litigantes, a repercussão da ofensa e a
intensidade do sofrimento. 

No  que  toca  à  repercussão  da  ofensa,
saliente-se que o ato foi de desconhecimento da sociedade no geral, ficando
restrito apenas aos autores, e no máximo, aos seus familiares. Em relação à
intensidade do sofrimento dos apelantes, mostra-se ter sido de imensa falta
de respeito com o seu cliente. 

Portanto, o propósito do valor indenizatório
a ser arbitrado terá por fundamento não premiar aquele que sofreu o dano, e
sim,  desestimular  a  prática  desses  atos  ilícitos,  taxando  uma  sanção
pecuniária ao infrator, por ser responsável pelo ato que foi a causa de pedir
nesta ação indenizatória, e reparar o dano sofrido por aquele que não deu
causa ao evento danoso. 

Pelas  afirmações  acima  e  escudado  nas
construções  doutrinárias  e  jurisprudenciais,  considerando  a  conduta  das
empresas rés, bem como a demora na entrega da obra e o porte econômico
das infratoras  e,  ainda,  o  prejuízo  moral  acarretado pela  conduta  danosa,
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tenho por justo majorar o “quantum” indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), sendo sete mil e quinhentos para cada empresa. 

Por fim, calha registrar os juros de mora já
foram  examinados  na  fundamento  do  primeiro  recurso,  tendo  a  sentença
fixado em 1% ao mês a partir da citação, nos mesmos moldes requeridos pelo
segundo recorrente.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO a
apelação cível das empresas rés e  DOU PROVIMENTO ao apelo da parte
autora para condenar as promovidas a pagar a autora indenização por danos
morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 7.500,00 (sete
mil e quinhentos reais) para cada empresa.

Considerando  que  os  honorários
advocatícios  foram  fixados  em  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação, em face do que dispõe o § 11º do art. 85 do NCPC, que veda ao
Tribunal ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85, é de se
manter o percentual arbitrado pelo magistrado de base. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,  Exmo. Dr. Aluizio  Bezerra Filho, juiz convo-
cado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lú-
cia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
27 de fevereiro de 2018.

 

                               Aluizio Bezerra Filho
                  Juiz de Direito Convocado - Relator
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