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PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.
NECESSIDADE DE  CITAÇÃO  DO  CÔNJUGE PARA
INTEGRAR  A  LIDE.  DISCUSSÃO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO
IMÓVEL.  RELAÇÃO  DE  NATUREZA
OBRIGACIONAL. REJEIÇÃO.

- Se  o contrato em discussão tem natureza obrigacional entre as
partes, e não real, inaplicável o artigo 10 do Código de Processo
Civil.

PRELIMINAR DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
CONTRATO  DE  ADESÃO.  POSSIBILIDADE  DE
INGRESSO  JUDICIAL.  DESINTERESSE  DO
CONSUMIDOR EM INSTAURAR O PROCEDIMENTO
ARBITRAL.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.  DESACOLHIMENTO  DA
PREFACIAL.

“(...)  Na   hipótese,   os  autos  revelam  contrato  de  adesão  de
consumo em que  fora   estipulada   cláusula  compromissória.
Apesar  de  sua manifestação  inicial,  a  mera  propositura  da
presente ação pelo consumidor  é  apta  a  demonstrar  o  seu
desinteresse na adoção da arbitragem  -  não  haveria  a  exigível
ratificação  posterior  da  cláusula  -,sendo  que  o
recorrido/fornecedor não aventou em sua defesa  qualquer  das
exceções que afastariam a jurisdição estatal,  isto   é:   que  o
recorrente/consumidor   detinha,   no   momento   da  pactuação,
condições  de   equilíbrio  com  o  fornecedor  -  não  haveria
vulnerabilidade  da  parte  a justificar sua proteção; ou ainda, que
haveria  iniciativa da instauração de arbitragem pelo consumidor
ou, em  sendo  a  iniciativa  do  fornecedor,  que  o  consumidor
teria  concordado  com  ela.   Portanto,   é  de  se  reconhecer  a
ineficácia da cláusula arbitral.9. Recurso especial provido. (REsp
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1189050/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  C/C  COMINATÓRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER.  AQUISIÇÃO  DE  IMÓVEL.  PAGAMENTO
PARCELADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DAS
PRESTAÇÕES INTERCALADAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI
N.º  4.864/65.  DEVOLUÇÃO  SIMPLES  DOS  VALORES
PAGOS  INDEVIDAMENTE.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.
DECLARAÇÃO  DE  QUITAÇÃO  DO  IMÓVEL  E
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO §1.º
DO  ART.  25,  DA LEI  N.º  9.514/97.  CONSUMIDOR  QUE
DEMONSTROU  TER  EFETUADO  O  PAGAMENTO  DE
TODAS  AS  PARCELAS.  FATO  NÃO  DESCONSTITUÍDO
PELA  PARTE  CONTRÁRIA.  COBRANÇA  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL.
LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA TABELA
PRICE. NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  PEDIDO  DE  JUGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.

- “De forma clara e concisa, o art. 1°, II, da Lei no 4.864/65 vedou
a correção monetária das parcelas intermediárias. Aqui, interpreto
essa expressão como e o sinônimo de "parcelas intercaladas".  -
Tendo  sido  celebrado  o  instrumento  contratual  na  vigência  da
mencionada  norma,  as  situações  jurídicas  por  ela  previstas
deverão ser respeitadas e cumpridas pelas partes. (TJPB, AC n.º
200.2008.033966-2/001,  Rel.:  Marcos  William  de  Oliveira,
convocado para substituir a Desa. Maria das Neves do Egito de A.
D. Ferreira,2.ª Câmara Cível, D. J.26/04/12)”

-  “A  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos  a  maior  pelo
mutuário somente é cabível em caso de demonstrada má-fé, o que
não foi comprovado na hipótese dos autos. Precedentes (AgRg no
REsp  1011131/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS
CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  04/06/2013,  DJe
13/06/2013)” Assim, na hipótese, cabível a devolução simples dos
valores pagos a maior.

- Se o comprador demonstra ter pago todas as prestações ajustadas
no contrato de imóvel e o vendedor não traz aos autos provas de
demonstrem  o  contrário,  deve  este  proceder  a  declaração  de
quitação do imóvel.
 
- A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "não
se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança
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de  juros  antes  da  entrega  das  chaves,  que,  ademais,  confere
maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à
informação  do  consumidor  (art.  6º,  III,  do  CDC),  abrindo  a
possibilidade  de  correção  de  eventuais  abusos" (EREsp  n.
670.117/PB,  Relator  Ministro  SIDNEI  BENETI,  Relator  para  o
Acórdão  Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 26/11/2012).

- Para aferir a prática de capitalização implícita de juros, mostrar-
se-ia indispensável a realização de perícia contábil, uma vez que a
simples previsão do sistema francês  não implica na operação de
capitalização.

- Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido,
se o comprador não prova a utilização indevida da tabela price.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da  Paraíba, à  unanimidade,  REJEITAR  AS  PRELIMINARES  E  DESPROVER  OS
RECURSOS. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  respectivamente  por  Brookfield  Rio  de
Janeiro Empreendimentos Imobiliários S/A e por Emanuele Cirenza contra sentença da 8ª Vara
Cível  da  Capital  que  julgou  parcialmente  procedente  a  “Ação  de  Repetição  de  Indébito  c/c
Cominatória de Obrigação de Fazer aforada por Emanuele Cirenza em face da Brascan Imobiliária
Incorporações S.A.

A sentença  consignou  o  seguinte  dispositivo:  “Isto  posto  e  mais  que  dos  autos
consta,  julgo  parcialmente  procedente  a  pretensão  inicial  para:  a)  negar  o  pedido  de  tutela
antecipada; b) declarar a nulidade da previsão contratual de correção monetária das parcelas
intercaladas do contrato firmado previstas nas alíneas d, e, f – fl. 20; c) condenar a promovida
Brascan Imobiliária  Incorporações  S/A a  devolver  de  forma simples  os  valores  das  correções
monetárias  que incidiram sobre as parcelas  do contrato e  d) declarar a quitação do contrato
firmado entre as  partes  no presente  feito  e  que  tem por objerivo o apartamento  tipo n.°  232,
localilzado no 23º pavimento tipo, do Boco II, do Edifício Paineiras, do Condomínio denominado
“Condomínium club Moema, situado na Alameda dos Jamaris, n.º 64, Moema, São Paulo – SP,
como também para pagar multa de meio por cento ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato,
prevista no §1.º do art. 25 da Lei n.º9.514/97, em favor de Emanuele Cirenza.” (fls. 349/362)

Ademais, condenou a parte promovida ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No primeiro apelo, a Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S/A,
nova denominação de Brascan Imobiliária Incorporações S/A, alega,  preliminarmente carência de
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ação, asseverando que o apelado não poderia litigar em decorrência da escritura de compra e venda
sem a participação de sua esposa. Ademais, afirma que houve equívoco na sentença ao afastar a
aplicação  da  cláusula  compromissória firmada  entre  as  partes  na  escritura  de  Financiamento
imobiliário com compra e venda de imóvel, na qual renunciaram a jurisdição estatal. No mérito,
defende a  legalidade na correção das  parcelas  intercaladas,  a  impossibilidade  de  declaração de
quitação do imóvel e de condenação no pagamento de multa contratual. Ao final, requer a reforma
da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos.

No segundo apelo, às fls. 415/424, Emanuele Cirenza requer a reforma do julgado,
aduzindo que a cobrança de juros remuneratórios antes da entrega do imóvel é ilegal; que “restou
claramente demonstrado nos autos a existência de capitalização de juros através da aplicação da
Tabela  Price,  pela qual  a  construtora ora recorrida procedeu à atualização do saldo devedor
mediante sistema de amortização, o que é considerado ilegal e abusivo” (fls. 421) e cabimento de
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Ao final, requer a reforma do julgado, com a
procedência de todos os pedidos.

Contrarrazões apresentadas respectivamente às fls. 434/451 e 452/457.

Instado  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  opinou  no  sentido  de  acolher  a
preliminar de carência de ação, de modo que seja anulada a sentença guerreada a fim de que os
autos retornem ao juízo a quo e seja determinada a citação do cônjuge do promitente comprador.

É o relatório. 

VOTO

Preliminar de Carência de Ação

Alega  o  primeiro  recorrente  (Brookfield  Rio  de  Janeiro  Empreendimentos
Imobiliários S/A, nova denominação de Brascan Imobiliária Incorporações S/A) que o juízo a quo
afastou incorretamente a preliminar de carência de ação, aduzindo que o contrato discutido nos
autos teria natureza obrigacional, sendo inaplicável o art. 10 do CPC.

Aduz que o apelado não poderia litigar em decorrência de escritura de compra e
venda sem a participação de sua esposa (Maria Rejane de Conceição Cirenza), que teria figurado
como compradora, ao lado do cônjuge, na “Escritura Pública de Financiamento Imobiliário com
Compra e Venda e Pacto Adjeto de sua Alienação Fiduciária em Garantia.” 

O artigo 10 do Código de Processo Civil de 1973 reza: 

O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para propor
ações que versem sobre direitos reais imobiliários.

Na espécie, trata-se de demanda na qual o autor pede a declaração de nulidade de
cláusulas contratuais referentes a compra e venda de imóvel, com repetição de indébito e declaração
de quitação de imóvel. Portanto, não se discute direito real e sim obrigacional, como bem assinalou
a Magistrada de base, in verbis:
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“ (…) o contrato em discussão, embora tenha por objeto um bem imóvel,
tem natureza  obrigacional  entre  as  partes,  e  não natureza real  como
pretendido pelo promovido, sendo, por conseguinte, inaplicável o artigo
10 do Código de Processo Civil. “ (fls. 352)

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO
RETIDO.  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL.
ATRASO DA OBRA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
REJEITADA.  NECESSIDADE  OUTORGA UXÓRIA.  REJEITADA.
DENUNCIAÇÃO  À  LIDE.  REJEITADA.  ATRASO  NA  OBRA.
EXCLUDENTES  DE  RESPONSABILIDADE.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  LUCROS  CESSANTES.  CABIMENTO.
FIXAÇÃO.  LAPSO  TEMPORAL  DO  EFETIVO  PREJUÍZO.
QUANTUM. APURAÇÃO LIQUIDAÇÃO. PAGAMENTO DE IPTU.
RESPONSABILIDADE CONSTRUTORA. TAXAS DE INSTALAÇÃO.
RESPONSABILIDADE  CONSTRUTORA.  (…)  2)  A  exigência  de
outorga marital ou uxória visa preservar o patrimônio familiar, sendo
obrigatória  nos  casos  previstos  no  art.  1.647,  do  CC,  em  especial
quando se  tratar  de alienação de bens.  Nas ações  em que se  tenha
como objeto  direito  obrigacional  e  não real  imobiliário,  afasta-se  o
disposto no artigo 10 do CPC. (…) (TJDF; Rec 2014.01.1.135607-7; Ac.
917.842;  Sexta  Turma Cível;  Relª  Desª  Ana  Maria  Duarte  Amarante
Brito; DJDFTE 17/02/2016; Pág. 306)  

Assim, rejeito a preliminar de carência de ação arguida.

Também não merece guarida a alegação de que o judiciário não estaria apto a 
conhecer e julgar a presente ação em razão da Convenção de arbitragem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a arbitragem enquanto
forma de solução de conflitos, contudo quando a questão versa sobre convenção de arbitragem
instituída em contratos de adesão, a jurisprudência da Corte vem sendo um pouco mais reticente. 

É o que se conclui do aresto a seguir transcrito:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO  IMOBILIÁRIO.  CONTRATO  DE  ADESÃO.
CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM.
POSSIBILIDADE, RESPEITADOS DETERMINADAS EXCEÇÕES.
(...)
6.  Dessarte, a instauração da arbitragem pelo consumidor vincula o
fornecedor, mas a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a
propositura  da  arbitragem  pelo  policitante  depende  da  ratificação
expressa  do  oblato vulnerável, não sendo suficiente a aceitação da
cláusula realizada no momento da assinatura do contrato de adesão.
Com isso,  evita-se  qualquer  forma  de  abuso,  na  medida  em  o
consumidor  detém,  caso  desejar,  o  poder  de  libertar-se da via
arbitral  para  solucionar eventual lide com o prestador de serviços ou
fornecedor.   É  que  a  recusa  do consumidor não exige qualquer
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motivação.  Propondo  ele  ação  no  Judiciário, haverá negativa (ou
renúncia) tácita da cláusula compromissória.
7.   Assim,   é  possível  a cláusula arbitral  em contrato de adesão de
consumo  quando  não  se  verificar  presente  a  sua imposição pelo
fornecedor  ou  a  vulnerabilidade  do consumidor, bem como quando a
iniciativa  da  instauração  ocorrer  pelo consumidor ou,  no caso de
iniciativa   do   fornecedor,    venha   a    concordar  ou  ratificar
expressamente   com a  instituição,  afastada qualquer  possibilidade  de
abuso.
8.  Na  hipótese,  os autos revelam contrato de adesão de consumo em
que   fora   estipulada   cláusula  compromissória.  Apesar  de  sua
manifestação  inicial,   a  mera  propositura  da  presente ação pelo
consumidor  é  apta  a  demonstrar  o  seu desinteresse na adoção da
arbitragem  -   não  haveria  a   exigível   ratificação  posterior   da
cláusula  -,  sendo  que  o  recorrido/fornecedor não aventou em sua
defesa  qualquer  das  exceções que afastariam a jurisdição estatal, isto
é:    que   o   recorrente/consumidor   detinha,   no   momento   da
pactuação,  condições  de  equilíbrio com o fornecedor - não haveria
vulnerabilidade  da  parte  a justificar sua proteção;  ou ainda,  que
haveria  iniciativa da instauração de arbitragem pelo consumidor ou,
em  sendo  a  iniciativa  do  fornecedor,  que  o  consumidor  teria
concordado  com  ela.  Portanto,  é de se reconhecer a ineficácia da
cláusula arbitral.
9. Recurso especial provido.
(REsp 1189050/SP,  Rel.  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016)

Assim, correta a sentença ao afastar a arguição de cláusula compromissória.

No mérito, o primeiro recorrente defende a  Legalidade na correção das parcelas
intercaladas. Entretanto, a Lei n.º 4.864/65, que cria medidas de estímulo à indústria de Construção
Civil aduz o seguinte, em seu artigo 1.º:

Art. 1º Sem prejuízo das disposições da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro
de 1964 os contratos que tiverem por objeto a venda ou a construção de
habitações  com  pagamento  a  prazo  poderão  prever  a  correção
monetária da dívida, com o consequente reajustamento das prestações
mensais de amortização e juros, observadas as seguintes normas:
I - Somente poderão ser corrigidos os contratos de venda, promessa de
venda, cessão e promessa de cessão, ou de construção, que tenham por
objeto  imóveis  construídos  ou  terrenos  cuja  construção  esteja
contratada, inclusive unidades autônomas e respectivas quotas ideais de
terreno  em  edificação  ou  conjunto  de  edificações  incorporadas  em
condomínio.

II - A parte financiada, sujeita à correção monetária, deverá ser paga em
prestações  mensais  de  igual  valor,  incluindo  amortização  e  juros
convencionados  à  taxa  máxima  fixada  pelo  Conselho  Monetário
Nacional, admitida a fixação em contrato das prestações posteriores à
entrega  da  unidade  autônoma  em valor  diverso  do  das  anteriores  à
entrega, sendo vedada a correção do valor de prestações intermediárias,
se houver, e do saldo devedor a elas correspondente, exceção feita à
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prestação vinculada à entrega das chaves, desde que não seja superior,
inicialmente,  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  original  da  parte
financiada.

Pelo dispositivo transcrito é vedado o reajuste de parcelas intercaladas, não podendo
incidir juros e nem correção monetária.

Porém, infere-se do contrato cláusula prevendo atualização monetária das parcelas
intermediárias, fato que vai de encontro à legislação de regência. 

Vejamos o que dispõe a cláusula 10 do contrato em discussão (fls. 33):

“O preço global e cada uma das parcelas vincendas de saldo devedor
terá seu poder de compra atualizado monetariamente mensalmente, a
partir desta data, e cobrado a dada período de 12 (doze) meses do prazo
contratual, no vencimento deste, ou em caso de antecipação, da seguinte
forma:  a  partir  da  assinatura  deste  instrumento  e  até  a  data  da
expedição do “Habite-se”, as parcelas e o saldo devedor do preço serão
corrigidos  monetariamente  pelo  índice  da  construção  Civil  de  São
Paulo(ICC-SC), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.”

Ou  seja,  na  hipótese,  não  houve  distinção  quanto  às  parcelas  intermediárias
(intercaladas), que deveriam ter a correção monetária excluída. Nesse sentido:

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  CLAUSULA
CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
CORREÇÃO  MONETÁRIA  SOBRE  AS  PARCELAS  INTERCALADAS.
VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 1°, INCISO II, DA LEI N° 4.864/65.
NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL.  ILEGALIDADE  CONFIGURADA.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO. -  De forma clara e concisa, o art. 1°, II,
da  Lei  no  4.864/65  vedou  a  correção  monetária  das  parcelas
intermediárias. Aqui,  interpreto essa expressão como e o sinônimo de
"parcelas intercaladas". - Tendo sido celebrado o instrumento contratual
na  vigência  da  mencionada  norma,  as  situações  jurídicas  por  ela
previstas deverão ser respeitadas e cumpridas pelas partes. (TJPB, AC
n.º  200.2008.033966-2/001,  Rel.:  Marcos  William  de  Oliveira,
convocado para substituir a Desa. Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira,2.ª Câmara Cível, D. J.26/04/12)

Assim, deve a sentença ser mantida nesse item.

Finalmente,  o  apelante  alega  a impossibilidade  de  declaração  de  quitação  do
imóvel e impossibilidade de aplicação da multa do §1.º do art. 25 da Lei n.º 9.514/97.

Analisando os autos, verifica-se que o promovente apresenta o pagamento de todas
as parcelas do contrato (fls.  74-236),  enquanto o demandado nega a quitação da totalidade das
prestações, afirmando que subsiste um débito de R$ 2.396,70 (dois mil trezentos e noventa e seis
reais e setenta centavos), sem, contudo, demonstrar a origem.

De acordo com o art. 333, I e II, do Código de Processo Civil,  “O ônus da prova
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incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na hipótese, o promovente apresentou todos os pagamentos efetuados, fazendo-nos
crer que faz jus a obtenção do termo de quitação do imóvel. Por outro lado, o promovido aduz que o
contratante encontra-se em débito, porém não comprova a origem dessa dívida.

A propósito, vejamos o raciocínio apresentado pela juíza sentenciante:

“Ora, competiria à ré apresentar todos os elementos probatórios hábeis
a impugnar o direito alegado e provado pelo autor, apresentando não
apenas  a  ficha  da  Unidade,  mas  também  apontando  a  cláusula
contratual  descumprida  e  esclarecendo  a  origem  dos  valores
supostamente inadimplidos.
No entanto, assim não procedeu, decurando-se de seu mister probatório
e dando azo ao acolhimento in totum do pedido inaugural.
Destarte, devida é a declaração de quitação do contrato de compra e
venda objeto dos presentes autos.
Ademais, nos termos do §1.º do art. 25 da Lei n.º9.514/97, dispõe-se que:
Art.  25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se,  nos
termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel.
§1.º No prazo de trinta dias, a contar da data da liquidação da dívida, o
fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob
pena de multa em favor deste, equivalente a meio por cento ao mês, ou
fração, sobre o valor do contrato.
Assim, considerando que não houve a emissão do termo de quitação no
prazo  de  trinta  dias  após  a  liquidação  da  dívida,  conforme  previsão
legal, devido é o pagamento de multa equivalente a meio por cento ao
mês, ou fração, sobre o valor do contrato.”

Por essas razões, desprovejo o primeiro apelo.

No segundo apelo, o insurgente aduz que a cobrança de juros remuneratórios antes
da entrega do imóvel é ilegal.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que essa cobrança é legal,
senão vejamos  trecho do voto  do  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  relator  do  AgRg no Recurso
Especial n.º 1.187.142- SP, in verbis:

“  (…)  Com  efeito,  a  legalidade  de  cláusula  contratual  que  prevê  a
cobrança  de  juros  antes  da  entrega  das  chaves  -  “juros  no  pé”  -  é
reconhecida de forma uníssona nesta Corte Superior,  isso a partir  do
julgamento  realizado  nos  Embargos  de  Divergência  em  Recurso
Esopecial  n.º  670.117/PB,  publicado em 16/11/2012;  sendo certo  que
desde então esta Corte Superior tem se manifestado na  mesma linha do
entendimento  firmando  naquele  julgamento.(...)”  (AgRg  no  REsp
1187142/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA
TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 21/10/2014)

Corroborando o enunciado acima, seguem arestos da Corte Superior:

Aluizio Bezerra Filho
8



AP. 0010148-78.2009.815.2001

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELA INSTÂNCIA A QUO. CARÁTER
VINCULANTE.
INEXISTÊNCIA.  CONTRATO  DE  INCORPORAÇÃO  IMOBILIÁRIA.
IMÓVEL  ADQUIRIDO  NA  PLANTA.  COBRANÇA  DE  JUROS
COMPENSATÓRIOS,  ANTES  DA  ENTREGA  DAS  CHAVES.
LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Cumpre salientar que o juízo de admissibilidade do recurso especial
está sujeito a duplo controle, de maneira que a aferição da regularidade
formal do apelo pela instância a quo não vincula o Superior Tribunal de
Justiça" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.339.869/SP, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/9/2013, DJe 16/1/2013).
2. A Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "não se
considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros
antes  da  entrega  das  chaves,  que,  ademais,  confere  maior
transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação
do  consumidor  (art.  6º,  III,  do  CDC),  abrindo  a  possibilidade  de
correção de eventuais abusos" (EREsp n. 670.117/PB, Relator Ministro
SIDNEI BENETI, Relator para o Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  13/6/2012,  DJe
26/11/2012).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  369.649/PE,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 14/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - JUROS COMPENSATÓRIOS -
JUROS NO PÉ - COBRANÇA ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL -
POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO - DECISÃO
AGRAVADA RECONSIDERADA - PROVIMENTO.
1.-  Quanto  aos  juros  compensatórios  denominados  "Juros  no  pé",
aplica-se  a  jurisprudência  firmada  pela  2ª  Seção,  harmonizando  o
entendimento  de  suas  Turmas,  no  sentido  de  que  "  não  considera
abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da
entrega  das  chaves,  que,  ademais,  confere  maior  transparência  ao
contrato e  vem ao encontro do direito  à informação do consumidor
(art. 6º, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais
abusos"  (EREsp 670117/PB, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Rel.
p/ Acórdão Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe  26/11/2012)."  2.-  Agravo  Regimental  provido,  reconhecida  a
legalidade da cláusula do contrato de promessa de compra e venda de
imóvel que previu a cobrança de juros compensatórios de 1% (um por
cento) a partir da assinatura do contrato.
(AgRg no Ag 1384004/RJ, Rel.  Ministro SIDNEI BENETI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/06/2014)

Assim, afigura-se devida a cobrança de juros remuneratórios (ou compensatórios)
antes da entrega do imóvel.

Afirma ainda o segundo recorrente que, “restou claramente demonstrado nos autos a
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existência de capitalização de juros através da aplicação da Tabela Price, pela qual a construtora
ora recorrida procedeu à atualização do saldo devedor mediante sistema de amortização, o que é
considerado ilegal e abusivo”

Porém, para caracterizar o sistema de amortização da Tabela Price seria necessária a
demonstração da capitalização dos juros, através de prova técnica, o que não foi realizada, uma vez
que  o  insurgente  requereu  o  julgamento  antecipado  da  lide  conforme petição  de  fls.  313-315.
Vejamos:

REVISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Alegação  de  capitalização  de  juros.  Utilização  da  Tabela  Price.
Improcedência  do  pedido.  Inconformismo.  Anulação  da  sentença.
Ocorrência de cerceamento de defesa.  Análise que depende de prova
pericial.  Precedente  do  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  pela
sistemática dos recursos repetitivos. Sentença anulada de ofício. Exame
do  recurso  que  fica  prejudicado.  (TJSP;  APL  0034362-
63.2011.8.26.0577; Ac. 9858823; São José dos Campos; Quinta Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva; Julg. 28/09/2016;
DJESP 11/10/2016) 

Assim, corroboro com o entendimento assentado na sentença, ao assinalar:

“No caso dos autos, quanto aos juros remuneratórios, o contrato prevê
tão somente a cobrança de juros nominais de 12 % (doze por cento) ao
ano e a utilização do sistema Price de amortização para fins de cálculo
do valor nominal da prestação (f. 29 – cláusula Sexta). Não há, portanto,
pactuação expressa de cobrança de juros capitalizados.

Nesse passo, para aferir a prática de capitalização implícita de juros,
mostrar-se-ia indispensável a realização de perícia contábil, pois, repito,
a  simples  previsão  do  sistema  francês  não  implica  na  operação  de
capitalização.

Contudo,  conforme  se  extrai  dos  autos  (fls.  313/315),  a  parte  autora
desistiu  da  produção  da  prova  técnica,  não  comprovando  fato
constitutivo do seu direito. Por consequente, não há como se acolher o
pedido de revisão das cláusulas contratuais em razão da existência de
cobrança de uros capitalizados.” (fls. 358)

 Finalmente, quanto a restituição do valor pago em excesso, este deve ser feito de
forma simples, uma vez que não restou demonstrada a má-fé da promovida quando das cobranças
perpetradas em desfavor do autor.

O Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando nesse sentido. Vejamos: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. TABELA PRICE.
INCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  NºS  5  E  7/STJ.  DEVOLUÇÃO  EM
DOBRO.  NÃO  OCORRÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.  JUROS
REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO.
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1. Não compete ao STJ verificar a existência de capitalização de juros
com a  utilização da  Tabela  Price,  por  força  das  Súmulas  nºs  5  e  7.
Precedente.
2.  A devolução em dobro  dos  valores  pagos  a  maior  pelo  mutuário
somente  é  cabível  em  caso  de  demonstrada  má-fé,  o  que  não  foi
comprovado  na  hipótese  dos  autos.  Precedentes 3.  O  STJ  firmou
posicionamento no sentido de que o artigo 6º da Lei nº 4.380/1964 não
estabelece limitação à taxa de juros, apenas dispõe sobre as condições
para a aplicação do reajuste previsto no artigo 5º da mesma lei. Súmula
nº 422/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1011131/RS,  Rel.  Ministro  RICARDO VILLAS  BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013)

Desse modo, não há como acolher a tese de que caberia ao promovido proceder a
devolução dos valores indevidamente cobrados de modo dobrado.

Por essas razões, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego provimento
a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à  sessão a douta representante do Ministério Público,  Dra.  Janete  Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR
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