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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE 
CLÁUSULA  CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO.  COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 
CONSTRUÇÃO.  INAPLICABILIDADE  DE  INCC 
APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. MULTA  DE 10% 
POR  INADIMPLEMENTO.  ABUSIVIDADE. 
ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AO CDC. ACERTO 
DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. 

-  Segundo  firmes  precedentes  jurisprudenciais,  em 
contratos de promessa de compra e venda de imóvel 
em construção, não se aplica o INCC como índice de 
correção após à entrega da obra.

- Inconteste a abusividade de cláusula contratual que 
fixa multa moratória em 10% sobre o valor do débito, 
em desrespeito à regra do art. 52, § 1º, do Código de 
Defesa do Consumidor que dispõe “que as multas de 
mora decorrentes do inadimplemento de obrigações 
no seu termo não poderão ser superiores a dois por 
cento do valor da prestação”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, não conhecer do Agravo Retido e, no 
mérito,  DESPROVER  a Apelação Cível, nos termos do voto do Relator e da 
certidão de julgamento de fl.276.

RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0001999-86.2010.815.0731 

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta pela  Philipeia 

Construções  e  Incorporação  Ltda  e  por  Kainara  Almeida  Pessoa, ambas 

inconformadas  com  a sentença proferida  nos  autos  da  Ação  Anulatória  de 

Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito, na qual o Juiz da 2ª Vara da 

Comarca  de  Cabedelo  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  para 

declarar a nulidade das notas 1 e 2 da cláusula III do contrato celebrado entre 

as partes, determinando a correção das parcelas vencidas a partir de janeiro 

de 2006 pelo INPC, em substituição ao INCC, fixando os juros moratórios em 

2% do valor das prestações e a redução proporcional dos juros das parcelas 

antecipadas, mais repetição do indébito na forma simples.

Os  Apelantes  em  suas  razões  recursais,  em  preliminar, 

pugnaram o  conhecimento  e  o  provimento  do  Agravo  Retido  interposto  da 

decisão  concessiva  de  tutela  antecipada.  No  mérito,  pleitearam  a  reforma 

integral da sentença, sustentando, em suma, os mesmos argumentos expostos 

por ocasião das contestações (fls. 235/247).

Contrarrazões às fls. 252/262

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou 

parecer de mérito (fls. 269/270).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  vale  anotar  que  às  fls.  215/216  foi  interposto 

Agravo  Retido,  reiterado  na  Apelação,  em  face  de  decisão  que  deferiu, 

parcialmente, o pedido de tutela antecipada autorizando os Autores/Apelados a 

depositarem em conta judicial o valor das parcelas mensais e intercaladas, com 

base no INPC e multa de 2% pelo atraso, a partir do ajuizamento da Ação. 

Ocorre que com a superveniência da sentença que ratificou a 

decisão liminar, não é possível conhecer o Agravo Retido em razão da perda 

superveniente de objeto,  eis  que ao confirmar a Antecipação de Tutela  em 
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capítulo próprio, contra esse novo tópico é que é cabível a insurgência. Sobre o 

tema, vale transcrever os seguintes precedentes:

AGRAVO  RETIDO  -  DECISÃO  QUE  ANTECIPA  A 
TUTELA  -  SUPERVENIÊNCIA  DA  SENTENÇA 
CONFIRMATÓRIA-  PERDA DE  OBJETO  -  REEXAME 
NECESSÁRIO  -  APELAÇÃO  -  CUMPRIMENTO  DE 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  -  INEXISTÊNCIA  DE 
PERDA  DE  OBJETO  DO  RECURSO  -  REEXAME 
NECESSÁRIO  -  REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO 
CIRÚRGICO  -  RESERVA  DO  POSSÍVEL  -  FILA  DE 
ESPERA -  URGÊNCIA -  POSSIBILIDADE.  1  -  Não se 
conhece  de  agravo  retido  interposto  em  face  de 
decisão  que  antecipou  a  tutela  em  razão  da 
superveniência  de  sentença  que  a  confirma. 
Precedentes. 2  -  O  cumprimento  de  antecipação  de 
tutela não acarreta a perda de objeto da apelação que 
questiona a sentença que a confirmou, pois a execução 
provisória de medida liminar sujeita-se ao regime do art. 
475-O do CPC. 3 - Em razão da autonomia federativa, 
compete a cada esfera de governo, enquanto gestores do 
Sistema  Único  de  Saúde,  o  atendimento  à  saúde  e  à 
população, nos termos da Lei nº. 8.080/90, que determina 
a atuação solidária e de forma descentralizada dos entes 
federados.  4 -  A tese defensiva da reserva do possível 
impõe o ônus de prova a quem a alega quanto aos seus 
elementos. 5 - A existência de uma fila de atendimento, é 
bem  verdade,  faz-se  necessária  para  a  seleção  de 
prioridades,  a  cada  caso,  conforme a  urgência  que  se 
apresenta. Todavia, não pode ser utilizada como escusa 
para o atendimento intempestivo. Se tal ocorrer de forma 
indevida, ou seja, se não houver a prestação conforme a 
necessidade  do  enfermo,  é  cabível  a  via  judicial  para 
compelir  à realização da cirurgia. 6 - Agravo retido não 
conhecido;  sentença  confirmada,  em  reexame 
necessário;  prejudicado  o  recurso.(TJ-MG  -  AC: 
10521120141846001 MG ,  Relator:  Jair  Varão,  Data de 
Julgamento:  09/05/2014,  Câmaras Cíveis /  3ª  CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2014)

PLANO  DE  SAÚDE.  Contrato  coletivo  Agravo  retido 
contra  decisão  que  antecipou  os  efeitos  da  tutela 
Julgamento da ação confirmando a tutela antecipada 
Agravo retido prejudicado. Contrato sujeito às normas 
do CDC Rescisão unilateral  do contrato pela operadora 
Inadmissibilidade  Incidência,  por  analogia,  do  art.  13, 
parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98 Sucumbência total 
da  ré.  Sentença mantida RECURSOS DESPROVIDOS. 
(TJSP;  APL  0009245-88.2013.8.26.0322;  Ac.  7805609; 
Lins;  Terceira  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des. 
Alexandre  Marcondes;  Julg.  26/08/2014;  DJESP 
11/09/2014)

Portanto, nesses termos, não conheço do Agravo Retido.
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Superada essa questão, verifico que todo inconformismo dos 

Apelantes se concentrou em defender a legalidade da incidência de INCC, a 

não  aplicação,  à  hipótese,  da  regra  do  art.  52,  §  1º,  do  CDC,  com  a 

consequente possibilidade de multa de 10% sobre as parcelas não pagas. Em 

suma, a inexistência de ilegalidade ou abusividade das notas 1 e 2, da cláusula 

III, declaradas nulas na sentença.   

Nesse  sentido,  os  referidos  itens  contratuais,  pactuados  em 

06.09.2006, assim disciplinaram a avença:

1  –  Nota:  O  Comprador  compromete-se  a  saldar  as 
parcelas  acima,  nos  respectivos  vencimentos,  no 
endereço da vendedora ou outro  por  ela  indicado,  sob 
pena de, em não o fazendo, e sem prejuízo das demais 
sanções advindas do seu inadimplemento, ficar sujeito ao 
pagamento  de  multa  de  10% (dez  porcento),  juros  de 
mora  de  1%  (um  porcento)  ao  mês  ou  fração  e 
atualização monetária conforme legislação;

2 – Nota: Cada parcela do saldo devedor será atualizada 
monetariamente, obedecida a periodicidade estabelecida 
na legislação, de acordo com a variação acumulada do 
INCC, da Fundação Getúlio Vargas (mais 1,% ao mês), 
publicado  na  revista  Conjuntura  Econômica,  ocorrida 
entre  a  data  da assinatura  deste  contrato  e  a data do 
efetivo pagamento de cada parcela, aplicando-se, no que 
couber, a atualização “pro-rata-die”.

Dessarte, em que pesem as alegações dos Recorrentes, tenho 

que a sentença vergastada não merece qualquer reparo, tendo em vista que 

adotou  consolidado  entendimento  jurisprudencial  acerca  da  vedação  de  se 

utilizar o INCC após as entregas das chaves. Senão, veja-se: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL. 
CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA.  REEXAME. 
IMPOSSIBILIDADE.  REAJUSTE.  INCC.  JUROS 
COMPENSATÓRIOS.  COBRANÇA  A  PARTIR  DA 
ASSINATURA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1.  Se 
as  questões trazidas  à  discussão  foram dirimidas,  pelo 
Tribunal  de  origem,  de  forma  suficientemente  ampla, 
fundamentada  e  sem  omissões  deve  ser  afastada  a 
alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 
2.  "A simples  interpretação  de  clausula  contratual  não 
enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ). 3. "A pretensão 
de  simples  reexame  de  prova  não  enseja  recurso 
especial" (Súmula 7/STJ). 4. Não se aplica o INCC como 
índice  de  correção  após  à  entrega  da  obra.  5.  Em 
contratos de promessa de compra e venda de imóvel em 
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construção,  é  legítima  a  cobrança  de  juros 
compensatórios antes da entrega das chaves. 6. Agravo 
regimental  a  que  se nega  provimento.  (AgRg no  REsp 
579.160/DF,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI, 
QUARTA  TURMA,  julgado  em  20/09/2012,  DJe 
25/10/2012)

 "PROCESUAL CIVL E COMERCIAL. (.) ÍNDICE. INCC. 
IMPOSIBLIDADE.  FUNDAMENTO  INATACADO. 
COREÇÃO  MONETÁRIA.  INPC.  EMBARGOS 
DECLARTÓRIOS.  MULTA.  FINALIDAE PROTELATÓRIA 
NÃO  CONFIGURAD.  SANÇÃO  PROCESUAL. 
DESCABIMENTO.  (.)  -  Impossibilidade  da utilização  do 
INCC em contratos de compra e venda de imóvel que não 
está  em  fase  de  construção.   -"Não  se  conhece  do 
recurso especial quando a decisão recorrida  assenta em 
mais  de  um  fundamento  suficiente  e  o  recurso  não 
abrange todos eles" (enunciado nº283 da Súmula/STF). - 
Adotado  com  substituto  índice  de  correção  das 
cadernetas de  poupança, possível aplicação do INPC par 
atualização  do  débito.  -"Embargos  de  declaração 
manifestados  com  notório  propósito  de 
prequestionamento não têm caráter protelatório." (Súmula 
nº   98/STJ).  REsp   249.09/BA,  Relator  Ministro  Cesar 
Asfor Rocha

Quanto à não aplicação do art. 52, § 1º, do CDC, da mesma 

forma,  inconteste  a  sua  aplicabilidade  ao  caso,  não  só  pela  natureza  de 

consumo da relação estipulada entre as partes, como pelo fato de a pactuação 

ser posterior à Lei nº 9.298/96. Leia-se:

CIVIL  E  PROCESSUAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROMESSA  DE 
COMPRA E  VENDA.  IMÓVEL.  EXEQUIBILIDADE  DO 
TÍTULO.  QUESTÃO  DEPENDENTE  DE  REEXAME 
REFLEXO  DE  MATÉRIA  CONTRATUAL  E  FÁTICA 
(SÚMULAS 5 E 7  DO STJ).  INCC.  INEXISTÊNCIA DE 
CLÁUSULA  POTESTATIVA.  PRECEDENTES. 
SISTEMÁTICA  DE  APLICAÇÃO  DOS  JUROS. 
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  MULTA. 
REDUÇÃO  DO  PERCENTUAL.  IMPOSSIBILIDADE. 
CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.298/96. 1. A reforma da 
vinculação  das  notas  promissórias  executadas  ao 
contrato  afirmado  expressamente  no  acórdão  recorrido 
depende de reexame de matéria  contratual  e fática da 
lide, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. 
Não é potestativa a cláusula que prevê a aplicação do 
INCC aos contratos de promessa de compra e venda de 
imóvel em construção. Precedentes. 3. Questão relativa à 
sistemática  dos  juros  de  mora  que  não  foi  objeto  de 
pronunciamento  específico  pelo  tribunal  de  origem, 
configurando-se  ausente  o  prequestionamento.  4.  A 
jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que 
a redução do percentual  da multa de 10% (dez por 
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cento) para 2% (dois por cento), nos termos  da Lei 
9.298/96,  somente  é  possível  para  os  contratos 
firmados na vigência da referida lei, não se aplicando 
aos  contratos  anteriores,  como  no  caso.  5.  Agravo 
regimental  a  que se nega provimento.  (AgRg no REsp 
591.798/DF,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI, 
QUARTA  TURMA,  julgado  em  23/08/2011,  DJe 
31/08/2011)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO 
DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA. 
CAPITALIZAÇÃO  ANUAL  DOS  JUROS 
REMUNERATÓRIOS.  POSSIBILIDADE.  MULTA 
MORATÓRIA.  10%.  ABUSIVIDADE.  RECONVENÇÃO. 
RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES 
AO STATU QUO ANTE. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO 
DO  IMÓVEL.  DESCABIMENTO.  SENTENÇA 
REFORMADA.  1.  Tratando-se  de  operação  de 
comercialização de imóvel, com pagamento parcelado, é 
autorizada  a  cobrança  de  juros  remuneratórios 
capitalizados anualmente, nos termos do art. 5º da Lei nº 
9.514/97. 2. Segundo dispõe o art. 52, § 1º, do Código 
de  Defesa  do  Consumidor,  "as  multas  de  mora 
decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu 
termo não poderão ser superiores a dois por cento do 
valor da prestação", mostrando-se abusiva a cláusula 
contratual que fixa a multa moratória em 10% do valor 
do  débito.  3.  Incontroversa  a  inadimplência  da 
adquirente por mais de 10 anos, a rescisão da avença é 
medida que se impõe, com restituição das partes ao statu 
quo ante. 4. Adquirido lote vago e inexistente prova de 
que  a  Autora  tenha  nele  residido  ou  auferido  qualquer 
proveito  econômico,  torna-se  incabível  a  retenção  de 
valores a título de indenização pela fruição do bem, não 
prevista  em contrato.  (TJMG;  APCV 1.0024.09.710107-
5/002;  Rel.  Des.  José Marcos  Vieira;  Julg.  21/08/2014; 
DJEMG 01/09/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  revisão  de  contrato 
cumulada  com  repetição  de  indébito.  Promessa  de 
compra  e  venda.  Relação  de  consumo.  Utilização  do 
custo  unitário  básico  como  índice  de  atualização 
monetária. Descabimento em caso de imóvel pronto para 
ocupação  imediata.  Restituição  de  forma  simples. 
Recurso  provido.  I  –  Tratando-se  de  pacto  para 
construção  de  imóvel,  em  que  de  um  lado  figura 
pessoa física, destinatária final e econômica do bem 
e,  de  outro,  empresa  fornecedora,  fica  evidente  a 
relação  de  consumo  entabulada  entre  as  partes,  o 
que  implica  na  incidência  das  normas  contidas  no 
Código de Defesa do Consumidor. II – Descabida é a 
utilização do CUB (custo unitário básico) como fator de 
atualização  monetária  se  o  contrato  de  promessa  de 
compra  e  venda  firmado  entre  as  partes  refere-se  a 
imóvel  pronto  para  ocupação imediata,  porquanto  esse 
índice tem por escopo tão somente a recomposição do 
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dinheiro empregado na construção civil em equivalência à 
oscilação  do  preço  dos  insumos  necessários  para  a 
execução  das obras.  Sendo  assim,  tratando-se o  caso 
dos autos de imóvel pronto e acabado, há de ser aplicado 
o INPC/IBGE como índice de correção monetária.  IV – 
Constatada na elaboração de novos cálculos do montante 
da  dívida  a  existência  de  saldo  credor  em  favor  do 
promitente  comprador,  após  expungidos  os  encargos 
declarados  abusivos  em  ação  de  revisão  de  contrato, 
possível é a restituição da quantia paga indevidamente, 
que  haverá  de  ser  feita  de  forma  simples,  caso  não 
verificado  engano  injustificável.  lV  -  Tratando-se  o 
contrato  de  promessa  de  compra  e  venda  firmado 
entre as partes de relação jurídica de consumo, "as 
multas  de  mora  decorrentes  do inadimplemento  de 
obrigações no seu termo não poderão ser superiores 
a 2% (dois por cento) do valor da prestação" (art. 52, § 
1º,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor).  (TJSC;  AC 
2011.010662-9; Criciúma; Quarta Câmara de Direito Civil; 
Rel.  Des.  Joel  Dias  Figueira  Júnior;  Julg.  29/08/2014; 
DJSC 09/09/2014; Pág. 136)

Sendo  assim,  entendo  que  a  decisão  recorrida  não  merece 

reparos, eis que segundo firmes precedentes jurisprudenciais, em contratos de 

promessa de compra e venda de imóvel em construção não se aplica o INCC 

como índice de correção após à entrega da obra, tampouco, pode-se admitir a 

existência de cláusula contratual que fixa multa moratória em 10% sobre o valor 

do débito,  em desrespeito à regra do art.  52, § 1º,  do Código de Defesa do 

Consumidor.

Por tais razões, DESPROVEJO a presente Apelação Cível.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa.  Promotora  de  Justiça 
convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
  Relator
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