
   

 

 
   

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
Décima Primeira Câmara Cível 

 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1494371-6 NOS AUTOS Nº 0023604-

39.2014.8.16.0014 (PROJUDI), DA 2ª VARA CÍVEL DE 

LONDRINA 

 

APELANTE: CAMPOS DO CONDE PRIVATE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA - SPE e URBPLAN DESENVOLVIMENTO 

URBANO S/A 

APELADOS: ELIAS  FAIAD  JÚNIOR  e VILMARA  MARQUES  

FAIAD  

RELATOR:   DES. MARIO NINI AZZOLINI 

 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

COBRANÇA DE MULTA, RESTITUIÇÃO DE VALORES 

PAGOS E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTES OS PEDIDOS E RESCINDIU O CONTRATO 

DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E CONDENOU 

EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. ATRASO 

INJUSTIFICÁVEL E QUE EXTRAPOLA O TOLERÁVEL. 

PRAZO CONTRATUAL QUE VINCULA AS PARTES. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA 

INFORMAÇÃO E DA CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE DA 

LEI FEDERAL Nº 6.766/1979, QUE SE REFERE A 

RELAÇÃO ENTRE A CONSTRUTORA E A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE 

DANO MORAL RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM AS 

PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. 

 

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível 

nº 1494371-6, da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Londrina, em que são apelantes CAMPOS DO CONDE PRIVATE 

ADMINISTRAÇÃO LTDA - SPE e URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A. e 

apelados ELIAS FAIAD JÚNIOR e VILMARA MARQUES FAIAD. 
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1. Trata-se de apelação cível interposta por CAMPOS DO 

CONDE PRIVATE ADMINISTRAÇÃO LTDA - SPE e URBPLAN 

DESENVOLVIMENTO URBANO S/A. inconformadas com a sentença que julgou 

procedentes os pedidos da inicial para: i) resolver o contrato de compromisso de 

compra e venda entabulado entre as partes; ii) condenar solidariamente os 

Apelantes a restituir integralmente aos Apelados as prestação pagas e despesas 

decorrentes do citado contrato, acrescidos de juros da mora de 1% ao mês a contar 

da citação e com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada desembolso e 

iii) condenar os Apelantes a indenizar os Apelados a título de danos morais no valor 

de R$ 12.000,00 para cada um, acrescido de juros da mora de 1% ao mês a partir 

da citação e com correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Pela 

sucumbência, os Apelantes foram condenados ao pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da 

condenação (seq. 83.1 e 94.1). 

 

Os Apelante sustentam, em síntese, que: i) não devem ser 

condenados a ressarcir todos os valores despendidos pelos Apelados porque não 

houve atraso na entrega dos imóveis, pois o contrato “celebrado entre as partes está 

sob a égide da Lei 6.766/79 que regula as obras de implantação e infraestrutura dos 

loteamentos” que prevê em seu artigo 70 que a construção do empreendimento 

poderá se estender por até quatro anos, contados da aprovação do projeto perante o 

município, que se deu em 01.09.2011; ii) ainda que assim não fosse, a cláusula 

contratual que menciona o prazo para conclusão das obras é de mera previsão e 

não prazo efetivo de entrega; e iii) é indevido ou, ao menos, exorbitante o valor 

arbitrado a título de danos morais, pois ausente qualquer prova dos supostos 

abalos ou dos danos suportados. Pede a reforma da sentença para ser julgada 

improcedente a demanda (seq. 110.1).  

 

Contrarrazões às fls. 13/19. 

 

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do 

recurso de apelação. 

 

As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel 

tendo por objeto três lotes integrantes do empreendimento Campos do Conde 

Veredas, que compreendem os lotes 04 e 14 da quadra 04 e lote 02 da quadra 03. 
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Na avença, restou estabelecido na cláusula 7.1 que “o início da 

construção do ‘Condomínio Residencial Campos do Conde I’ está prevista para o mês 

de janeiro de 2.012, e a conclusão e entrega estão previstas para o mês de dezembro 

de 2013 (...) admitindo-se um atraso não superior a 180 (cento e oitenta) dias para a 

sua entrega”. 

 

Não há como se considerar esse prazo como de mera previsão, 

pois o artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que “As 

declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos 

relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive 

execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”.  

 

E, mesmo se inexistisse esse dispositivo, incide à relação 

havida entre as partes os princípios da informação, da confiança e da transparência 

(arts. 4º, 6º, III, e 30 do CDC), norteadores das relações de consumo, já que os 

Apelados depositaram expectativa e confiança no vínculo contratual. 

 

Despropositado também é o pleito de incidência da Lei Federal 

nº 6.766/1979 ao caso, como pretendem os Apelantes, pois essa normativa cinge 

aos aspectos administrativos necessários ao parcelamento do solo urbano, que se 

referem apenas aos Apelantes, responsáveis pelo parcelamento, e a Administração 

Pública Municipal, responsável pela aprovação do projeto, nada tendo a ver com a 

relação consumerista havida entre as partes. 

 

E não há negar também que o atraso injustificado na entrega 

do imóvel causou angústias, transtornos, frustações, incômodos e sofrimentos aos 

Apelados, que se esforçaram para adimplir com todas as obrigações assumidas no 

contrato e, no caso, o empreendimento sequer teve sua construção iniciada. 

 

A propósito, esta Câmara, em voto relatado pelo eminente 

Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, que foi acompanhado pelos 

Desembargadores Ruy Muggiati e Gamaliel Seme Scaff, decidiu que o atraso na 

entrega de imóvel pela construtora extrapola o mero aborrecimento do cotidiano, a 

saber: 
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“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE ENTREGA DO IMÓVEL 

DESCUMPRIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. 

VALIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA DE 180 DIAS, QUE NÃO 

INFRINGE O CDC. TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLAM O 

MERO ABORRECIMENTO NÃO INDENIZÁVEL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTES 

AO VALOR DE ALUGUEL DO IMÓVEL. PARCIAL PROVIMENTO 

DO RECURSO PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO DOS DANOS 

MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) COMO DEVIDOS SOMENTE 

DEPOIS DE ESGOTADO O PRAZO DE CARÊNCIA REFERIDO, 

COM JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE QUANDO DEVIDO O PAGAMENTO DESSES 

ALUGUERES (PRIMEIRO DIA DE CADA MÊS).” 

(TJPR, 11ª CCv., AC 1227812-9, Rel. Des. Sigurd Roberto 

Bengtsson, j. em 12.11.2014, destacou-se)  

 

Comprovada, assim, a ocorrência do dano moral, é de se 

analisar a insurgência das apelantes quanto ao valor fixado a este título.  

 

Como se sabe, o arbitramento do quantum indenizatório fica ao 

prudente critério do julgador, que deve ponderar a gravidade da culpa, a extensão 

do dano, a possibilidade de quem deve repará-lo e as condições do ofendido, além 

de levar em conta que a reparação não deve gerar o enriquecimento ilícito, mas deve 

ser arbitrada em montante suficiente para atingir o caráter repressivo, punitivo e 

pedagógico da medida, de modo a coibir atos da mesma espécie. 

 

Tem-se, ainda, que a indenização deve atingir cifra suficiente 

para coibir a reiteração da conduta lesiva pela ofensora, em atendimento ao caráter 

repressivo, punitivo e pedagógico do dano moral.  

 

Na espécie, entendo que o valor arbitrado pelo magistrado, no 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atende adequadamente aos critérios acima 

apontados, de forma a não se caracterizar ínfima a verba indenizatória, nem se 

afigurar excessivo o valor aqui arbitrado. 
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Nesses termos, o voto é no sentido de negar provimento ao 

recurso de apelação. 

 

4. Diante do exposto, ACORDAM os senhores julgadores da 

Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, à 

unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos 

do voto do Relator.  

 

Participaram da sessão e acompanharam o voto do Relator os 

Excelentíssimos Senhores Desembargadores RUY MUGGIATI (Presidente) e 

LENICE BODSTEIN. 

 

Curitiba, 29 de junho de 2016. 

 

 

 

MARIO NINI AZZOLINI 

Relator 
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