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APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  ORDINÁRIA  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS  —  ALEGAÇÃO  DE  ATRASO  NA
ENTREGA DE IMÓVEL POR PROBLEMAS DA CONSTRUTORA
JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — ÔNUS DA PROVA
DESCUMPRIDO — ALEGAÇÕES FRÁGEIS — PRESUNÇÃO DE
BOA  FÉ  DA  EMPRESA  PROMOVIDA  —  INEXISTÊNCIA  DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS — DESPROVIMENTO.

— A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo mi-
lenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.  (STJ - REsp: 956943 PR
2007/0124251-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2014,
CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/12/2014)

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por José Bruno Pereira Santos e Ana
Paula  Pereira  de  Andrade, contra  a  sentença  de  fls.  296/301,  proferida  nos  autos  da  Ação
Declaratória de Danos Morais ajuizada em face de  Construtora Rocha Cavalcante Ltda, que
julgou improcedente o pedido exordial.

Os apelantes,  em  suas  razões  recursais  de  fls.  304/319,  asseguram  que
diante do aparato probatório acostado ao caderno processual ficou devidamente evidenciado a má-fé
da empresa ré, tendo em vista que a referida construtora foi a responsável pela negativa da Caixa
Econômica Federal em concretizar o financiamento do imóvel objeto do contrato celebrado entre os
litigantes,  ocasionando-lhes  sérios  danos  morais  e  materiais.  Por  fim,  pugna  pela  reforma  da
sentença objurgada.



Contrarrazões às fls. 321/330.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 337 verso, opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

VOTO

Tendo em vista a excelente síntese da demanda realizada pelo magistrado de
primeiro grau, passo a adotar o referido relatório na fundamentação do presente voto.

“José Bruno Pereira Santos e Ana Paula Pereira de Andrade, devidamente qualificados,
ingressaram em juízo,  por intermédio de advogados devidamente habilitados,  e  sob os
auspícios  da  gratuidade  judiciária,  com  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e
Materiais  em  face  da  Constutora  Rocha  Cavalcante  Ltda,  igualmente  individualizada,
aduzindo,  em  síntese,  que,  em  09/09/2011,  pactuaram  com  a  promovida  um  contrato
particular  de  promessa  de  compra  e  venda  de  imóvel,  para  aquisição  de  uma  casa
residencial  no  Lote  12,  Quadra  14,  com  65,52m2  de  área  construída,  situado  no
Loteamento Alameda, nesta cidade.

Informam que, para concretizar a compra do aludido imóvel, os autores desembolsaram a
quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de sinal, obrigando-se a pagar o valor
remanescente de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) através de financiamento bancário, a
ser efetivado junto a Caixa Econômica Federal.

Asserem que o prazo para conclusão da obra era de 4 (quatro) meses a contar da data  da
assinatura do contrato, ultimando-se, portanto, em janeiro, em janeiro/2012, contudo, após
terem  sua  carta  de  crédito  (cem  mil  e  quinhentos  reais),  obtiveram  informações  de
funcionários daquela instituição financeira acerca da impossibilidade de prosseguir com o
processo de financiamento, uma vez que a construtora ré estaria impedida de participar de
operações  bancárias  daquela  natureza,  ante  a  constatação  de  diversos  vícios  de
construção apresentados em vários imóveis negociados pela ré.

Afirmam que, em razão deste contratempo, solicitou à promovida o pagamento de aluguel
de um outro imóvel, isso enquanto aguardavam a liberação do financiamento junto ao
Banco  do  Brasil,  pedido  que  restou  atendido  pela  construtora  ré  a  partir  do  mês  de
abril/2012, bem assim que, em razão do ocorrido, vieram a ingressar na posse do imóvel
somente em setembro/2012, fato que lhes teria acarretado danos morais e materiais (v.g.
pagamento de elevadas taxas de juros do financiamento oferecido pelo Banco do Brasil,
taxa de cadastro, despesas com mudança, honorários advocatícios contratuais, etc).

Pugna, alfim, pela condenação da promovida, a título de danos materiais, no pagamento
de R$ 8.710,00 (oito  mil  e  setecentos e  dez  reais),  além da diferença de valores  entre
financiamento contraído junto Banco do Brasil e ao que seria contratado junto à CEF,
quantum a ser apurado através de perícia contábil, bem assim em indenização por danos
morais, em valor a ser arbitrado por este juízo.

À exordial, foram acostados procuração e os documentos de fls.18/105.

Regularmente citada, a promovida apresentou contestação sustentando, em síntese, que,
conforme restou convencionado entre as partes, o pagamento do saldo devedor relativo à
compra do imóvel (R$ 90.000,00) ficaria a cargo dos promoventes, os quais estariam livres
para realizar o financiamento bancário da quantia devida junto à instituição financeira
que  preferissem;  que,  diante  da  recursa  do  financiamento  pela  CEF,  a  construtora  ré
propôs devolver aos autores a quantia paga a título de sinal (R$ 10.000,00) e rescindir o
contrato de compromisso de compra e venda, arcando com todos os custos advindos da
rescisão;  que  os  demandantes  insistiram na  aquisição  do  imóvel  chegando  a  realizar
financiamento  bancário perante  outra  instituição  financeira;  que  não houve  atraso  na
entrega do imóvel, porquanto, tão logo efetuado o pagamento do saldo devedor, o aludido



bem fora prontamente entregue aos promoventes,  não havendo falar-se,  pois em danos
materiais e/ou morais passíveis de reparação.”

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido exordial e,
por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.487, inc.I do
CPC .

Os recorrentes interpuseram recurso apelatório, alegando em síntese que não
conseguiram a realização de forma rápida junto a Caixa Econômica Federal por culpa da recorrida.
Asseveram também, que restou claro que o financiamento pleiteado para aquisição do imóvel junto
a CEF, não foi liberado em razão da ré possuir pendências perante a referida instituição bancária,
conforme restou demonstrado através de sua testemunha por ocasião da audiência de instrução e
julgamento.  Argumenta  ainda,  que  a  se  a  recorrida  agiu  de  boa-fé,  porque  não  orientou  aos
recorrentes desde a primeira negativa a procurarem outra instituição? Por fim, discorrem sobre o
tema, pugnando pela reforma integral da sentença, e consequente procedência do pedido.

Pois bem.

O ponto nodal  da presente demanda conforme bem enalteceu o juízo de
primeiro grau, “se resolve na distribuição do ônus de provar a ciência (ou não) pela demandada da
impossibilidade de concretização de financiamento bancário junto à CEF, o que teria, segundo
consta da exordial, causando constrangimentos e prejuízos de ordem material aos demandantes
(...)”.

Analisando o aparato probatório acostado nos autos, verifica-se que a única
prova produzida para demonstrar que a ré tinha conhecimento de sua impossibilidade junto a Caixa
Econômica de não poder realizar financiamentos de imóveis por problemas na construção de alguns
de seus imóveis, é a narrativa da testemunhal de fl.222, quando a mesma diz que “(…) que ouviu
dizer que o financiamento não foi liberado devido a problemas da construtora (…).

Ora, não resta dúvida de que a referida prova é bastante frágil, não havendo
nos autos outros meios demonstrando se de fato a construtora possuía conhecimento de que estava
impedida de realizar operações de financiamento para seus clientes junto a CEF.

Neste caso, caberia aos promoventes demonstrarem a má-fé, afinal apenas a
boa-fé se presume. A respeito do tema a jurisprudência assim vem se manifestando:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  REPETITIVO.  ART.  543-C  DO  CPC.  FRAUDE  DE
EXECUÇÃO.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  SÚMULA  N.  375/STJ.  CITAÇÃO

VÁLIDA.  NECESSIDADE.  CIÊNCIA  DE  DEMANDA  CAPAZ  DE  LEVAR  O
ALIENANTE  À  INSOLVÊNCIA.  PROVA.  ÔNUS  DO  CREDOR.  REGISTRO  DA

PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO
CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável

citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no §
3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro

da  penhora  do  bem alienado  ou  da  prova  de  má-fé  do  terceiro  adquirente  (Súmula  n.
375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito,

sendo milenar a  parêmia:  a  boa-fé  se  presume;  a  má-fé  se  prova.  1.4.  Inexistindo
registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro

adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob
pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto

no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração



de  bens  realizada  após  a  averbação  referida  no  dispositivo.  2.  Para  a  solução  do  caso
concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o

acórdão  recorrido  e  a  sentença  e,  consequentemente,  determinar  o  prosseguimento  do
processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.

(STJ - REsp: 956943 PR 2007/0124251-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento: 20/08/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/12/2014)

Ademais, resta um tanto estranho a alegação de que a construtora sabia que
não poderia  realizar  financiamentos  com a CEF e  mesmo assim colocou no contrato apenas  a
referida instituição,  com o objetivo de atrair  mais  clientes.  Ora,  uma empresa vive de vendas,
colocar no contrato apenas a CEF sabendo que esta não poderia financiar os imóveis postos a
venda,  aparenta ser um pouco contraditório, tendo em vista que nenhuma construtora escolheria
uma instituição financeira que não pudesse financiar seus imóveis.

No que diz  respeito  ao atraso na entrega do imóvel  em decorrência  dos
problemas  ocorridos  por  conta  do  financiamento  para  aquisição  do  imóvel,  conforme  bem
asseverou o magistrado de primeiro grau  “(…) o contrato firmado entre as partes, deste não se
pode extrair nenhuma cláusula prevendo o pagamento de multa pecuniária – ou qualquer outra
vantagem ou proveito econômico – imposta aos compradores decorrente de eventual atraso na
liberação do financiamento bancário, o que, no meu sentir fragiliza a tese autoral relativa a má-fé
contratual praticada pela demandada.”

Ora, não havendo como provar a imputação de atraso na entrega do imóvel,
relativo a problemas da construtora com a CEF, e, ainda, não havendo qualquer imputação de multa
no  contrato  por  atraso  aos  comprados,  deve  ser  rejeitada  a  tese  de  danos  materiais  e  morais
requeridos pelo recorrente.

Muito embora saibamos que o tormentoso tema da responsabilidade civil
ressoe inúmeras divergências, o deslinde da presente hipótese não sugere amplas digressões. 

Prima facie, impende observar que o dano moral emerge da Carta Política
de 1988, alçado ao patamar de direito e garantia fundamental do indivíduo. Mais recentemente, o
atual Código Civil, em cumprimento às diretrizes constitucionais, assegurou o ressarcimento por
abalos emocionais e psíquicos a quem forem causados, consoante se verifica do artigo 1861. 

Neste diapasão, é possível registrar que o direito brasileiro tutela os valores
íntimos  da  personalidade,  possibilitando  mecanismos  adequados  de  defesa  contra  as  agressões
injustas que alguém possa sofrer no plano subjetivo, impondo um dever legal amplo de não lesar.

Ocorre que, quando se tem em tela a difícil missão de se verificar a violação
de um direito tão subjetivo, a postura que se espera do julgador envolve a delicada percepção da
efetiva ocorrência do dano, pois, não é qualquer sentimento incômodo ou constrangedor apto a fazer
surgir  na  esfera  jurídica  o  direito  à  indenização  de  cunho  moral.  Para  tanto,  impõe-se  a
demonstração  de  que  a  parte,  em  razão  da  conduta  de  terceiro,  experimentou  sentimentos
contundentes, seja de sofrimento, dor ou humilhação.

Certamente,  os  fatos  que  deram  origem  à  postulação,  apesar  de
inconvenientes e inoportunos, não ultrapassaram os limites da normalidade e do dissabor presentes
no cotidiano. Para que ensejasse direito a indenização por dano moral, seria de relevante mister a
prova inequívoca de que a  apelada praticou comportamento  humilhante  ou ofensivo capaz  de

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



influenciar  negativamente  a  personalidade  do  ofendido,  o  que  na  hipótese  sub examine não  se
vislumbra.

 Diante  do  exposto, NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO.

É como voto.

  Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
(Presidente). Participaram do julgamento, ainda, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com 
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) 
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma. 
Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado 
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por José Bruno Pereira Santos e Ana
Paula  Pereira  de  Andrade, contra  a  sentença  de  fls.  296/301,  proferida  nos  autos  da  Ação
Declaratória de Danos Morais ajuizada em face de  Construtora Rocha Cavalcante Ltda, que
julgou improcedente o pedido exordial.

Os apelantes,  em  suas  razões  recursais  de  fls.  304/319,  asseguram  que
diante do aparato probatório acostado ao caderno processual ficou devidamente evidenciado a má-fé
da empresa ré, tendo em vista que a referida construtora foi a responsável pela negativa da Caixa
Econômica Federal em concretizar o financiamento do imóvel objeto do contrato celebrado entre os
litigantes,  ocasionando-lhes  sérios  danos  morais  e  materiais.  Por  fim,  pugna  pela  reforma  da
sentença objurgada.

Contrarrazões às fls. 321/330.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 337 verso, opinou pelo
prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 07 de março de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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