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APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA
ENTREGA  DE  LOTEAMENTO.  MULTA
CONTRATUAL.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO  DE  VALOR  INDENIZATÓRIO.
IRRESIGNAÇÃO.  CAERTO  NA ORIGEM.  TERMO
INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
CITAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DOS  RECURSOS  DE
APELAÇÃO.

– A demora injustificada na entrega de imóvel
para  regular  fruição  e  gozo  acarreta  o
descumprimento  contratual  e,  em consequência da
previsão contratual a aplicação de multa para o caso
de  atraso  na  entrega  do  imóvel  em  favor  do
comprador é devida.

– Quanto  ao  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, decorrendo este
daquela  conduta,  resta  configurada  a  hipótese  de
indenização por dano moral.

– No que se refere ao juros moratórios, o termo
inicial  se  conta  da  citação,  em  se  tratando  de
responsabilidade civil de natureza contratual.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER os recursos, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 166. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Alexandre Pereira

da Silva e Loteamento Altiplano Bella Vista Empreendimentos Imobiliários Ltda.

contra a Sentença prolatada pelo Juiz da Vara única da Comarca de Araçagi,

que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

proposta por Alexandre Pereira da Silva.

O Autor, em suas razões recursais, insurge-se ao termo inicial

dos  juros moratórios,  reclamando  que  incidam  desde  o  evento  danoso,

conforme estabelece a Súmula nº 54 do STJ.

O Promovido, por suas razões de recurso, reitera que entregou

tempestivamente  a  infraestrutura  básica  do  empreendimento  e  que  a

responsabilidade  pela  entrega  da  energia  e  da  água  ficou  a  cargo  das

concessionárias de serviço publico, razão pela qual afirma a inexigibilidade da

multa contratual e a inocorrência dos danos morais passíveis de indenização.

Contrarrazões não apresentadas.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 161/162).

É o relatório.

VOTO

É caso de desprovimento dos apelos.

Da análise dos autos, verifica-se que em 16.04.2012 (fls.15/27),

as partes celebraram um contrato de compra e venda, referente a um imóvel
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residencial não edificado em loteamento – loteamento Altiplano Bella Vista –

localizado no Município de Guarabira. 

A parte Autora alega que o prazo previsto no contrato para a

entrega da obra não foi cumprido pela Ré. Em contrapartida, a Empresa afirma

que realizou a entrega a infraestrutura básica do empreendimento, sendo de

responsabilidade  das  concessionárias  de  serviço  público  a  instalação  do

serviço de água e energia elétrica. 

Da sentença que julgou procedente a demanda, condenando a

parte  ré  ao  pagamento  da multa  contratual  no  valor  de  R$ 2.250,00 (dois,

duzentos e cinquenta reais) e indenização por danos morais no montante de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apela o Demandante alegando que o termo inicial

dos juros de mora é do evento danoso e a parte  ré requerendo a reforma

integral da sentença.

Julgo conjuntamento os recursos.

Com efeito, analisando os autos, em que se pese a  alegação

do promovido de que é da responsabilidade das concessionárias de serviço

público a instalação de energia elétrica e água, entendo que é obrigação do

loteador supervisionar o serviço realizado pelas concessionárias garantindo a

real fruição do imóvel pelo consumidor.

Assim, considerado que não cabe ao Promovido eximir-se da

responsabilidade de entrega do referido imóvel em perfeitas condições de uso

e gozo, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ré ao pagamento

da  multa  por  descumprimento  contratual,  considerando  que  há  expressa

previsão em favor do promitente comprador em caso de atraso na conclusão

das obras pela promitente vendedora.

No que se refere ao dano moral, ressalta-se que, conquanto de

regra o ilícito contratual  não enseje a concessão de indenização por danos

morais, considerando que o atraso na entrega da obra foi exacerbado, têm-se
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evidentes  os  transtornos  causados,  mormente  cuidando-se  de  imóvel

residencial,  não  se  descurando  da  sensação  de  insegurança  e  ansiedades

geradas  pela  legítima  expectativa  no  recebimento  do  imóvel  próprio  para

habitação.

No que diz com a reparação da lesão extrapatrimonial buscada,

tem-se o ensinamento de Moraes1:

“Para  que  exista  dano  moral,  não  é  preciso  que  se
configure lesão a algum direito subjetivo da pessoa da
vítima,  ou  a  verificação  de  prejuízo  por  ela  sofrido.  A
violação  de  qualquer  situação  jurídica  subjetiva
extrapatrimonial em que esteja envolvida a vítima, desde
que merecedora da tutela jurídica,  será suficiente para
gerar a reparação.”

Logo, demonstrada a conduta ilícita/indevida da Requerida ao

atrasar a entrega do imóvel ao Autor, bem como o prejuízo na esfera íntima do

Demandante, decorrendo este daquela conduta, resta configurada a hipótese

de indenização por dano moral.

Quanto à fixação do quantum em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

- no que diz com o dano moral pleiteado –, nenhum reparo a ser feito. O valor

fixado  atende  as  peculiaridades  do  caso  concreto, o  caráter  pedagógico

punitivo  da indenização,  bem como o binômio possibilidade/capacidade das

partes.

Por fim, considerando que os juros de mora incidem desde a

citação, em casos de responsabilidade contratual – fundada na regra do art.

405 do Código Civil e do art. 240 do Novo Código de Processo Civil –, e, desde

a  data  do  evento  danoso,  em casos  de  responsabilidade  extracontratual  –

fundada nos arts. 159 e 962 do Código Civil e na Súmula nº 54 do STJ –, deve

ser  mantida  a  sentença  recorrida,  pois  o  caso  trata  de  responsabilidade

contratual.

1  Moraes, Maria Cecília Bodin de. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 327.
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Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do Egrégio STJ:

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO  RECURSO  ESPECIAL  RECEBIDOS  COMO
AGRAVO  REGIMENTAL.  BANCÁRIO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  CONTRATUAL.  DANO
MORAL.  JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO.
CORREÇÃO  MONETÁRIA.  FIXAÇÃO  DEFINITIVA.
DATA  DO  ARBITRAMENTO.  AGRAVO  REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.  Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo
regimental  em  face  do  nítido  caráter  infringente  das
razões  recursais.  Aplicação  dos  princípios  da
fungibilidade e da economia processual.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de
que  os  juros moratórios  são  contados  da  data  da
respectiva  citação  nas  hipóteses  de  responsabilidade
contratual, como no caso dos autos.
3. Nas indenizações por dano moral, o termo inicial para
a incidência da correção monetária é a data da prolação
da decisão em que foi arbitrado definitivamente o valor da
indenização.
4.  Agravo  regimental  a  que  se  dá  parcial  provimento,
apenas  para  determinar  a  incidência  da  correção
monetária a partir da data do arbitramento.
(EDcl  no  REsp  1062990/PR,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe
20/09/2013)

Feitas  tais considerações, DESPROVEJO  os Recursos de

Apelação, mantendo a Sentença recorrida em todos seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS

Relator 
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