
Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 1 de 13

Apelação Cível nº 1.419.035-1 

2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba 

Apelante 1:  Leandro Pulucas Mertin 

Apelante 2: MRV Engenharia e Participações S/A. 

Apelados:  Os mesmos. 

Relator:  Péricles Bellusci de Batista Pereira  

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E DANOS MORAIS.  

- MATÉRIAS PREJUDICIAIS. INVERSÃO DA ORDEM DE JUL-

GAMENTO. NECESSIDADE.  

1. APELAÇÃO 2: 

1.1. ATO ILÍCITO DA CONSTRUTORA MRV. NEGLIGÊNCIA. 

OBRA NÃO INICIADA. EMPREENDIMENTO EM ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓ-

VEL SEM A OBTENÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PE-

RANTE O IAP. 

- A construtora cometeu ato ilícito em razão da sua postura negligen-

te ante a documentação ambiental necessária para construção do em-

preendimento e devida concretização da promessa de compra e venda 

firmada com o autor. 

1.2 RESCISÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM RA-

ZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO CONTRA-

TUAL PELA CONSTRUTORA. OBRA NÃO INICIADA. SEN-

TENÇA ULTRA PETITA. VALOR SUPERIOR AO PEDIDO NA 

INICIAL.  

MULTA. CONTRATO QUE PREVÊ APENAS MULTA DE 8% 

PARA O CASO DE RESCISÃO, EM FAVOR DO VENDEDOR. 
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APLICAÇÃO DE MULTA EM FAVOR DO CONSUMIDOR, POR 

EQUIDADE. 

- A previsão de multa apenas para o consumidor, no caso de resolu-

ção do contrato, autoriza interpretação por isonomia e equidade, de 

forma a ser imposta à vendedora a mesma penalidade, quando verifi-

cada sua culpa na resolução do pacto. 

1.3 DANOS MORAIS. CULPA OBJETIVA DA MRV. IMPOSSIBI-

LIDADE DE EFETIVIDADE DO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMEN-

TO. 

- A inexecução significou a frustração de todas as expectativas do 

consumidor, além de aborrecimentos excessivos, o que, inegavelmen-

te, é capaz de ensejar danos morais em razão da negligência por par-

te do causador do prejuízo. 

2. APELAÇÃO 1: 

2.1 VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. IMÓVEL NÃO CONSTRUÍ-

DO. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO MONETÁRIO SOBRE O 

VALOR DO BEM. 

- No caso, indevida a postulada indenização por ocorrência de valori-

zação imobiliária, vez que o imóvel não foi construído. 

3. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO 

NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RE-

FLEXO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 

- Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado na sentença, 

quando reputado razoável e suficiente à reparação moral imposta, 

bem refletindo as peculiaridades do caso concreto, não havendo que 

se falar em redução ou majoração. 

Apelação cível (1) não provida. 

Apelação cível (2) parcialmente provida. 
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Vistos. 

I – Relatório 

Leandro Pulucas Mertin e MRV Engenharia e Participações S/A. ape-

lam da sentença de fls. 294/303, que julgou parcialmente procedente a ação de Indenização 

por danos materiais e morais, condenando esta ao pagamento de “a) danos morais no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados pelo INPC desde esta sentença e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, ambas até o efetivo pagamento; 

b) multa contratual de 10% sobre o valor do imóvel, valor estes que deve ser corrigido pelo 

INPC desde a data do descumprimento contratual e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, desde a citação” (fl. 302). 

Em razão desse desfecho, condenou a requerida ao pagamento das cus-

tas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil re-

ais). 

Leandro Pulucas Mertin apela às fls. 312/323 alegando a ocorrência de 

valorização imobiliária ocorrida no país, em especial destaque no município de Curitiba e 

Região Metropolitana, devendo, assim, a requerida indenizar o autor uma quantia pertinente a 

“reposição efetiva de prejuízo”, para que este possa adquirir outro imóvel de igual padrão. 

Requer, enfim, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, 

“em valor plausível aos desgastes do Apelante para com a Apelada” (fl. 319).  

MRV Engenharia e Participações S/A. apela, por sua vez, às fls. 

326/343, sustentando a inexistência de ato ilícito por parte da construtora, que reuniu as con-

dições necessárias do art. 32 da Lei 4.591/64, estando autorizada para iniciar a comercializa-

ção das unidades do empreendimento, independente de licença ambiental. 

Aduz que “de fato, a obra não foi iniciada devido à falta de obtenção 

da licença de instalação junto ao IAP, sendo que a negativa do órgão se funda no fato de que 

parte do terreno onde seria edificada a obra é considerada de preservação ambiental” (fl. 
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333), mas tomou a providência adequada veiculando esta informação na página de relaciona-

mento da construtora, e se programou para atendimento dos clientes de forma personalizada. 

Assim, ressalva a impossibilidade de aplicação de multa de 10%, haja 

vista a ausência de culpa da ré, e, ainda, em virtude de o autor ter requerido multa de 8% ou 

sucessivamente de 2%, sendo a sentença ultra petita. 

No que tange ao dano moral, defende a inexistência deste, visto que o 

apelante em todo momento agiu de boa-fé, veiculando a informação aos consumidores, não 

sendo negligente em quaisquer aspectos do empreendimento, e restando prejudicado tanto 

quanto o autor em face da expectativa criada com a aprovação do projeto de incorporação 

imobiliária junto à municipalidade e posterior negativa de licença ambiental. 

Argumenta que a, conforme entendimento do STJ, o mero descumpri-

mento contratual não é suficiente para gerar indenização por danos morais, os quais “compre-

endem aquelas que ocasionam lesão a direitos personalíssimos, tais como à honra, à imagem, 

à intimidade gerando frustração, aflição e desgosto profundo ao ofendido, o que não é o caso 

dos autos” (fl. 338). 

Sucessivamente, requer a minoração do quantum arbitrado para a mé-

dia de condenação deste Tribunal. 

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para o fim 

de julgar improcedentes os pedidos inicias, e a condenação do apelado ao pagamento de hono-

rários advocatícios, estes arbitrados em 20$ sobre o valor pleiteado. 

O recurso foi recebido em ambos os efeitos à fl. 347 e foram apresenta-

das contrarrazões pelo autor às fls. 357/366 e pela requerida às fls. 368/375. 

II – Voto 

Diante da ordem de prejudicialidade das questões suscitadas nos recur-

sos, o segundo apelo, interposto pela MRV Engenharia e Participações S/A, será apreciado 

em primeiro lugar. 

Apelação 2: interposta pela requerida MRV Engenharia e Participações S/A 

- Da negligência da construtora  
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Inicialmente, ao contrário do defendido pela apelante, infere-se que a 

construtora é responsável pela inadimplência contratual que ocasionou a rescisão do contrato.  

Isso porque, a ré comercializou um imóvel na planta, sem a prévia ob-

tenção de licença do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), em virtude de parte do projeto do 

empreendimento estender-se sobre uma área de preservação ambiental. 

Aliás, consoante ao destacado pela própria apelante, a Lei nº 4.591/64, 

que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliária, preceitua no 

art. 32, alínea “d” que “o incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas 

após ter arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, os seguintes documentos: 

d) projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes”. 

Pois bem. 

Em que pese o projeto do empreendimento ter sido aprovado pelo mu-

nicípio de São José dos Pinhais, a construção também depende de licenciamento ambiental 

fornecido pelo licenciamento do IAP. 

De acordo com a legislação específica da Resolução SEMA nº 031 de 

24 de agosto de 19981, no art. 151, a implantação de conjuntos habitacionais é entendida co-

mo empreendimento imobiliário, sendo necessária a “licença ambiental que será concedida 

quando observados os critérios observados nesta resolução” (art. 150). 

Assim, para o caso define-se que a licença de instalação era imprescin-

dível ao empreendimento. 

É obrigação do incorporador obter as licenças necessárias para iniciar 

um empreendimento, sendo que além dos documentos obtidos junto à prefeitura, esfera muni-

cipal, deveria previamente apresentar também as de âmbito estadual e federal, visto que se 

tratando de tema ambiental a competência material é comum a todos os entes, conforme o art. 

23, inciso VI da CF.   

                                                       -- 

1Resolução SEMA Nº 031 de 24/08/1998. 
<http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RESOLUCOES/Resolucao_
SEMA_31_1998.pdf> 
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Além disso, também tem a obrigação de informar adequadamente o 

consumidor a respeito de tais trâmites, fato que não se verificou na espécie, razão pela qual 

resta evidenciada a responsabilidade por ato ilícito, mesmo diante da alegação de que a co-

mercialização dos imóveis seria possível por conta do disposto no art. 32 da Lei 4.591/64. 

Em outras palavras, mesmo sendo possível juridicamente a comerciali-

zação dos imóveis, não se exime da responsabilidade a parte vendedora que atuou negligen-

temente e, por isso, causou a rescisão do contrato. 

Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. VENDA E COMPRA 
DE IMÓVEL A SER EDIFICADO. PEDIDO PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES 
PAGOS E OUTRAS COMPOSIÇÕES INDENIZATÓRIAS, INCLUSO LUCROS CES-
SANTES E DANOS MORAIS. COMINAÇÃO IMPOSTA PELO R. JUÍZO DETERMI-
NANDO A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, BEM COMO O PA-
GAMENTO DE LUCROS CESSANTES EM FAVOR DO AUTOR QUE QUITOU IN-
TEGRALMENTE O PREÇO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES EM AO SE-
GUNDO AUTOR E DANOS MORAIS PARA AMBOS OS AUTORES AFASTADOS. 
APELO DA RÉ. NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE LICENÇA 
AMBIENTAL. CULPA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. 
RECURSO DOS AUTORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA 
RÉ QUE NÃO CONCLUIU E EDIFICOU A OBRA NO PRAZO ESTABELECIDO. 
CABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NÃO PAGAMENTO DO 
VALOR INTEGRAL POR PARTE DE UM DOS AUTORES POR CULPA DA CONS-
TRUTORA. MULTA CONTRATUAL QUE DEVE SER PONDERADA EM RELAÇÃO 
AO VALOR PAGO. DISSABORES E FRUSTRAÇÕES SOFRIDOS PELO COMPRA-
DOR COM A FALTA DA ENTREGA DO IMÓVEL LEGITIMAM A CONDENAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO INTEGRAL DA RÉ EM ÔNUS SUCUM-
BENCIAIS. APELO DA RÉ NEGADO E DOS AUTORES PROVIDO. (TJPR - 6ª 
C.Cível - AC - 403722-1 - Curitiba -  Rel.: Ana Lúcia Lourenço - Unânime -  - J. 
25.03.2008, negritei) 

Desta forma, não se discute neste caso, se a comercialização das unida-

des e a posterior impossibilidade de construção ocorreu de maneira proposital, distante da 

boa-fé ou da expectativa da empresa. Fato é que esta deveria ter obtido os documentos neces-

sários, incluindo-se a aprovação ambiental para a efetiva concretização do empreendimento e 

entrega do imóvel.  

Em outras palavras, verifica-se que a construtora agiu com negligência 

ao iniciar a comercialização dos imóveis sem que houvesse a certeza da efetiva entrega da 
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obra, visto que não se ateve a obtenção dos documentos ambientais necessários, neste caso, o 

licenciamento de instalação, de modo que violou o direito do autor, nos termos do art. 186, do 

CC.  

Deste modo, a MRV Engenharia e Participação S/A deve suportar as 

consequências da inadimplência contratual advinda de sua conduta negligente. 

- Da multa contratual 

Ultrapassada a constatação da culpa da requerida pela rescisão contra-

tual, cabe a análise da alegação quanto ao percentual arbitrado pela sentença a título de multa, 

tendo a apelante sustentado, com razão, que o julgamento foi ultra petita. 

Vejamos, o autor requereu inicialmente à fl. 16: 

2. Condenar a requerida no pagamento da multa contratual, à base de 8%, ou sucessi-
vamente 2% sobre o valor do imóvel, nos termos da fundamentação. Ainda sucessiva-
mente requer seja aplicada multa deferida sobre a base de cálculo fixada por este D. 
Juízo; 

O juízo de origem, por sua vez, aplicou a multa contratual no percentu-

al acima do requerido: “Assim, aplicando-se o princípio da isonomia, mas também, o da 

equidade, imponho a construtora a multa contratual correspondente a 10% do valor do imó-

vel pelo atraso na obra” (fl. 300). 

Enquanto o autor pleiteou o pagamento da cláusula penal no percentual 

de 8% ou 2%, a sentença arbitrou a incidência de multa contratual em 10%. 

Desta forma, a sentença deve ser reformada no que diz respeito ao con-

cedido a mais do que foi postulado pela parte autora, em ofensa ao disposto no art. 4602, do 

CPC.  

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE 
UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM 
ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO 

                                                       -- 

2 É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu 
em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 
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PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM 
ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO UL-
TRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além 
dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de 
julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em 
maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte pa-
ra decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar as-
sim a condenação por danos morais. (STJ - REsp: 1352962 PB 2012/0209823-1, Rela-
tor: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013). 

Outrossim, analisando o contrato de promessa de compra e venda às 

fls. 22/34, verifica-se que só há previsão de multa, seja moratória, ou compensatória a ser im-

posta ao consumidor, sendo omisso quanto ao inadimplemento por parte da promitente ven-

dedora. 

De fato, para o caso de rescisão contratual, houve apenas a previsão 

(cláusula 7) de dedução de 8% do valor do contrato para cobertura de despesas iniciais de 

publicidade, comercialização, etc, situação que torna tal encargo equivalente à multa compen-

satória. 

Deste modo, em consonância ao princípio da equidade inserida no 

princípio da boa-fé, se faz necessária a imposição da multa contratual à ré no percentual im-

posto ao consumidor na cláusula 7, ficando superada a argumentação relativa à falta de previ-

são contratual de tal penalidade (bem como os dispositivos legais invocados na apelação, 

quais sejam, art. 127 do CPC, arts. 409 e 416 do Código Civil) 

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal na Apelação Cível n° 1377513-

8, envolvendo a mesma construtora (conforme ementa que será reproduzia logo abaixo, por 

ocasião do tratamento do dano moral), e, ainda: 

“APELAÇÃO CÍVEL.CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VEN-
DA.LOTEAMENTO URBANO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA.REDE DE ESGOTO 
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. OBRIGA- ÇÃO LEGAL E CONTRATUAL. PRAZO 
PRORROGADO PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE OBSER-
VAÇÃO DO CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO E NÃO APENAS DO PRAZO 
FINAL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS. MORA CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO 
DE FAZER VALIDAMENTE IMPOSTA.MULTA. CONTRATO QUE PREVÊ APE-
NAS MULTA DE 10% PARA O CASO DE RESCISÃO, EM FAVOR DO VENDE-
DOR.APLICAÇÃO DE MULTA EM FAVOR DO CONSUMIDOR, POR EQUIDA-
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DE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR, PARA 2%. CASO DE ATRASO NA 
OBRIGAÇÃO E NÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.DANOS MORAIS. SENTENÇA 
EXTRA PETITA. INOCORRÊN- CIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONTRATO DE R$ 
20.200,00.VERBA INDENIZATÓRIA IMPOSTA EM R$ 10.000,00. VALOR EXCESSI-
VO. REDUÇÃO DEVIDA PARA R$ 5.000,00.Recurso parcialmente provido, para re-
duzir o valor da multa e da in- denização por danos morais.” (TJPR - 18ª C.Cível - AC 
- 1364886-1 - Cascavel -  Rel.: Pericles Bellusci de Batista Pereira - Unânime -  - J. 
12.08.2015) 

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, apenas neste ponto, para 

reformar a sentença, condenando a ré ao pagamento de multa contratual moratória equivalente 

a 8% sobre o valor do imóvel, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetá-

ria pelo INPC, desde a data da assinatura do contrato.  

- Da existência de dano moral 

Quanto ao imposto dano moral, os incômodos ocasionados pela resci-

são do contrato ultrapassaram o mero dissabor pelo inadimplemento, atingindo o direito à 

moradia e ao sossego do autor. 

A inexecução significou, em verdade, a frustração de todas as suas ex-

pectativas, além de aborrecimentos excessivos, o que, inegavelmente, é capaz de ensejar da-

nos morais por parte do causador do prejuízo, conforme os seguintes precedentes, guardadas 

as devidas proporções: 

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C MULTA E DANOS MORAIS. CONTRATO 
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA.ATRASO NA 
ENTREGA DA OBRA. (...) ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO - 
PRAZOS CONTRATUAIS DESCUMPRIDOS PELA CONSTRUTORA - INEXISTÊN-
CIA DE MORA DO COMPRADOR - DANO MORAL CONFIGURA-
DO.MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS 1 E 
2 PARCIALMENTE PROVIDOS.” (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1236091-9 - Curitiba -  
Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime -  - J. 10.03.2015) 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM IN-
DENIZAÇÃO. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA IMPLANTAÇÃO DA IN-
FRAESTRUTURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. MÉRITO. A APE-
LANTE NÃO CUMPRIU COM SEU ÔNUS DE COMPROVAR QUE NÃO ERA POS-
SÍVEL CUMPRIR COM O AUMENTO DAS OBRAS NO PRAZO ESTABELECIDO 
CONTRATUALMENTE. MULTA CONTRATUA. CABIMENTO. PERCENTUAL PRE-
VISTO NO CONTRATO DE ADESÃO PREPARADO PELA PRÓPRIA APELANTE. 
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. QUANTIA SUFICIEN-
TE PARA COMPENSAR A VÍTIMA E AO MESMO TEMPO INIBIR O OFENSOR. O 
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JUÍZO A QUO PESOU CORRETAMENTE A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PAR-
TES, A REPERCUSSÃO DO FATO E A CONDUTA DO AGENTE PARA A JUSTA 
DOSIMETRIA DO VALOR INDENIZATÓRIO.RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO.” (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1294766-1 - Cascavel -  Rel.: D’Artagnan Ser-
pa Sa - Unânime -  - J. 10.03.2015) 

Em precedente envolvendo a mesma Construtora, decidiu este Tribu-

nal: 

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 
PERDAS E DANOS.COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 
PLANTA. EMPREENDIMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO. SEN-
TENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS 
(ART. 269, I DO CPC).1. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO FORMULADO PEDIDO 
DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REVOGAÇÃO 
PARCIAL.2. DEVOLUÇÃO SIMPLES DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONS-
TRUTORA QUE DEU CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DESTA 
COBRANÇA. ADMISSÃO DO INTERMEDIÁRIO PELA PRÓPRIA CONSTRUTO-
RA.ATUAÇÃO DO CORRETOR DIVERSA DA PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SER-
VIÇOS DE CORRETAGEM, POIS OPERAVA A MANDO E INTERESSE DA INCOR-
PORADORA.DESEMPENHO CONJUNTO DAS EMPRESAS, QUE RETIRARAM A 
AUTONOMIA DA PARTE EM ESCOLHER QUEM QUISESSE PARA A MEDIAÇÃO 
DO NEGÓCIO. FAVORECIMENTO APENAS DA EMPRESA DE ENGENHARIA, 
QUE OTIMIZOU SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL E MAXIMIZOU A VENDA DAS 
UNIDADES HABITACIONAIS E O SEU PRÓPRIO LUCRO. VENDA CASADA. PRÁ-
TICA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 39, INCISO I E DO ARTIGO 51, INCI-
SOS III E IV, AMBOS DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS.3. 
REPETIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO 
CONTRATUAL. 

4. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE BOA FÉ OBJETIVA DA RÉ QUE COMERCI-
ALIZOU APARTAMENTOS NA PLANTA SEM ALVARÁ PARA EXECUÇÃO DA 
OBRA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL QUE IMPEDIU A EXECU-
ÇÃO DO EMPREENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IN-
FORMAÇÃO À PARTE AUTORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE 
EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. 

5. RETENÇÃO DE FRAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CONTRATO QUE PRE-
VIA A RETENÇÃO DE 8% EM FAVOR DA RÉ INDEPENDENTEMENTE DE 
QUEM DESSE CAUSA À RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS QUE RECAI UNI-
CAMENTE EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
CLÁUSULA PENAL QUE DEVE SER IMPOSTA PARA AS DUAS PARTES. VE-
DAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA REFORMATIO IN PEJUS.MANUTENÇÃO DA SEN-
TENÇA QUE SE IMPÕE.6. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.RECURSO PAR-
CIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1377513-
8 - Curitiba -  Rel.: Luis Sérgio Swiech - Unânime -  - J. 19.08.2015, negritei) 
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Assim, deve ser mantida a condenação por dano moral, ficando para 

exame com a apelação do autor a discussão sobre o valor. 

Apelação 1: interposta pelo autor Leandro Pulucas Mertin 

- Da valorização imobiliária 

O apelante defende a possibilidade de indenização em virtude da valo-

rização imobiliária em âmbito nacional, para conseguir adquirir um imóvel de mesmo padrão 

do objeto do contrato resolvido por culpa da ré. 

No entanto, necessário respaldar que a indenização por perdas e danos 

em face de valorização imobiliária ocorre quando houver um acréscimo sobre o valor do bem, 

objeto do litígio, e não em relação ao mercado imobiliário como um todo. 

Outrossim, é fato incontroverso que o empreendimento não foi constru-

ído, de modo que não houve valorização do imóvel. 

Além disso, conforme fundamentado pelo juízo de origem, “a rescisão 

do contrato entre as partes ocorreu devido à inadimplência da requerida, contudo, o autor foi 

por vontade própria negociar a rescisão com a ré” (fl. 299), ou seja, cabe salientar que nos 

casos de rescisão contratual as partes retornam ao status anterior. 

Portanto, o apelante/autor não tem direito a indenização por suposta va-

lorização, vez que o imóvel sequer foi construído, e não houve o pagamento integral de seu 

preço (apenas de uma parcela que foi logo devolvida). 

- Do valor arbitrado a título de indenização por danos morais: 

Pretende o autor apelante, Leandro Pulucas Mertin, a majoração do va-

lor arbitrado para a indenização por danos morais. Já a ré, MRV Engenharia e Participações 

S/A. postula minoração do quantum fixado a esse título. 

Considerando a similitude da questão suscitada em ambos os apelos, 

passa-se à análise conjunta. 

Pois bem, na sentença, o valor dos danos morais foi fixado em R$ 

10.000,00 (dez mil reais).  
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O pedido de dano moral é apreciado com base no caso concreto, não 

podendo a indenização ser ínfima, nem exorbitante para não gerar enriquecimento sem causa.  

Conforme bem salientou o MM. Juiz a quo:  

“Considerando-se, pois, à luz do art. 944, caput, do Código Civil, as condições eco-
nômicas das partes, o alcance do dano e sua repercussão, fixa-se em R$ 10.000,00 
(dez mil reais) o quantum indenizatório. Mediante a utilização do princípio da propor-
cionalidade, busca-se a aplicação dos efeitos pedagógico, repressivo e reparador da 
indenização.” (trecho extraído da sentença – mov. 216.1) 

Ressalte-se que o dano moral não depende de comprovação do prejuízo 

patrimonial, e sim apenas do sofrimento e constrangimento suportado pela vítima em razão fato 

danoso. 

Sergio Cavalieri Filho leciona: 

“(...) Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal pre-
fixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da 
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha 
do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um 
lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro lado, não pode se 
tornar fonte de lucro indevido. (...) (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª edição, 
Malheiros, 2004, p. 109). 

Ainda, segundo Ruy Stoco: 

 “Obtempera com exação Caio Mário que ‘a vítima de uma lesão a algum daqueles di-
reitos sem cunho patrimonial, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos 
pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber 
uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atenden-
do às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação 
pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem 
tão pequena que se torne inexpressiva.” (Ob. cit., p. 1684). 

Assim, cabe ao juiz, no caso concreto, arbitrar o valor a título de dano 

extrapatrimonial levando em consideração: a) a condição financeira das partes envolvidas: de 

um lado o autor – adquirente de um imóvel modesto; b) as condições pessoais do ofendido, 

idênticas a todos os demais adquirentes do empreendimento; c) a condição do causador do 

dano: que deu o mesmo atendimento negligente a diversos consumidores; e d) a gravidade, a 

intensidade e a repercussão do dano. 
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O fundamento adotado na sentença mostra-se adequado ao caso dos au-

tos, pois o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se manifesta razoável, tendo em vista a con-

dição econômica das partes, as especificidades do caso concreto, o grau de culpa e o intuito de 

desestimular o ofensor. 

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da ré, para re-

conhecer o julgamento ultra petita do juízo de origem, adequando a multa contratual no per-

centual de 8% sobre o valor do imóvel, e nego provimento ao apelo interposto pelo autor. 

Os fundamentos acima expostos servem para resolver todas as questões 

jurídicas em debate, sem que se verifique qualquer afronta aos dispositivos legais invocados, 

que descrevo apenas para fins de prequestionamento: arts. 113, 422 do Código Civil; art. 32 

da Lei 4.591/64;  

  

 

III – Decisão  

ACORDAM os integrantes da Décima Oitava Câmara Cível do Tribu-

nal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao apelo (2) 

interposto pela MRV Engenharia e Participações S/A. e negar provimento ao apelo (1) inter-

posto por Leandro Pulucas Mertin, nos termos do voto do relator. 

Participaram do julgamento o Desembargador Marcelo Gobbo Dalla 

Dea e a Juíza Luciane Bortoleto. 

Curitiba, 02 de dezembro de 2015   

 

Péricles Bellusci de Batista Pereira 

Desembargador Relator 
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