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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
DE  CONTRATO  DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E
VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA DE IMÓVEL. DEMORA NA CONSTRUÇÃO E
ENTREGA DE IMÓVEL. CARACTERIZADA. NOVAÇÃO
TÁCITA  NÃO  CONFIGURADA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

RECURSO  ADESIVO:  AÇÃO  DE  RESCISÃO  DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA
DE  IMÓVEL.  DEMORA  NA  CONSTRUÇÃO  E
ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL EM RAZÃO DE
ATRASO  EXCESSIVO.  CARACTERIZADO.
ARBITRAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  O  dano  moral  resta  caracterizado,  ante  o
sentimento  de  frustração  da  demandante,  que,
apesar dos seus adimplementos contratuais,  tive
frustrada a expectativa e esperança 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.

- A indenização por  dano moral  deve ser  fixada
mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,  dentro  da
razoabilidade,  observados  a  capacidade
patrimonial  do  ofensor,  a  extensão  do  dano
experimentado pelo autor. Ainda, tal importância
não  pode  ensejar  enriquecimento  ilícito  para  a
demandante, mas também não pode ser ínfima, a
ponto  de  não  coibir  a  ré  de  reincidir  em  sua
conduta.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo e dar

provimento ao recurso adesivo.

 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Alcirlene
Ribeiro de Queiroz contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
Regional de Mangabeira, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato
de Promessa de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Morais e
Pedido de Tutela Antecipada  Initio Litis movida contra JMA Construções
Incorporações Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial,
em  razão  do  comprovado  inadimplemento  por  parte  do  promovido,
condenando-o a restituir a autora o valor da multa rescisória da cláusula sexta
do  contrato,  qual  seja,  o  valor  de  R$  90.000,00  (noventa  mil  reais),
correspondendo a duas vezes o valor do sinal, acrescido de juros de mora a
partir da citação e correção monetária a partir do desembolso da quantia.

Nas razões recursais, o apelante argumenta que a apelada,
ao receber outro imóvel para morar sem pagar qualquer aluguel, concordou
com a prorrogação do prazo de entrega do apartamento,  realizando,  desta
forma,  novação  tácita,  nos  termos  do  art.  360,  I,  do  Código  Civil.  (fls.
114/118)

Ao final,  pugna pelo provimento do recurso apelatório,  e,
em consequência, o cancelamento da multa contratual aplicada em atenção ao



instituto da novação que se originou pelo acordo entre as partes, declarando
nula  a  sentença no tocante  a  condenação ao pagamento de R$ 90.000,00
(noventa mil reais) referente a multa, assim como os honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas às fls. 123/127, requerendo o
desprovimento do recurso.

Recurso Adesivo às fls. 129/134, requerendo, em apertada
síntese, a reforma parcial da sentença, a fim de que o pedido por danos morais
seja acolhido num valor a ser arbitrado pela câmara cível.

O Órgão Ministerial, instado a se manifestar, indica que o
feito retome o seu caminho natural, submetendo-se ao crivo da E. Câmara (fls.
156/157).

É o relatório.

VOTO

Contam os autos, que Alcirlene Ribeiro de Queiroz firmou
um contrato particular de compra venda com JMA Construções e Incorporações
Ltda objetivando a aquisição de um apartamento no Edifício João Bian, apto.
102,  situado  na  Rua  Luiz  Romualdo  da  Silva,  s/n,  Loteamento  Luciano
Wanderley, sendo ajustado o valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco
mil reais), compondo-se de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) a título de
sinal  e o restante, R$ 100.000,00 (cem mil  reais),  através de liberação de
carta de crédito concedida pela Caixa Econômica Federal, pelo programa Minha
Casa Minha Vida, e a entrega do imóvel  que dar-se-ia em 01/05/2012, de
acordo com a cláusula primeira, parágrafo segundo, do contrato de fl. 14.

Em março de 2012, o promovido/apelante, em razão de não
ter concluído a construção no prazo estipulado contratualmente, disponibilizou
a  autora  outro  imóvel  onde  ela  pudesse  ficar  com  sua  família,
temporariamente,  enquanto  a  obra  do  imóvel  objeto  desta  demanda  fosse
devidamente concluída.

Em  sua  defesa,  o  ora  apelante  alegou  ter  passado  por
diversos problemas no decorrer do contrato, como a morte do Senhor João
Bian de Azevedo,  deixando os negócios para os herdeiros,  bem como uma
multa da Prefeitura do Município de João Pessoa, que pela sua tramitação,
ocasionou atraso, levando a caracterização de caso fortuito.

Entretanto,  em  que  pese  a  argumentação  do  apelante,
verifica-se que o contrato de compra e venda, firmado em 02/01/2012, teve a
cláusula  sexta  infringida,  em  razão  do  descumprimento  do  prazo  para  a
entrega do bem imóvel, como se pode ver, franqueando a apelada/autora a
possibilidade de devolução do valor equivalente a duas vezes o sinal, em razão
da falta de cumprimento das obrigações regidas pelo contrato de fls. 14/16.



Cláusula Sexta: Das Penalidades

Não havendo a aprovação da carta de crédito junto a Caixa
Econômica  Federal  ou  algum  impedimento  por  parte  do
PROMITENTE VENDEDOR, o valor do sinal será devolvido ao
PROMITENTE COMPRADOR de forma integral.

Os PROMITENTE COMPRADOR e VENDEDOR caso  venham,
por iniciativa própria, a declarar a desistência, recusa ou falta
de  cumprimento  das  obrigações  regidas  no  presente
contrato, ficará incumbido o PROMITENTE COMPRADOR o não
ressarcimento do valor do sinal do contrato e o PROMITENTE
VENDEDOR  devolverá  ao  promitente  comprador  o  valor
equivalente a duas vezes o valor do sinal do contrato.

Conforme documento de fl.  60, vê-se que a matrícula do
referido imóvel foi efetivada na Prefeitura de João Pessoa em 28/12/2012 (fls.
58/61),  ou  seja,  praticamente  7  (sete)  meses  depois  da  data  estipulada
contratualmente, que seria de 120 (cento e vinte) dias.

Sendo  assim,  o  fato  da  apelada  ter  ficado  em  imóvel
disponibilizado pela construtora enquanto se concluía a obra do Edifício João
Bian, não presume a novação tácita, que se caracteriza por ser uma operação
jurídica consistente em criar uma nova obrigação, substituindo e extinguindo a
obrigação anterior e originária, nos termos do art. 306, I, do Código Civil1, o
que não se verifica no caso em questão. 

Nesse sentido, ilustrativamente:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  BUSCA  E
APREENSÃO. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. CONSEQUENTE
EXTINÇÃO  DO  FEITO  COM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
NOVAÇÃO  TÁCITA.  DESAPARECIMENTO  DA  DÍVIDA
PRIMITIVA.  NOVA  OBRIGAÇÃO.  DECISÃO  VERGASTADA
MANTIDA. 
I - Em petição de fls. 75/78, as partes resolveram transigir
durante o transcurso da ação de busca e apreensão: o débito
resultou em R$30.000,00 (trinta mil reais) parcelado em 25
(vinte e cinco vezes) e a posse do imóvel deveria ficar com o
representante  legal  da  recorrida,  por  fim,  pugnaram  pela
suspensão dos autos processuais; 
II - A ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei
n.  911/69,  tem natureza assecuratória  e expropriatória  do
bem  financiado  em  decorrência  do  inadimplemento  do
devedor, contudo, quando o credor da obrigação transaciona
com o devedor acerca da dívida e da posse do veículo, está,
verdadeiramente, abdicando de todas as medidas de cautela
contidas na norma de busca e apreensão, acreditando que o
recorrido  irá  cumprir  com  os  ditames  do  novo  acordo,
podendo, em caso de eventual descumprimento, executar a
sentença homologatória da conciliação, nos termos do artigo
475-N, III do Código de Ritos; 
III  -  Observa-se,  in  casu,  a  ocorrência  de  uma  das

1 Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a 
anterior; [...]



formas de adimplemento indireto  de  uma obrigação,
qual seja a novação tácita, nos moldes do artigo 360, I
do  Código  Civil  com  a  presença  dos  seus  3  (três)
elementos  essenciais:  existência  de  uma  obrigação
anterior  (obrigação  antiga);  existência  de  uma nova
obrigação e a intenção de novar (animus novandi); 
IV  -  Diante  do  acordo  homologado  judicialmente  e  da
insurgência de nova obrigação, o feito de busca e apreensão
deve  ser  extinto  com  resolução  de  mérito  e  as  partes
deverão cumprir devidamente com o que acordaram; por via
de consequência, não pode o Poder Judiciário se tornar um
verdadeiro bedel do pacto firmado, expedindo e recolhendo
mandados de busca e apreensão em desfavor do devedor,
toda vez que este, eventualmente, descumpra o acordo, nem
presumir tal inadimplência; 
V Apelação Cível conhecida, porém improvida.
(TJ-AM  06298743920138040001  AM  0629874-
39.2013.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões,
Data de Julgamento: 08/06/2014, Terceira Câmara Cível)

RECURSO ADESIVO

Quanto ao dano moral,  o Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº. 8.078/90) em seu art. 6º, incisos VI e VII, prevê a possibilidade de
reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima. Observe-se: 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e
morais, individuais, coletivos e difusos. 
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com
vistas  à  prevenção  ou  reparação  de  danos  patrimoniais  e
morais,  individuais,  coletivos  ou  difusos,  assegurada  a
proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. 

Mais  recentemente,  o  Código  Civil  (Lei  nº.  10.406/2002)
também reconheceu  a  possibilidade  de  ressarcimento  da  vítima  por  danos
morais e materiais sofridos. Confira-se: 

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,
negligencia  ou imprudência,  violar  direito  e causar  dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

De regra, o dano moral se configura pela dor, sofrimento,
angústia, humilhações experimentadas pela vítima. Desse modo, entendem a
doutrina e a jurisprudência brasileira que seria absurdo, até mesmo, impossível
se  exigir  do  lesado  a  prova  do  seu  sofrimento.  Por  essa  razão,  tem-se
entendido que o dano moral ocorre “in re ipsa”, ou seja, decorre da própria
conduta ofensiva do agressor.

No caso dos autos, o dano moral restou caracterizado ante o



sentimento de frustração da demandante, tendo em vista que, apesar dos seus
adimplementos  contratuais,  teve frustrada 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.

Em caso  análogo,  este  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  já  se
pronunciou. 

Veja-se: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA
SUPERAÇÃO  DO  LAPSO  DISPOSTO  NA  CLÁUSULA  DE
TOLERÂNCIA. MORA INJUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DA
CULPA  EXCLUSIVA  DA  CONSTRUTORA.  APLICAÇÃO  DA
SÚMULA  Nº  543  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
RESSARCIMENTO  INTEGRAL.  CABIMENTO.  ABALO
EXTRAPATRIMONIAL  CONFIGURADO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA  APELATÓRIA.  -
Conforme enunciado na Súmula nº 543, do Superior Tribunal
deJustiça:  "Na  hipótese  de  resolução  de  contrato  de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição
das  parcelas  pagas  pelo  promitente  comprador  -
integralmente,  em  caso  de  culpa  exclusiva  do  promitente
vendedor/construtor,  ou  parcialmente,  caso  tenha  sido  o
comprador quem deu causa ao desfazimento." - "A demora
injustificada na entrega de imóvel em construção quando não
demonstrada  aceitação  ou  tolerância  do  comprador  impõe
reparação do prejuízo material. Circunstância dos autos em
que se impõe manter a sentença recorrida. Ao se falar sobre
dano  moral,  demonstrada  a  conduta  ilícita/indevida  da
requerida ao atrasar a entrega do imóvel adquirido pela parte
autora,  bem  como  o  prejuízo  na  esfera  íntima  do
demandante,  decorrendo  este  daquela  conduta,  restando
configurada a hipótese de indenização por dano moral. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00041047320158150371,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 08- 11-2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA  E  VENDA.  OBRA  NÃO  ENTREGUE  NO  PRAZO
ASSINALADO.  COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  JUSTO
MOTIVO.  RESOLUÇÃO  DO  CONTRATO.  RESTITUIÇÃO  DOS
VALORES  PAGOS.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.
DESPROVIMENTO.  -  Nos  termos  da  jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do
contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de
entrega do imóvel na data acordada, acarreta o direito do
comprador  de  optar  pela  rescisão  contratual,  bem  como
pleitear  a  restituição dos  valores pagos.  -  A  exceptio  non
adimpleti  contractus  surge  como  exceção  ao  princípio  do
pacta sund servanda, podendo ser invocado quando ocorrer o



inadimplemento  contratual,  a  exemplo  da  inobservância
desarrazoada do prazo de execução da obra.  -  No que se
refere ao dano moral, não é preciso realizar grande esforço
para enxergar que se encontra manifestamente configurado,
tendo em vista o abalo emocional da autora em decorrência
da  frustração  pelo  atraso  na  entrega  do  imóvel.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00022131720158150371,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em
25-10-2016) 

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

Sobre o tema, o ilustre José Raffaelli Santini 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.” (Dano moral, Ed. de Direito, 1997, pag 45)

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).

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 a ofendida. 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  a
recorrente, e no máximo, aos seus familiares (filhos). 

Em  relação  à  intensidade  do  sofrimento  causado  pela
recorrida, mostra-se ter sido de imensa falta de respeito com os seus clientes. 

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 que o  atraso na  conclusão  do
imóvel foi de mais de 07 (sete) meses, fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
o valor do dano moral, pois guarda a devida razoabilidade e proporcionalidade
com o caso concreto, em prol da recorrente, Arcilene Ribeiro de Queiroz.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO a Apelação Cível, e
DOU PROVIMENTO ao Recurso Adesivo, para fixar o valor do dano moral em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista ter havido a mora de mais de
07 (sete) meses na entrega do imóvel, mantendo a sentença em seus demais
termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque

– Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o Excelentíssimo Senhor Doutor

João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o  Excelentíssimo Senhor

Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor



Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões  da Terceira  Câmara Cível  do Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator
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