
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003490-22.2015.815.2003.
Origem : 4ª Vara Regional de Mangabeira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Fibra Construtora. 
Advogado : Débora Lins Cunha  (OAB/PB 19.937). 
Apelados : Miguel Domingos da Silva e Ana Maria da Silva Domingos.
Advogado : Hilton Hril Martins Maia (OAB/PB 13.442).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO
DE  FAZER  C/C  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  OBRA  NÃO  ENTREGUE  NO
PRAZO ASSINALADO. IMÓVEL FINANCIADO
PELA  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL
DENTRO  DO  PROGRAMA  MINHA  CASA
MINHA  VIDA.  COMPETÊNCIA  ESTADUAL.
CAUSA DE PEDIR. ATRASO NA ENTREGA DO
EMPREENDIMENTO.  RESPONSABILIDADE
DA  CONSTRUTORA.  JUROS  DE  OBRA.
RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS EM
DECORRÊNCIA  DO  ATRASO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA
CONSTRUTORA.  ATRASO.  FATOS  DE
TERCEIROS.  EXCEPCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.  RISCO  DO
EMPREENDIMENTO.  FATOS  LIGADOS  À
ATIVIDADE DO EMPREENDEDOR.  LUCROS
CESSANTES.  DEVER  DE  INDENIZAR.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. 
 
- Os recursos obtidos pelos compradores do imóvel
advieram  de  mútuo  imobiliário  obtido  junto  à
CAIXA,  dentro  do  Programa  Minha  Casa  Minha
Vida.  Portanto,  a  CAIXA  figurava  como  credora
fiduciária, não era responsável pela execução da obra
e, portanto, não era garantidora do prazo de entrega
do imóvel.  No caso concreto,  a  causa de pedir  é o
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atraso na entrega do bem, e os pedidos são deduzidos
exclusivamente  em  face  da  construtora.  Assim,
considerando  que  a  construtora  era  a  única
responsável  em  garantir  o  prazo  de  entrega  do
empreendimento  e  somente  contra  ela  foram
deduzidos  pedidos,  não  há  razão  para  a  CAIXA
figurar no polo passivo, motivo pelo qual andou bem
o  magistrado  a  quo em  decidir  pela  ausência  de
litisconsórcio passivo necessário e pela competência
da Justiça Estadual.

-  Não é objeto do recurso a  legalidade  ou não dos
chamados “juros de obra”. Em verdade, os recorridos
buscam  o  ressarcimento  dos  encargos,  visto  que
somente  foram  obrigados  a  suportá-los  a  partir  de
fevereiro  de  2015  porque  o  empreendimento  não
havia sido entregue. Como foi a construtora quem deu
causa  ao  atraso,  ela  deve  ressarcir  os  compradores
daquilo que pagaram à CAIXA. Novamente não se
deduz qualquer pedido em face da CAIXA, devendo-
se  frisar  que  o  motivo  do  ressarcimento  não  é  a
ilegalidade da cobrança, mas o fato de que somente
houve pagamento a  partir  de fevereiro de 2015 em
razão  do  atraso.  Logo,  a  causa  de  pedir  liga-se
diretamente  ao  atraso  provocado  pela  construtora,
contra ela sendo deduzido o pedido.

-  A  construtora  era  a  responsável  contratual  pelo
prazo  de  entrega  do  empreendimento,  ficando
somente  isenta  da  responsabilidade  na  hipótese  de
força  maior,  caso  fortuito  ou  outros  fatos
extraordinários.  Não  se  afiguram  como  eventos
excepcionais  os  indicados  no  presente  recurso.  É
próprio  de  empreendimentos  dessa  envergadura  a
necessidade  de  modificações  em  projetos  e
necessidade de adaptações no curso das obras.  Para
tanto, parece razoável o prazo de tolerância  de 180
dias previsto, o qual no presente caso foi extrapolado.
Ademais,  eventual  atraso  na  liberação  de  recursos
pelo  agente  financeiro  igualmente  está  dentro  da
margem  de  risco  tolerável  e  aceitável  pelo
empreendedor, não se podendo repassar tais riscos ao
consumidor, que nutre a justa expectativa de receber o
imóvel  de  morada  dentro  do  prazo.  Logo,  não
considerando hipótese de força maior, caso fortuito ou
outro  fato  extraordinário,  as  exigências  da
ENERGISA e a morosidade da CAIXA não são aptos
a justificar o atraso nas obras e transferir o ônus desse
atraso ao consumidor, visto que inerentes à atividade
do empreendedor.
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-  Uma vez verificado o atraso na entrega do imóvel,
presume-se a existência de lucros cessantes a fim de
ressarcir os autores das perdas financeiras sofridas em
virtude do atraso da obra que não foi entregue na data
estipulada no contrato.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Fibra Construtora
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira, nos
autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada
por Miguel Domingos da Silva e Ana Maria da Silva Domingos.

Os apelados ajuizaram a referida ação em face da construtora
apelante  (fls.  02/24),  aduzindo,  em  suma,  que  adquiriram  a  unidade
habitacional 601D do empreendimento Alto do Mateus Residence Clube por
meio  de  contrato  de  promessa  de  compra  e  venda  no  ano  de  2010,  com
previsão de entrega do imóvel em agosto de 2014, com tolerância de 180 dias. 

Todavia, ultrapassado o prazo limite em fevereiro de 2015, o
imóvel  ainda  não  havia  sido  entregue.  Em  decorrência,  acionaram
judicialmente a construtora,  em maio daquele ano de 2015, postulando: (i)
nulidade  da  cláusula  de  tolerância  de  180  dias;  (ii)  multa  pelo  atraso  na
entrega do imóvel; (ii) lucros cessantes calculado por cada mês de atraso, no
valor de aluguel correspondente; (iii) devolução em dobro dos valores pagos
pelos autores a título de “juros de obra” a partir do atraso, os quais somente
incidem enquanto a obra não é concluída; (iv) danos morais. 

Em  contestação,  a  construtora  ré  alegou  (fls  71/101):  (i)
incompetência  absoluta,  tendo  em vista  que  a  Caixa  Econômica  Federal
figurou como credora fiduciária  do  contrato e  gestora  do programa Minha
Casa  Minha  Vida,  ao  qual  está  vinculado  o  imóvel,  motivo  pelo  qual  é
litisconsorte  passiva  e,  consequentemente,  a  competência  é  federal  para
análise  do caso; (ii)  ilegitimidade passiva  da construtora no que tange ao
ressarcimento dos “juros de obra”, visto que os valores foram pagos à CAIXA;
(iii) inépcia por ausência de documento indispensável, já que não juntou os
comprovantes de pagamento dos “juros de obra”; (iv)  litisconsórcio passivo
necessário com a CAIXA, pelas razões indicadas no item “i” acima; (v)  no
mérito,  legalidade do prazo de tolerância  de  180 dias;  (vi)  no mérito,
legalidade dos “juros de obra”;  (vii)  no mérito,  ausência de atraso na
entrega da obra imputável à ré, afastando os lucros cessantes;  (viii)  no
mérito, atraso na entrega decorrente de fato de terceiro, tendo em vista
que a  ENERGISA ordenou a alteração de projeto elétrico que interferiu no
prazo de entrega; (ix)  denunciação à lide da ENERGISA; (x)  no mérito,
atraso  na  entrega  decorrente  de  fato  de  terceiro, tendo  em  vista  que
CAIXA demorou para aprovar cronograma físico-financeiro; (xi) no mérito,
ausência de danos morais por configurar mero aborrecimento.
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Impugnação à contestação às fls. 228/248.

Em julgamento antecipado da lide (fls. 254/259), o magistrado
de primeiro grau decidiu:  (i)  competência da Justiça Estadual,  visto que
nem um pedido é deduzido em face da CAIXA, mas apenas da Construtora ré;
(ii) legitimidade passiva da construtora quanto ao ressarcimento dos “juros de
obra”, já que, embora os valores tenham sido pagos pelos autores à CAIXA, o
que se busca é o ressarcimento em razão do atraso na obra, o qual motivou tais
pagamentos,  sendo  o  atraso  imputado  à  construtora  ré;  (iii)  validade  da
cláusula de tolerância de 180 dias; (iv) irresponsabilidade da ENERGISA
pelo atraso,  visto que a situação está  dentro da previsibilidade do tipo de
empreendimento, configurando risco que deve ser suportado pela construtora;
(v) mesmo considerando a cláusula de tolerância, configuração do atraso na
entrega da obra, que deveria ser entregue em fevereiro de 2015, mas não foi
concluído em seu tempo devido; (vi) inexistência de previsão contratual de
multa em decorrência  de atraso pela construtora,  motivo  pelo  qual  foi
julgado improcedente esse pedido; (vii) configurado o atraso, ressarcimento
pela  construtora dos valores  pagos pelos  autores  a título de “juros de
obra” durante o período do atraso,  a ser calculado em liquidação; (viii)
indenização pelos lucros cessantes, à razão de um mês de aluguel por mês de
atraso,  estabelecido  o  valor  mensal  correspondente  de  0,7%  do  valor  da
compra; (ix)  ausência de danos morais por ser mero aborrecimento, com
fundamento em que os autores não pretendiam usar o imóvel para habitação
própria, mas para auferir renda com locação.

Restou assim o dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o
pedido dos autores para condenar a promovida: a) à
devolução,  na  forma simples,  dos  valores  pagos  a
CEF pelos autos [autores], a título de juros de obras,
a partir de fevereiro de 2015, corrigidos pelo INPC
da data  de  cada  efetivo  pagamento  mais  juros  de
mora  de  1%  da  data  da  citação;  b)  a  título  de
aluguel mensal, o valor equivalente a 0,7% do valor
total do bem previsto no contrato firmado entre as
partes,  devido a partir  de fevereiro de 2015,  até a
entrega das chaves, também corrigido pelo INPC da
data de pagamento mais de juros de mora de 1% ao
mês da data da citação; a data de pagamento deve
ser considerada o quinto dia útil do mês vincendo em
relação ao vencido. 

Somente  houve  apelação  por  parte  da  construtora  ré  (fls.
264/292),  reiterando  em  suma  os  argumentos  da  contestação  e  aduzindo
outros:  (i)  incompetência absoluta,  tendo em vista que a Caixa Econômica
Federal figurou como credora fiduciária do contrato e gestora do programa
Minha Casa Minha Vida, ao qual está vinculado o imóvel, motivo pelo qual é
litisconsorte  passiva  e,  consequentemente,  a  competência  é  federal  para
análise  do  caso;  (ii)  ilegitimidade  passiva  da  construtora  no  que  tange  à
cobrança dos “juros de obra”, visto que os valores foram pagos à CAIXA; (iii)
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inépcia por ausência de  documento indispensável,  já  que  não juntou os
comprovantes de pagamento dos “juros de obra”; (iv)  litisconsórcio passivo
necessário com a CAIXA, pelas razões indicadas no item “i” acima; (v)  no
mérito, legalidade dos “juros de obra”; (vi) no mérito, ausência de atraso
na entrega da obra imputável à ré, afastando os lucros cessantes; (vii) no
mérito, atraso na entrega decorrente de fato de terceiro, tendo em vista
que  ENERGISA ordenou a  alteração de  projeto  elétrico  que  interferiu no
prazo de entrega; (viii) denunciação à lide da ENERGISA; (ix) no mérito,
atraso  na  entrega  decorrente  de  fato  de  terceiro, tendo  em  vista  que
CAIXA demorou para aprovar cronograma físico-financeiro; (x)  no mérito,
não  cabimento  de  lucros  cessantes  visto  que  os  autores  não  adquiriram o
imóvel com o fim especulativo, e não para moradia própria, ferindo as regras
do programa Minha Casa Minha Vida. 

Contrarrazões às fls.  299/310, pugnando pela  manutenção da
sentença e pontuando que o imóvel foi adquirido com fins de moradia. 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
314/317).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo interposto, passando à análise de seus argumentos recursais.

Como visto, os recorridos ajuizaram a presente ação em face da
construtora apelante. A causa de pedir consiste no atraso da entrega da unidade
habitacional 601D do empreendimento Alto do Mateus Residence Clube. 

Os  apelados  adquiriram  o  imóvel  por  meio  de  contrato  de
compra e venda no ano de 2010, com previsão de entrega em agosto de 2014,
com tolerância de 180 dias. Todavia, ultrapassado o prazo limite em fevereiro
de 2015, o imóvel ainda não havia sido entregue.

Como  se  percebe  do  contrato  de  fls.  30/33,  tratava-se  de
promessa  de  compra  e  venda  firmada  diretamente  pelos  recorridos  e  pela
construtora FIBRA, sendo a construtora a responsável pela execução da obra
e, portanto, pelo prazo de entrega que vinha assinalado claramente na avença. 

Os  recursos  obtidos  pelos  compradores  advieram  de  mútuo
imobiliário obtido junto à CAIXA, dentro do Programa Minha Casa Minha
Vida (fls. 59/61). Portanto, a CAIXA figurava como credora fiduciária, já que
o próprio imóvel foi dado como garantia (alienação fiduciária em garantia).
Contudo, a CAIXA não era responsável pela execução da obra e, portanto, não
era garantidora do prazo de entrega do imóvel. 

 No caso concreto, a causa de pedir é o atraso na entrega do
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imóvel, e os pedidos são deduzidos exclusivamente em face da construtora.
Assim, considerando que a construtora era a única responsável em garantir o
prazo de entrega do empreendimento e somente contra ela foram deduzidos
pedidos, não há razão para a CAIXA figurar no polo passivo, motivo pelo qual
andou bem o magistrado  a quo em decidir  pela  ausência  de  litisconsórcio
passivo necessário e pela competência da Justiça Estadual. 

Nesse mesmo sentido: 

RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA
MINHA  VIDA.  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO.
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  ATRASO  NA
ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CEF.
AUSÊNCIA. AGENTE FINANCEIRO. 1. Cinge-se a
controvérsia a definir se a Caixa Econômica Federal
possui  legitimidade para responder  pelo  atraso na
entrega  de  imóvel  financiado  com  recursos
destinados  ao  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida
(PMCMV). 2.  O exame da legitimidade passiva da
CEF  está  relacionado  com  tipo  de  atuação  da
empresa  pública  no  âmbito  do  Sistema Financeiro
Habitacional,  ora  como  agente  meramente
financeiro,  em  que  não  responde  por  pedidos
decorrentes de danos na obra financiada, ora como
agente  executor  de  políticas  federais  para  a
promoção  de  moradia  para  pessoas  de  baixa  ou
baixíssima renda, em que responde por mencionados
danos. Precedente. 3. Para o fim de verificar o tipo
de atuação da CEF e concluir pela sua legitimidade
para responder por danos relativos à aquisição do
imóvel, devem ser analisar os seguintes critérios: i) a
legislação disciplinadora do programa de política de
habitacional;  ii)  o  tipo  de  atividade  por  ela
desenvolvida;  iii)  o  contrato  celebrado  entre  as
partes e iv) e a causa de pedir. 4. No caso dos autos,
considerando-se  que  a  participação  da  CEF  na
relação jurídica sub judice ocorreu exclusivamente
na qualidade de agente operador do financiamento
para fim de  aquisição de  unidade  habitacional,  a
instituição financeira não detém legitimidade para
responder pelo descumprimento contratual relativo
ao  atraso  na  entrega  do  imóvel  adquirido  com
recursos  destinados  ao  Programa  Minha  Casa
Minha  Vida  (PMCMV).  5.  Recurso  especial  não
provido.  (RESP 201501250728,  RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  STJ  -  TERCEIRA  TURMA,  DJE
DATA:14/02/2017 ..DTPB:.) (grifo nosso)

Argumenta a construtora que os “juros de obra” são encargos
que foram pagos pelos autores à  CAIXA, enquanto o empreendimento não
havia  sido  entregue,  devendo  dela  ser  cobrada  da  instituição  financeira  a
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devolução. Sem razão. 

Não é  objeto  do  recurso  a  legalidade  ou  não  dos  chamados
“juros  de  obra”.  Em  verdade,  os  recorridos  buscam  o  ressarcimento  dos
encargos,  visto  que  somente  foram  obrigados  a  suportá-los  a  partir  de
fevereiro de 2015 porque o empreendimento não havia sido entregue. Como
foi a construtora que deu causa ao atraso, ela deve ressarcir os compradores
daquilo que pagaram à CAIXA. 

Novamente não se deduz qualquer pedido em face da CAIXA,
devendo-se  frisar  que  o  motivo  do  ressarcimento  não  é  a  ilegalidade  da
cobrança, mas o fato de que somente houve pagamento a partir de fevereiro de
2015 em razão do atraso. Logo, a causa de pedir liga-se diretamente ao atraso
provocado pela construtora, contra ela sendo deduzido o pedido. 

Importante consignar que os “juros de obra” correspondem a
uma espécie de atualização do saldo devedor até que o empreendimento seja
entregue,  encargo  este  suportado  pelo  consumidor.  Portanto,  são  cobrados
enquanto a obra estiver em andamento, donde se concluir que eventual atraso
na  entrega  do  imóvel  importará  no  pagamento  dos  juros  por  período
sobressalente, onerando mais ainda o comprador. É dizer, caso a obra estivesse
entregue no prazo, o comprador não pagaria mais tais juros, sendo portanto
justo que o responsável pelo atraso promova o ressarcimento ao consumidor
pelo período em que teve de pagar os “juros de obra” durante o atraso. 

No julgamento do EREsp nº 670.117/PB pela Segunda Seção
do STJ, restou definido que "não se considera abusiva cláusula contratual
que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais,
confere  maior  transparência  ao  contrato  e  vem ao encontro  do  direito  à
informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de
correção de eventuais abusos" (EREsp 670.117/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Rel.  p/  Acórdão  Ministro.  Antonio  Carlos  Ferreira,  Segunda  Seção,  DJe
26/11/2012).

Logo, a decisão de primeiro grau que condenou a recorrente “à
devolução, na forma simples, dos valores pagos a CEF pelos autos [autores],
a título de juros de obras, a partir de fevereiro de 2015, corrigidos pelo INPC
da data de cada efetivo pagamento mais juros de mora de 1% da data da
citação” não merece reformas.

Outrossim, a inicial traz consigo planilha informando os valores
pagos (fls. 38/54), sendo documento suficiente para o ajuizamento da ação.
Ademais, será na fase de liquidação de sentença que o cálculo será necessário. 

Quanto  ao  atraso  em  si,  não  se  questiona  sua  existência,
inclusive  porque  a  recorrente  em  momento  algum  nega  tal  condição.  O
empreendimento deveria ter sido entregue em fevereiro de 2015, mas segundo
informações da própria apelante a entrega não ocorreu antes de outubro de
2015 (fls. 288).

Em sua defesa pondera que a ENERGISA exigiu alteração no
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projeto elétrico antes aprovado, bem como que a CAIXA demorou a arcar com
aprovação  do  cronograma físico-financeiro.  Nesse  ponto,  comungo  com  o
mesmo entendimento do juízo de primeiro grau. 

Como já afirmado linhas atrás, a construtora era a responsável
contratual pelo prazo de entrega do empreendimento, ficando somente isenta
da responsabilidade na hipótese de força maior, caso fortuito ou outros fatos
extraordinários (cláusula 2.3, fls. 30). 

Não me afiguram como eventos excepcionais os indicados no
presente  recurso.  Ora,  é  próprio  de  empreendimentos  dessa  envergadura  a
necessidade  de  modificações  em projetos  e  necessidade  de  adaptações  no
curso das obras. Para tanto, parece-me razoável o prazo de tolerância de 180
dias  previsto,  o  qual  no  presente  caso  foi  extrapolado.  Ademais,  eventual
atraso na liberação de recursos pelo agente financeiro igualmente está dentro
da margem de risco tolerável e aceitável pelo empreendedor, não se podendo
repassar tais riscos ao consumidor, que nutre a justa expectativa de receber o
imóvel de morada dentro do prazo. 

Logo, não considerando hipótese de força maior, caso fortuito
ou outro fato extraordinário, as exigências da ENERGISA e a morosidade da
CAIXA não são aptos a justificar o atraso nas obras e transferir o ônus desse
atraso ao consumidor, visto que inerentes à atividade do empreendedor. Deve,
portanto, recair o ônus sobre o fornecedor, como consectário do risco de sua
própria atividade lucrativa. 

Nesse sentido, o STJ: 

AGRAVO  INTERNO  NO AGRAVO  EM RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL.  ATRASO  NA  ENTREGA.  FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CASO
FORTUITO  OU  FORÇA  MAIOR.  CULPA
EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ESCASSEZ DE MÃO
DE  OBRA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  REEXAME  DE
PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de
temas trazidos na petição de recurso especial,  mas
não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias,
porquanto  ausente  o  indispensável
prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
orienta no sentido de considerar que a inexecução
do contrato de compra e venda, consubstanciada na
ausência  de  entrega do imóvel  na data  acordada,
acarreta  o  pagamento  de  indenização  por  lucros
cessantes.  Precedentes.  3.  O  Tribunal  de  origem
concluiu  pela  não ocorrência  de  caso  fortuito  ou
força maior capaz de excluir a responsabilidade da
recorrente  pelo  inadimplemento  contratual,  em
razão  da  alegada  demora  na  vistoria  pela
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Companhia Energética de Brasília e a escassez de
mão  de  obra. 4.  A  modificação  do  entendimento
lançado  no  v.  acórdão  recorrido  demandaria  o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos,
o que é inviável em sede de recurso especial, a teor
do  que  dispõe  a  Súmula  7  deste  Pretório.
Precedentes.  5.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento.  (AAINTARESP 201600448234,  RAUL
ARAÚJO,  STJ  -  QUARTA  TURMA,  DJE
DATA:20/10/2016 ..DTPB:.)   (grifo nosso)

Sem reparos a decisão de primeiro grau ao reconhecer o atraso
imputável à apelante, deixando contudo de aplicar-lhe multa por ausência de
previsão contratual, mas fazendo recair o ressarcimento pelos lucros cessantes,
calculados “a título de aluguel mensal, o valor equivalente a 0,7% do valor
total do bem previsto no contrato firmado entre as partes, devido a partir de
fevereiro de 2015, até a entrega das chaves, também corrigido pelo INPC da
data de pagamento mais de juros de mora de 1% ao mês da data da citação”.

Conforme é cediço,  o lucro cessante corresponde à  perda do
ganho  esperável,  a  frustração  da  expectativa  de  lucro,  configurando  a
diminuição potencial no patrimônio da vítima. 

Para Sílvio de Salvo Venosa,  “o lucro cessante traduz-se na
dicção legal, o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar. Trata-se de uma
projeção contábil nem sempre muito fácil de ser avaliada. Nessa hipótese,
deve ser considerado o que a vítima teria recebido se não tivesse ocorrido o
dano.  O termo razoavelmente  posto  na  lei  lembra,  mais  uma vez,  que  a
indenização não pode converte-se em instrumento de lucro”. (In DIREITO
CIVIL - Responsabilidade Civil - v. 4; Editora Atlas: São Paulo; 9ª Ed.; 2009;
p. 37). 

No caso em epígrafe, uma vez verificado o atraso na entrega do
imóvel,  presume-se  a  existência  de  lucros  cessantes  a  fim  de  ressarcir  os
autores das perdas financeiras sofridas em virtude do atraso da obra que não
foi entregue na data estipulada no contrato.

Ao  tratar  do  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento no sentido de que a inexecução do contrato de compra e venda,
consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta
o pagamento de indenização por lucros cessantes. Confira-se:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL  E
CONSUMIDOR.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO
CPC.  INEXISTÊNCIA.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CONTRATO  DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E
VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA SEGUNDA AGRAVANTE.  REEXAME
DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
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IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
INVERSÃO  DO  JULGADO.  SÚMULA  7/STJ.
LUCROS  CESSANTES.  CABIMENTO.  SÚMULA
83/STJ.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  FIXADO
DENTRO  DA  RAZOABILIDADE.  AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação do artigo 535
do Código de Processo Civil, na medida em que a eg.
Corte  de  origem  dirimiu,  fundamentadamente,  as
questões que lhe foram submetidas, não padecendo o
acórdão  recorrido  de  omissão,  contradição  ou
obscuridade.  
2.  O  v.  acórdão  recorrido,  analisando  o  acervo
probatório  dos  autos,  verificou  que  a  segunda
agravante figura no contrato como incorporadora e
construtora  juntamente  com a  primeira  agravante.
Assim,  a  alteração  das  premissas  fáticas  adotadas
pelo  acórdão  recorrido  demandaria  o  reexame  de
provas, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte,  a
ausência de entrega do imóvel na data acordada no
contrato  firmado  entre  as  partes  acarreta  o
pagamento  de  indenização  por  lucros  cessantes,
tendo  em  vista  a  impossibilidade  de  fruição  do
imóvel  durante  o  tempo  da  mora.  Incidência  da
Súmula 83/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite,  excepcionalmente,  em  recurso  especial,  o
reexame do valor fixado a título de danos morais,
quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em
que  a  verba  reparatória,  consideradas  as
circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela
instância  ordinária,  em  conformidade  com  os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em
R$  8.000,00,  acrescidos  de  juros  e  correção
monetária.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 689.877/RJ,  Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
01/03/2016, DJe 10/03/2016)  (grifo nosso)

"EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL   NO  AGRAVO   EM   RECURSO
ESPECIAL.   RECURSO   RECEBIDO   COMO
AGRAVO  REGIMENTAL.  CONTRATO.  IMÓVEL.
PRAZO   DE   ENTREGA.  DESCUMPRIMENTO.
LUCROS   CESSANTES.   CONDENAÇÃO.
CABIMENTO.  VIOLAÇÃO  DO  ART.   535  DO
CPC.   INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA   DE
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PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos  de declaração  recebidos  como agravo
regimental.
2. Descumprido  o prazo  para  entrega  do  imóvel
objeto  do  compromisso  de compra  e  venda,  é
cabível   a   condenação   por   lucros   cessantes,
havendo  presunção   de  prejuízo   do  promitente-
comprador.  Precedentes.
3.  Não há impropriedade  em afirmar   a  falta  de
prequestionamento   e  afastar  a   indicação   de
afronta  ao  artigo  535  do  CPC,  haja  vista  que  o
julgado  pode   estar   devidamente   fundamentado
sem,  no  entanto,  ter  decidido  a causa  à  luz  dos
preceitos   jurídicos   suscitados   pelo   recorrente,
pois,  como consabido,  não está o julgador  a tal
obrigado.  Precedentes.
4. Agravo  regimental  não provido."
(EDcl no AgRg no AREsp 372.342/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA
TURMA,   julgado   em   04/08/2015,   DJe   de
12/08/2015)  (grifo nosso)

Portanto,  demonstrada  a  demora  injustificada  na  entrega  do
imóvel aos autores, resta inconteste a necessidade da empresa ré indenizar-lhes
por  danos  materiais  no  tocante  a  lucros  cessantes,  os  quais,  frise-se,  são
presumidos,  sendo  estes devidos  no  período  compreendido  a  partir  de
fevereiro  de  2015  até  a  entrega  das  chaves,  o  que  deve  ser  apurado  em
liquidação de sentença. 

Por fim, importante destacar que o magistrado  a quo,  em sua
fundamentação ao negar a reparação por danos morais, chegou a consignar em
sua decisão que o objetivo dos autores era lucrar com o aluguel do imóvel, ou
seja, que seriam investidores e não moradores (fls.  258).  Com base em tal
assertiva,  a  apelante  contestou  a  condenação  em  lucros  cessantes,  sob  o
argumento de que sendo um imóvel financiado pelo programa Minha Casa
Minha  Vida,  não  poderiam  os  autores  figurarem  como  investidores,  mas
somente  adquirir  o  bem,  com  financiamento  subsidiado,  para  a  própria
moradia. Sem razão. 

Em verdade, não há nada nos autos que indique ou suporte a
conclusão de que os  autores  não teriam adquirido o imóvel  com o fim de
moradia, somente se podendo reputar o equívoco do juízo sentenciante. Os
próprios autores confirmam que adquiriram o apartamento com a finalidade de
nele residir.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter
a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. 

É COMO VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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