
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N.º 0032677-23.2011.815.2001
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM: Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital
APELANTE : Kátia Severo dos Santos (Adv. Diego Filadelfo Fernandes de Carvalho – 
OAB/PB nº 19.468)
APELADO : TC Engenharia LTDA. (Adv. Zélia Maria Gustavo Lee – OAB/PB nº 1.711)

APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA  DE  IMÓVEL  FIRMADO  COM  CONSTRUTORA.
DEMORA  NA  ENTREGA  DE  IMÓVEL.  INSURGÊNCIA
CONTRA  A  APLICAÇÃO  DO  INCC  E  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS  ÀS  PARCELAS  CONTRATUAIS.
LEGALIDADE  NA  INCIDÊNCIA  DO  INCC  APÓS  A  DATA
APRAZADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONGELAMENTO  DA
CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA
PREVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE RESPEITEM O
LIMITE  DE  12%  AO  ANO.  PRECEDENTES  DO  STJ.  DANO
MORAL  POR  ATRASO  NA  ENTREGA  DE  IMÓVEL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO. 

-  Cuidando-se  de  contrato  de  compra  e  venda  de  imóvel  em
construção,  é  lícito  o  pacto  de  atualização  monetária  do  saldo
devedor pelo INCC, no intervalo compreendido entre a assinatura
do contrato e a concessão do “habite-se”. Isso porque, concluída a
obra,  há  de  se  adotar  índice  que  reflita  melhor  o  equilíbrio
financeiro. Precedentes do STJ.

-  O consumidor não possui direito ao congelamento da correção
monetária do saldo devedor após a data prevista no contrato para
entrega  da  obra,  mas  tão  somente  à  alteração  do  índice,  com  a
substituição do INCC pelo INPC, eis que a correção monetária não
traduz qualquer acréscimo para o credor e nada mais é do que a



recomposição do valor da moeda.

- Não há ilegalidade na fixação do INCC sobre o saldo devedor
durante o período de construção do empreendimento, ainda que
evidenciada  mora  na  entrega.  (APC 20130710059222  DF 0005793-
73.2013.8.07.0007,  Relator(a):  GISLENE  PINHEIRO,  Julgamento:
12/03/2014, Publicado no DJE : 18/03/2014 . Pág.: 184)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade, negar provimento ao recurso,  nos termos do voto do relator, integrando a
decisão a certidão de fl. 143.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Kátia Severo dos Santos contra
sentença  proferida  pelo  Juiz  da  9ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital,  que  julgou
improcedente  a  ação ordinária  de  cobrança  c/c  reposição de  indébito,  danos  morais  e
materiais e tutela antecipada ajuizada por Kátia Severo dos Santos em face da construtora
TC Engenharia LTDA. 

O  MM.  Juiz  a  quo  julgou  improcedente  o  pedido  autoral,  sob  o
fundamento de inexistir ato ilícito ou abuso de direito.

Em suas razões recursais, a apelante aduz  ter firmado contrato de
promessa  de  compra  e  venda  com  a  parte  ré,  prevendo  o  pagamento  do  imóvel  no
montante de R$ 62.000,00, mediante sinal no valor de R$ 2.000,00, mais duas parcelas de
R$ 1.000,00, e dez parcelas de R$ 335,00 e uma de R$ 675,00, de maneira que o restante do
valor (R$ 53.980,00) seria honrado através de financiamento obtido na Caixa Econômica
Federal.

Afirma ainda que o valor liberado pela CEF foi de R$ 59,593,02 que
este  valor,  somado  ao  sinal  totalizava  o  valor  de  R$  67.613,02,  ultrapassando  o  valor
acordado em R$ 5.613,02. 

Assevera, ainda, que as chaves do imóvel apenas foram entregues
em outubro, sendo que a ré havia estipulado a entrega do mesmo em 30 de junho de 2010
e que o atraso no pagamento decorre do atraso da emissão do Habite-se, que seria a razão
pelo tardar da liberação do financiamento, e que  por isso, a Ré não teria o direito de fazer
as cobranças de juros moratórios e das correções pelo INCC, devendo, por isso, devolver
os valores cobrados, supostamente, de maneira indevida. Exigindo e reforma da sentença
anterior, condenando à Apelada ao pagamento da restituição dos valores, perdas e danos e
arbitramento de danos morais na forma dos arts. 944 e seguintes do Código Civil.



Contrarrazões apresentadas.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil em vigor.

É o breve relatório.

VOTO

A questão devolvida versa sobre a existência ou não de impedimento
de previsão no contrato de promessa de compra e venda de imóvel em relação à incidência
de INCC sobre as parcelas devidas antes do habite-se.

Conforme relatado, as partes firmaram, em 01 de outubro de 2009,
Contrato de Promessa de Compra e Venda da Unidade nº 102, Bloco 1, do Residencial
Barcelona, localizado na Rua Joaquim Elias de Figueiredo, s/s, Lote 498, Mangabeira, nesta
Capital, no valor de R$ 62.000,00, sendo sinal no valor de R$ 2.000,00, mais duas parcelas
de R$ 1.000,00, e dez parcelas de R$ 335,00 e uma de R$ 675,00, de maneira que o restante
do valor (R$ 53.980,00) seria honrado através de financiamento obtido na Caixa Econômica
Federal.,  reajustável  monetariamente  pela  variação  do  INCC,  acrescido  de  juros
cumulativos de 1% ao mês, com entrega prevista para o dia 30 de junho de 2010, como
disposto em sua Cláusula nº 05.

Compulsando o instrumento contratual em comento, verifico que a
Cláusula 03.01 previa que a última parcela do contrato, com vencimento até 30 dias após a
data  de  emissão  do  habite-se,  reajustável  monetariamente  pela  variação  do  INCC,
acrescidos de juros cumulativos de 1% ao mês.

Conforme se depreende da Ficha Cadastral do mencionado imóvel
junto à Secretaria de Planejamento do Município de João Pessoa,  a Licença de Habite-se
foi expedida em 17 de agosto de 2010, tendo o imóvel sido entregue ao Apelante em 19 de
outubro  daquele  mesmo  ano,  após  a  quitação  integral,  consoante  ates  o  Termo  de
Recebimento de fl. 88.

No contrato  de  compra e  venda de  imóvel  nada impede que,  na
condição  de  parcelamento,  as  prestações  sejam  atualizadas  por  critérios  previamente
ajustados, mostrando-se lícita a contratação do Índice Nacional de Custos da Construção –
INCC como forma de atualização monetária.

A cláusula contratual, ao estipular o INCC como fator de correção
até  a  data  da  expedição  da  carta  do  habite-se,  está  compatível  com a  ordem jurídica
vigente e em consonância com precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA  DE



IMÓVEL  PACTUADA  COM  A  CONSTRUTORA.  PREVISÃO  DE
PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS, LIMITADAS AO VALOR DE
1  (UM)  SALÁRIO  MÍNIMO,  INCIDINDO  SOBRE  O  SALDO
DEVEDOR  O  ÍNDICE  INCC  DURANTE  A  CONSTRUÇÃO  E,  AO
FINAL,  COM  A  ENTREGA,  PAGAMENTO  DO  SALDO  RESIDUAL,
TAMBÉM  LIMITADO  A  1  (UM)  SALÁRIO  MÍNIMO,  CORRIGIDO
POR  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  APENAS  RECOMPÕE  O  VALOR  DA  MOEDA,  SEM
CONSTITUIR  UM  PLUS.SALÁRIO  MÍNIMO.  UTILIZAÇÃO  TÃO
SOMENTE  COMO  TETO  DAS  PRESTAÇÕES,  E  NÃO  COMO
CRITÉRIO  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  LEGALIDADE.  A  LEI
N.9.069/1995 NÃO VEDA A COBRANÇA DE RESÍDUO, AO FINAL DO
PERÍODO  DE  FINANCIAMENTO  FEITO  PELA  PRÓPRIA
CONSTRUTORA DO IMÓVEL, CONTANTO QUE A CORREÇÃO SEJA
ANUAL E HAJA EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.1.  A simples
correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição  da  efetiva  desvalorização  da  moeda,  com  o  escopo  de
preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se
acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.2. A vedação à cobrança
de  resíduo  inflacionário  implicaria  reconhecer  o  enriquecimento  sem
justa causa do comprador do imóvel,  pois,  na hipótese,  não poderia a
incorporadora (ou construtora) repassar ao consumidor a majoração dos
preços  de  insumos  utilizados  na  construção  civil.  Em  conclusão,  a
previsão contratual que outorga ao vendedor o direito de exigir o resíduo
inflacionário não constitui manobra ilícita e nem frustra os fins da Lei n.
9.069/1995,  mas,  ao  contrário,  visa  manter  o  equilíbrio  econômico-
financeiro das partes contratantes, como expressamente prevê o § 6° do
art.  28  da  referida  Lei.  (REsp  402.056/SP,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2002, DJ 07/10/2002
p.  252) 3.  Com efeito,  não é razoável  o entendimento perfilhado pelas
instâncias  ordinárias  no  sentido  de  que  a  cobrança  do  valor  residual
decorrente da correção monetária -  que visa apenas recompor o poder
aquisitivo da  moeda -,  previsto no  contrato  celebrado entre  as  partes,
precisaria  de  qualquer  outro  demonstrativo  de  prejuízo  para  que  não
fosse  considerada  iníqua  e  abusiva.4.  Recurso  especial  parcialmente
provido.(REsp  1142348/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 30/10/2014)

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REVISIONAL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO COM A CONSTRUTORA.
CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO  INCC  E  JUROS  DE  MORA  DE  1%  AO  MÊS.  IMÓVEL
CONSTRUÍDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. JUROS
SIMPLES  PREVIAMENTE  PACTUADOS.  PERÍCIA  JUDICIAL
CONCLUINDO  PELA  INOCORRÊNCIA  DE  CAPITALIZAÇÃO.
FINANCIAMENTO  DE  IMÓVEL  JÁ  CONCLUÍDO.  UTILIZA-  ÇÃO
INDEVIDA DO ÍNDICE INCC PARA REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES.



PRECEDENTES DO STJ. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE APENAS
DA  CLÁUSULA  CONTRATUAL  ESTIPULANDO  O  INCC.
SUBSTITUIÇÃO PELO INPC.  REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO.  RECURSO  ADESIVO.  PARTE
NÃO  BENEFICIÁRIA  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.  AUSÊNCIA  DE
RECOLHIMENTO  DE  PREPARO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  500,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  CPC.  NÃO  CONHECIMENTO.  1.  O  Superior
Tribunal  de  justiça  pacificou  o  entendimento  de  que  é  indevida  a
utilização  do  índice  incc  para  o  reajuste  das  prestações  relativas  a
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, após a entrega das
chaves ao promissário comprador.  2.  “sendo o incc,  índice nacional da
construção  civil,  indexador  que  reflete  os  custos  da  construção  civil,
somente pode ser adotado durante o período de construção do imóvel,
impondo-se sua substituição pelo INPC, quando o bem é entregue ao
promitente comprador” (tjmg; apcv 1.0525.09.161267-7/001; Rel. Des. José
flávio de Almeida; julg. 11/03/2015; djemg 17/03/2015). 3. Não é ilegal ou
abusiva a cláusula constante de contrato promessa de compra e venda de
imóvel que prevê a incidência de juros de mora cujo limite anual não
ultrapassa  o  percentual  de  12%.  4.  “a  isenção  conferida  à  parte  que
interpôs o recurso principal não vincula a análise quanto à exigibilidade
do  preparo  do  recurso  adesivo”  (stj.  RESP  nº  989.494/sp.  Rel.  Min.
Benedito Gonçalves, julgado em 28/10/2009, dje de 6/11/2009). (TJPB; APL
0044171-50.2009.815.2001;  Quarta  Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 09/12/2015; Pág. 26)

Nesse diapasão, a utilização do INCC é legítima, pois, como se sabe,
trata-se de índice oficial utilizado para ajustar contratos em que existe variação de preço
durante  a  fase  de  construção,  pela  evolução  do  custo  dos  insumos  nela  utilizado  e
encontra amparo no instrumento contratual firmado entre as partes.

No tocante a indenização de perdas e danos pleiteados pela autora,
ora apelante, dado o atraso na entrega do imóvel, igualmente não merece acolhida.

Com efeito, conforme se vê dos autos, a parcela final do contrato de
compra e venda do imóvel em questão só fora efetivamente quitada com a assinatura do
contrato de financiamento junto à CEF firmado. Logo, observa-se que quem deu azo ao
atraso na entrega do imóvel fora a autora.

Portanto, tendo a consumidora pago a parcela final do débito com
atrasod, não há se falar em perdas e danos ou indenização.

Por fim, observando-se o caso em disceptação, não procede o pleito
autoral quanto à devolução em dobro do valor que alega ter pago indevidamente, visto
que a empresa demandada cumpriu o que reza o contrato, não sendo caso de cobrança
indevida por engano justificável ou má-fé da construtora recorrida, para fins de aplicação
do art. 42, CDC.



Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  ao  recurso
apelatório, mantendo incólumes todos os termos da sentença guerreada. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Dr.  Gustavo  Leite  Urquiza,  Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena  para
substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


