
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012151-82.2014.815.0000.
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Agravante : SP-08 Empreendimentos Imobiliários LTDA. 
Advogado : Daniel Martins Boulos e Lucianna Moreira. 
Agravada : Maria das Graças Figueiredo Martins.
Advogado : Marcus Antônio Lucena Nogueira.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C  DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA  DEFERIDA.  INCONFORMISMO.
OBRA  NÃO  ENTREGUE  NO  PRAZO
ASSINALADO.  COMPROVAÇÃO.
SUSPENSÃO  DO  PAGAMENTO  DAS
PARCELAS  E  NÃO  INCLUSÃO  DO  NOME
DA  PARTE AUTORA NOS  ÓRGÃOS  DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.  EXCEÇÃO  DO
CONTRATO  NÃO  CUMPRIDO.  PRESENÇA
DO  FUMUS BONI IURIS E DO  PERICULUM
IN  MORA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
COMBATIDA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- A exceptio non adimpleti contractus surge como
exceção  ao  princípio  do  pacta  sund  servanda,
podendo  ser  invocado  quando  ocorrer  o
inadimplemento  contratual,  a  exemplo  da
inobservância desarrazoada do prazo de execução
da obra.

- Diante do inadimplemento contratual da empresa
agravante,  não  cabe  à  parte  autora continuar
pagando mensalmente o previamente acordado, se
área  comum do imóvel  não  foi  entregue na data
prevista, inclusive sem haver qualquer previsão de
quando a obra será finalizada.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  pela SP-08
Empreendimentos Imobiliários LTDA contra decisão proferida pelo Juízo
da  3ª  Vara  da  Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  da  “Ação  de
Resolução Contratual e Restituição de Valores Pagos cumulada com Perdas e
Danos Morais” ajuizada por Maria das Graças Figueiredo Martins em face
da  agravante  e  da  empresa  Q-3  Empreendimentos  Imobiliários  LTDA,
concedeu a antecipação de tutela nos seguintes termos

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA para, em consequência, determinar a
imediata  suspensão  dos  débitos/parcelas  futuros,
referentes ao contrato objeto da presente demanda,
até  ulterior  decisão deste  Juízo,  tudo sob pena de
multa  diária  de  R$  500,00  (quinhentos  reais),
limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
nos termos dos art.  273 e 461, §4º,  do CPC” (fls.
102). 

Inconformada,  a  sociedade  demandada  interpôs  o  presente
agravo,  em  cujas  razões  relata  que  a  agravada  ajuizou  a  referida  ação
contratual, sob a alegação de inadimplemento no contrato de compra e venda
de imóvel,  cujo objeto consistia  na  entrega do Lote nº  15,  Quadra  20,  do
Loteamento residencial “Campos do Conde”, situado em Campina Grande. 

Afirma que a autora pretende, no processo principal, em sede
de antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade das parcelas pactuadas,
bem como a abstenção da agravante de inserção de seu nome em cadastro de
inadimplentes. No mérito, aduz que a pretensão autoral consiste na rescisão do
contrato com devolução dos valores pagos corrigidos e com juros,  além de
indenização por danos morais, no valor de 100 salários-mínimos.

Assevera  que,  “em  relação  ao  andamento  das  obras  do
Empreendimento  Imobiliário,  (...),  muito  embora  tenha  tido  algumas
intercorrências,  será  possível  cumprir  o  prazo  legal”,  destacando  a
paralisação das obras decorrente uma liminar concedida em sede de ação de
nunciação  de  obra  nova,  situação  que  apenas  se  modificou  após  acordo
efetivado judicialmente, sendo necessária a elaboração de novo cronograma de
obras.

Pontua  que  “a  lei  6.766/79,  que  regula  toda  a  execução e
estruturação  dos  Loteamentos  no  Brasil,  prevê  que  este  tipo  de
empreendimento  no  Brasil  há  que  ser  concluído  em  até  04  anos,  por
conseguinte, afasta a suposta mora das Agravantes”.
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Sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão do
pedido de antecipação da tutela,  enfatizando a irreversibilidade da  decisão.
Ressalta que  “a decisão que indiretamente suspendeu os pagamentos não é
razoável, uma vez que tal suspensão irá prejudicar não somente o andamento
das obras do empreendimento – impossibilidade de continuidade das obras
do Loteamento, por falta de caixa (leia-se, recursos financeiros) para tanto –
como também é injusto e anti isonômico com relação aos todos os demais
consumidores que compraram lotes e estão efetuando o pagamento em dia”.

Destaca  o  perigo  reverso,  sob  o  argumento  de  que  a
manutenção da decisão resultará na inviabilidade de prosseguimento das obras
do Loteamento.

Ao  final,  pugna  pela  concessão  de  liminar,  concedendo-se
efeito suspensivo ao recurso, a fim de coibir que a agravada deixe de pagar as
parcelas  devidas,  requerendo,  após,  o  provimento  do  agravo  e  reforma da
decisão vergastada.

Juntou documentos (fls. 15/125).

Liminar deferida (fls. 129/133).

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  138/141),  alegando  que  há
previsão no contrato de que o prazo para execução das obras de infraestrutura
seria executado conforme cronograma aprovado pela Prefeitura Municipal de
Campina  Grande,  o  qual  afirma  não  ter  sido  juntado  na  formação  do
instrumento, levando, consequentemente, o Juízo a erro mediante a alegação
de um prazo previsto em lei. Destaca que, em relação à nunciação de obra
nova invocada como justificativa, a correspondente ação apenas foi ajuizada
em 2013, quando o loteamento já deveria estar praticamente pronto.

Ressalta  que  os  argumentos  financeiros  próprios  do
empreendimento não podem servir de fundamento para que os compradores
tenham de suportar injustamente eventuais custos adicionais.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
149/151).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente agravo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte agravada ajuizou
uma ação em que pretende rescindir o contrato firmado junto às sociedades
demandadas,  sob  o  fundamento  de  inadimplemento,  requerendo,
liminarmente,  a  antecipação  de  tutela  para  suspensão  da  exigibilidade  do
adimplemento  das  parcelas  vincendas  contratadas  e  abstenção da  inserção,
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decorrente do não pagamento, do nome da autora em cadastro de proteção ao
crédito.

Consoante se depreende da decisão impugnada, o magistrado de
primeiro grau vislumbrou a fumaça do bom direito e o perigo na demora da
prestação jurisdicional, basicamente pelos seguintes motivos: a verificação da
prova  da  relação jurídica  contratual  entre  as  partes,  bem como  a aparente
inadimplência das sociedades demandadas, além da inexistência de prejuízo
irreversível às empresas promovidas.

Pois bem, cumpre consignar,  de antemão, que,  a despeito do
entendimento  formulado  mediante  um  juízo  superficial  de  cognição  na
apreciação  da  liminar  recursal,  entendo  que  o  atraso  na  execução  do
empreendimento  contratado  pela  agrava  é  demasiadamente  irrazoável,
revestindo-se  como  medida  impositiva  a  garantia  da  plena  aplicação  da
exceção  de  contrato  não  cumprido  na  forma  liminar  de  suspensão  do
pagamento das parcelas ajustadas.

Conforme se infere das razões recursais, a empresa agravante
sustenta  que  as  obras  pactuadas  estavam  sendo  devidamente  realizadas.
Todavia, no início do ano de 2013, foi surpreendida com uma decisão liminar,
proferida  nos  autos da  Ação de  Nunciação de  Obra Nova de  nº  0010501-
35.2013.815.0011,  que  determinou  o  embargo  da  obra,  que  só  veio  a  ser
retomada em setembro de 2013, após a homologação de acordo judicial. Por
outro lado, afirma que o prazo estimado para a finalização das obras poderia
ser prorrogado mediante a aprovação da Municipalidade.

Em  pesem  as  argumentações  da  sociedade recorrente,  não
devem prosperar.  Isso  porque o  objeto  deliberado pela parte  agravada é  a
resolução do contrato, com o ressarcimento dos valores pagos, além de danos
morais.  Logo, não há mais qualquer interesse da autora na compra do lote
questionado, uma vez que quer pôr fim à avença. 

Para tanto, invoca a exceção do contrato não cumprido,  sob o
argumento de que se as  empresas demandadas não observaram sua parte no
acordo, desenvolvendo a estrutura do loteamento,  não poderia  a autora ser
obrigada a continuar pagando, mensalmente, as parcelas correspondentes ao
lote, que provavelmente não será concluído. 

In casu, por mais que a agravante alegue que não deu motivo à
paralisação das  obras,  pois  as  construções  foram embargadas  por  meio  de
decisão liminar, não se pode negar que houve descumprimento do pactuado
inicialmente entre as partes, o que levou a autora/agravada a pleitear a rescisão
contratual. 

Assim,  diante  do  inadimplemento  contratual,  não  caberia  à
parte  demandante,  ora  recorrida,  continuar  pagando  mensalmente  o
previamente acordado, se  área comum do imóvel  não foi  entregue na data
prevista (março de 2013), inclusive sem haver qualquer previsão de quando a
obra seria finalizada.
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Partindo dessa premissa,  penso ser direito  da agravada optar
pela  rescisão contratual,  para adquirir  outro imóvel  a ser entregue em data
dentro do seu interesse e necessidade, porquanto não é justo que  a recorrida
comprometa  suas  economias  mensais  em  empreendimento  que  não  mais
deseja. Assim, nada mais justo que os pagamentos sejam interrompidos para
que, desde já, a agravada fique livre a buscar caminhos alternativos para o tão
sonhado desejo de ser proprietária de um imóvel.

Por oportuno, também é extremamente válido ressaltar que, em
pesquisa realizada no site deste Tribunal, a Ação de Nunciação de Obra Nova
de nº 0010501-35.2013.815.0011 foi tão somente distribuída em abril de 2013,
sendo a liminar concedida para paralisação das obras em 9 de maio de 2013,
logo em período posterior aos termos do contrato, que, como visto, fixou o
período  de  março  de  2013  para  entrega  da  área  comum  do  loteamento.
Portanto, sem qualquer subsistência os argumentos levantados pela sociedade
insurgente,  que  demonstra,  por  mais  uma vez,  a  sua  fragilidade  ao  tentar
justificar o inadimplemento contratual.

Para  Silvio Rodrigues,  a  exceção do contrato não cumprido
pode ser invocada, “qualquer que seja a causa geradora do inadimplemento
do  contrato.  Quer  a  recusa  de  cumprimento  se  funde  na  má  vontade  do
contratante, quer na força maior ou no caso fortuito, em ambas as hipóteses
a outra parte pode aduzir a exceção. Porque, tendo uma prestação sua causa
na outra, deixando aquela de ser cumprida, seja qual for o motivo, cessa de
exigir a causa de cumprimento da segunda”. (In Pablo Stolze Gagliano e
Rodolfo Pamplona Filho, Novo Curso de Direito Civil, Vol. IV, pág. 285. São
Paulo: Editora Saraiva, 2005, p. 359.)

No entendimento de Pablo Stolze, para que essa cláusula possa
ser  caracterizada,  é  necessária  a  existência  de  alguns  elementos:  “que  o
contrato seja bilateral, onde há uma dependência recíproca das obrigações;
que haja a demanda de uma das partes pelo cumprimento do pactuado, onde
há uma exigência de que se cumpra o que foi acordado, visto que se houver
inércia das partes não há que se falar em defesa; e por fim que haja o prévio
descumprimento da prestação pela parte demandante, sendo este justamente
o fator autorizatório para que se valha o excipiente dessa cláusula, uma vez
que  tendo  havido  o  cumprimento  da  prestação,  da  maneira  pactuada,  a
demanda pelo seu cumprimento constitui o regular exercício de um direito
potestativo.” (In GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil, vol.
IV: contratos, tomo I: teoria geral/ Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona
Filho. – 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008)

Portanto, há nos autos indícios, mais do que suficientes, para
aplicação  da  exceptio  non  adimpleti  contractus.  No  mesmo  sentido,  a
jurisprudência pátria não vacila, adotando esse mesmo entendimento:

RECURSO  ESPECIAL  -  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  MANIFESTAMENTE
PROCRASTINATÓRIOS  -  NÃO-
CARACTERIZAÇÃO - MULTA - AFASTAMENTO -
AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  EXCEÇÃO  DO
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CONTRATO  NÃO  CUMPRIDO  -
RECONHECIMENTO  -  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  A  aplicação  da
multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do
Código de Processo Civil exige que os declaratórios
sejam  manifestamente  protelatórios,  não
caracterizado, in casu. 2.  A exceptio non adimpleti
contractus  está  para  os  contratantes  como  uma
maneira de assegurar o cumprimento recíproco das
obrigações assumidas. 3. O descumprimento parcial
na entrega da unidade  imobiliária,  assim como o
receio concreto de que o promitente vendedor não
transferirá  o  imóvel  ao  promitente  comprador,
impõe  a  aplicação  do  instituto  da  exceção  do
contrato  não  cumprido. 4.  Recurso  parcialmente
provido.  (Processo  RESP  201000858385  RESP  -
RECURSO  ESPECIAL  –  1193739  Relator(a)
MASSAMI  UYEDA  Sigla  do  órgão  STJ  Órgão
julgador TERCEIRA TURMA Fonte DJE 16/05/12)

Nesse contexto, não há dúvidas da presença da fumaça do bom
direito, como bem entendeu o magistrado de piso. Por outro lado, o perigo na
demora é refletido no comprometimento mensal dos recursos financeiros da
agravada, em empreendimento fadado ao insucesso, revelando a urgência da
medida antecipatória, não sendo justo impor aos autores o ônus da demora
processual,  consignando  mês  a  mês  o  pagamento,  enquanto  se  aguarda  a
rescisão contratual buscada. 

Em  demandas  idênticas  à  presente,  esta  Corte  de  Justiça  se
posicionou  pela  procedência  do  pleito  liminar,  consoante  se  depreende  do
seguinte aresto:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  .  AÇÃO  DE
RESOLUÇÃO  DE  CONTRATO  E  RESTITUIÇÃO
DE  QUANTIA  PAGA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA.  DEFERIMENTO.  SUSTAÇÃO  DO
PAGAMENTO DE PARCELAS. PLAUSABILIDADE.
DISSOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA OBRA.
FATO  INCONTROVERSO.  EXCEÇÃO  DE
CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO INVERSO À
PARTE  RECORRIDA.  INVIABILIDADE.  BANCO
CADASTRAL  DE  INADIMPLENTES.  INSERÇÃO
PROIBIDA. DISCUSSÃO DO DÉBITO. SÚMULA Nº
39 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA ESTADO DA
PARAÍBA. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO.
- Tornando-se o atraso na obra fato incontroverso,
mostra-se plausível a suspensão no pagamento das
parcelas  avençadas,  pelos  contratantes  que  visam
dissolver o avençado, em atendimento ao disposto no
art.  476,  do  Código  Civil,  alusiva  à  exceção  do
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contrato não cumprido. 
-  O  pleito  para  ver  reformada  a  decisão  de
suspensão do pagamento do contrato pode causar à
parte contrária dano inverso, expediente inviável na
vertente espécie recursal, tendo em vista que poderá
suportar fundados prejuízos com a continuidade da
cobrança  do  débito,  inclusive,  impossibilitando  a
reversão ao status quo ante.
- A Súmula nº 39, desta Corte de Justiça, determina
que  'É  ilegítima  a  inserção  do  nome  do  devedor
inadimplente nos cadastros de órgão de proteção ao
crédito, enquanto tramita ação em que se discute a
existência da dívida ou a amplitude do débito'.
-  Nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo  Civil,  o  relator  negará  seguimento  a
recurso manifestamente inadmissível, prejudicado o
u em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.
(TJPB  –  DECISÃO  do  Processo  Nº
20049573120148150000,  -  Não  possui  -,  Relator
DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO, j. em 13-08-2014). 

Ressalte-se,  por  fim,  que  não  há  que  se  falar  em perigo  de
irreversibilidade da medida, haja vista que a antecipação de tutela questionada
se volta tão somente a suspensão do pagamento de prestações mensais, e não
propriamente à devolução de todo o valor que a autora entende como devido,
sendo plenamente razoável o pleito.

Por isso, concluo acertada a decisão combatida, por restarem
presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, de modo que não há
que se falar em sua revogação.

Diante  do  exposto,  NEGO PROVIMENTO ao  presente
agravo de instrumento, mantendo incólume os termos da decisão vergastada.

É COMO VOTO.  

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Agravo de Instrumento nº 2012151-82.2014.815.0000 7


