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ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FORTALEZA

12a UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

CÍVEIS E CRIMINAIS

 

 

 

PROCESSO Nº. 0047472-21.2015.8.06.0004

PROMOVENTES DAVID DE CARVALHO e OUTRA

PROMOVIDAS CONSTRUTORA JBL LTDA e OUTRA

 

 

Vistos etc.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/1995.

 

Esclareço,  todavia,  que  se  trata  de  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS  ajuizados pelos Promoventes acima identificados.

 

 

Em sede de inicial, os Promoventes alegam que no dia 29/01/2015, assinaram o contrato de aluguel
com a Promovida A PREDIAL  do imóvel de propriedade da Promovida CONSTRUTORA JBL LTDA ,  tendo sido
pago como caução em 24/02/2015, o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), conforme o Recibo em
anexo.

 

Que o imóvel não estaria em condições de habitação, pois, encontrava-se com vários problemas
nos móveis, portas, paredes, pintura, conforme comprovado pelas fotos juntadas e estaria com a conta de energia
em atraso, além dos Promoventes terem recebido as chaves do imóvel no dia 21/02/2015. Pelo atraso nos reparos
por parte das Promovidas, os Promoventes alugaram outro imóvel para residir e pagaram a caução do outro imóvel
o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

 

Na contestação as Promovidas alegam que não deve prosperar os pedidos dos Promoventes, com
relação à reparação dos Danos Morais e Materiais pleiteados. Que o imóvel teria condições de habitação, tanto
que foi alugado logo em seguida para outra pessoa, que foram realizados os reparos, os consertos e as trocas dos
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móveis  por  funcionário  especializado,  requerendo  a  improcedência  da  demanda,  não  tendo  trazido  aos  autos
qualquer documentação que comprovasse a sua tese jurídica.

 

Foram colhidos  os  depoimentos  pessoais  dos  Prepostos  das  Promovidas,  o  Preposto  da  JBL
informou que a Empresa JBL tem vários imóveis alugados e quem administra é A PREDIAL, que foi realizada uma
vistoria no imóvel por um funcionário da JBL e a Promovente Cláudia e nada foi questionado.

 

O Preposto da A Predial não soube precisar a data correta do aluguel do imóvel trabalha no setor
jurídico, não viu os Promoventes na A Predial e sim o advogado dos Promoventes que não sabe informar o motivo
da visita, e nem se houve alguma notificação dos Promoventes para a A PREDIAL.

 

A testemunha DAS PROMOVIDAS: que trabalha na JBL tendo sido admitido em 06/01/2015. Que
realizou uma vistoria  no imóvel sendo uma casa residencial no condomínio Flower  Residence casa 09.  Que a
esposa do Sr. Vitor estava junto com o mesmo na vistoria que seria o inquilino que iria morar na casa. Que a sua
função na JBL é de encarregado de manutenção. Que foram realizados reparos na casa mas não sabe precisar a
data mas foi no ano de 2015. Que o atual inquilino sugeriu reparos e que foram feitos, não sabendo precisar quais
foram realizados.  Que os Promoventes mudaram para a casa em frente a do número 09.  Que a Sra.  Cláudia
solicitou modificação ou reparo no imóvel.

 

A  Testemunha  dos  Promoventes  Sra.  DINA:  que  os  Promoventes  alugaram  a  casa  09  de
propriedade  das  promovidas.  Que  a  casa  tinha  alguns  problemas  sendo  solicitado  a  A  Predial  para  fazer
descupinizações e pendências de COELCE e CAGECE. Que as Promovidas não realizaram as reformas em tempo
hábil.  Que a testemunha não estava presente na vistoria  junto com a Sra.  Cláudia.  Que a testemunha viu os
Promoventes  entrarem  e  saírem  do  condomínio  entre  os  meses  de  Fevereiro  a  Março  de  2015.  Que  os
Promoventes não puderam alocar a sua mudança pelos motivos já expendidos que são a falta de condições de
moradia do imóvel. Que a testemunha e os vizinhos ofereceram ajuda aos Promoventes e ao seu (a) filho (a) menor.
Que a reforma que foi realizada no imóvel foi para a atual inquilina poder habitar a casa.

 

As Promovidas ofereceram aos Promoventes uma proposta de acordo na audiência, que seria o
pagamento do valor da caução de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), acrescidos da correção monetária pelo
índice da poupança mensal TR, o que não foi aceito pelos Promoventes, estando consignado na Ata de Audiência
UNA.

 

DO MÉRITO

 

Da análise detida dos autos, vê-se assistir razão aos Promoventes quanto à procedência em parte,
das alegativas que sustentam na presente demanda.

 

Quando  as  Promovidas  não  trouxeram aos  autos  os  documentos  ou fotos,  comprovando  que
procederam com os reparos e consertos no imóvel locado, no prazo devido para que os Promoventes pudessem
habitar o imóvel, não conseguiram desmentir o que foi afirmado pelos Promoventes.

 

Além da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial pelas provas: testemunhas, fotos e
os  documentos  trazidos  na  petição  inicial, confirmando  a  ocorrência  dos  fatos  alegados  pelos  Promoventes,
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demonstrando a real situação do imóvel locado, através do contrato de locação e do recibo da caução.

 

No caso vertente, o bem imóvel é de natureza durável, apresentando avarias que o impedem de ser
locado e os consertos e reparos não foram sanados dentro do prazo razoável para que os Promoventes pudessem
habitá-lo.

 

Convém assinalar  que o caso em discussão tem seu enquadramento legal no art.  18,  do CDC,
senão vejamos:

 

 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo dur áveis
ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade  ou  quantidade  que  os  tornem  impróprios  ou
inadequados  ao  consumo  a  que  se  destinam  ou  lhes
diminuam o valor , assim como por aqueles decorrentes da
disparidade, com as indicações constantes do recipi ente,
da  embalagem,  rotulagem  ou  mensagem  publicitárias
respeitadas  as  variações  decorrentes  de  sua  natureza ,
podendo  o  consumidor,  exigir  substituição  das  parte s
viciadas.

 

§ 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de tr inta
dias,  pode o consumidor exigir,  alternativamente e à sua
escolha:

 

I - a substituição do produto por outro da mesma es pécie,
em perfeitas condições de uso;

 

II – a restituição imediata da quantia paga, moneta riamente
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

 

III – o abatimento proporcional do preço.

 

 

Ora, os prazos para os reparos e consertos no imóvel ultrapassaram e muito o prazo legal de 30
(trinta) dias, haja vista que no dia 29/01/2015, foi assinado o contrato de locação e o relatório de vistoria no dia
20/03/2015, não tendo as Promovidas cumprido o prazo legal, o que enseja a reparação do dano.
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Destarte,  o  consumidor  tanto poderia  optar  pela  substituição do produto por  outro  novo,  ou a
restituição da quantia paga monetariamente atualizada, bem como o abatimento do preço, nos termos do art. 18, §
1º, do CDC, sendo nesse caso cabível somente a restituição da quantia paga pela caução.

 

         Na sua inicial os Promoventes requereram “o ressarcimento do valor pago, correspondente ao valor
da caução”, não havendo pedido indeterminado. Assim, a solução do litígio, no entendimento deste Juízo, deverá
ser a devolução da caução que os Promoventes pagaram, devidamente corrigida pelo índice do INPC/IBGE e dos
Juros de Mora de 1% (um por cento) ao mês, pois foi esta a sua opção.

 

       Portanto, devem as Promovidas A PREDIAL – ADMINISTRADORA CEARENSE DE BENS IMÓVEIS
e  a CONSTRUTORA JBL LTDA ,  restituírem aos Promoventes  a quantia  paga pela caução,  monetariamente  corrigida  e
atualizada, nos termos do art. 18, § 1º, II do CDC, sobretudo por que, no Juizado Especial Cível e Criminal, de acordo com o art.
6º, da Lei 9.099/1995, prevê que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins
sociais da Lei e às exigências do bem comum”.

 

          Com efeito, a pretensão autoral encontra amparo no art. 5º, V e X, da CF/1988, no art. 927 e
Parágrafo único, do CC/2002 e no art. 6º, VI e VII, do CDC.

 

  Em caso análogo ao dos autos, este tem sido o pacífico entendimento jurisprudencial:

 

TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL AC 20010111240094 DF (TJ-DF)

Data de publicação: 19/09/2006

Ementa: PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓV EL RESIDENCIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. CULPA DO LOCADOR. PAGAMENTO. MULTA. IND ENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA C AUÇÃO.  COMPENSAÇÃO.
ALUGUEL  ATRASADO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊN CIA  RECÍPROCA.
1.AUSENTES  OS  REQUISITOS  PREVISTOS  NO  ART.  5º  ,  INCISO  X  ,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL , INCABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  2.INDEVIDA A INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS,  QUANDO  NÃO  COMPROVADO  O  EFETIVO  PR EJUÍZO  SOFRIDO.
3.ENCERRADA A LOCAÇÃO POR FORÇA DE RESCISÃO JUDICIA L, POR CULPA DO LOCADOR,
TEM  DIREITO  O  LOCATÁRIO  À DEVOLUÇÃO  DO  VALOR  OFERTADO,  COMO  CAUÇÃO,  EM
SUBSTITUIÇÃO  AOS  FIADORES.  4.  EM  FACE  DA SUCUMBÊNCI A RECÍPROCA,  AS  CUSTAS
PROCESSUAIS SERÃO RATEADAS ENTRE AS PARTES, QUE ARC ARÃO COM OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DOS RESPECTIVOS PATRONOS. 5. APELO PAR CIALMENTE PROVIDO.

 

Conquanto não se possa evitar, afastar, substituir, ou quantificar o desgaste subjetivo à imagem da
vítima em valores  monetários,  certo  é  que o  dinheiro representa  efetivamente  uma compensação.  De fato,  a
indenização moral objetiva leva ao prejudicado um bem da vida, que lhe restitua parcialmente a sensação de Justiça
e, ainda, represente uma utilidade concreta.

Nossos  Tribunais  têm entendido  que  o  dano  moral  deve  ser  fixado  em montante  suficiente  à
reparação do prejuízo, levando-se em conta a moderação e a prudência do Juiz, segundo o critério de razoabilidade
para evitar o enriquecimento sem causa, em observância, ainda, às situações das partes.

Não tendo os Promoventes estipulado o valor dos Danos Morais, conforme preceitua o art. 14, § 2º,
da Lei 9.099/1995, arbitro o valor em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a meu ver, o correto dado o gravame
imposto pelas Promovidas, sendo uma empresa Imobiliária e uma Construtora, estabelecidas nesta cidade. Reputo
proporcional ao malefício experimentado pelos Promoventes, pois é suficiente para amenizar o desgaste emocional
presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que se presta a incutir nas
Promovidas à necessidade de maior diligência no desempenho de suas funções empresariais.
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                   Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para condenar as Promovidas A
PREDIAL – ADMINISTRADORA CEARENSE DE BENS IMÓVEIS e  CONSTRUTORA JBL LTDA, a pagarem aos
Promoventes pelos  DANOS MATERIAIS a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), acrescidos  de
correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do pagamento da caução em 24/02/2015 e dos juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação em 25/01/2016 e os DANOS MORAIS na quantia de R$
1.800,00 (um mil e oitocentos reais), corrigidos pelo índice do INPC/IBGE, desde o arbitramento (Súmula 362 do
STJ) e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data do evento danoso, assinatura
do contrato em 29/01/2015 (Súmula STJ nº 54).

 

Sem custas processuais e demais despesas de sucumbência, nos termos da lei. Eventual recurso
sujeito ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Fortaleza, 01 de março de 2016.

 

LUIZ ROBERTO OLIVEIRA DUARTE

                                               JUIZ DE DIREITO  

Assinado eletronicamente por: LUIZ ROBERTO OLIVEIRA DUARTE
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