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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
DANO MORAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO.  INCIDÊNCIA DE INCC SOBRE O
SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.  ACERTO  DA
DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. 

-  Tratando-se  de  contrato  de  compra  e  venda  de
imóvel  em  construção,  não  se  mostra  abusivo  o
pacto  de  atualização  monetária  do  saldo  devedor
pelo  INCC,  no  intervalo  compreendido  entre  a
assinatura do contrato e a concessão do "habite-se".

- O atraso na entrega das obras, por si  só, não é
capaz  de  gerar  efeitos  negativos  na  seara  dos
direitos  da  personalidade  da  parte,  mormente,
quando não ultrapassa os limites da razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento fl. 183.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Patrícia Pereira de

Almeida, inconformada com a Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária
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de Cobrança c/c Repetição do Indébito e Danos Morais movida contra a TC

Engenharia,  na qual  a Magistrada da 5ª Vara Cível  da Comarca da Capital

julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a Apelante, em suma, renovou os

argumentos de que é abusiva a incidência de INCC sobre o período de atraso

na entrega do imóvel  ocasionada pela Promovida,  motivo pelo qual  pugnou

pelo  provimento  do  Recurso,  com  consequente  procedências  dos  pedidos

formulados na petição inicial (fls. 141/157).

Devidamente  intimada,  a  Apelada  ofereceu  Contrarrazões,

sustentando a legalidade da cobrança de INCC no período reclamado pela

parte Autora (fls.162/164).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 177/178).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como a Decisão Recorrida se deu em data anterior a

17.03.2016, à hipótese se aplica os requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.
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Dito  isso,  de  logo  cabe  anunciar  que  o  caso  dos  autos  é

idêntico a tantos outros que já foram julgados neste Tribunal de Justiça, em

que os adquirentes de unidades do Residencial Barcelona ingressaram com

Ações de Cobrança alegando a abusividade de incidência do INCC sobre o

saldo devedor.

Nessa  senda,  reforço  que  todos  os  debates  firmaram  a

orientação jurisprudencial  no sentido de afastar a tese de que tal  incidência

seria abusiva, mesmo em caso de mora da construtora. Veja-se: 

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  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00326772320118152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 08-
08-2017) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO  DE  IMÓVEL  EM  CONSTRUÇÃO.
COBRANÇA  IRREGULAR  DE  SALDO  DEVEDOR.
INOCORRÊNCIA.  VALORES APLICADOS CONFORME
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PACTUADO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  DE  ACORDO
COM  A  VARIAÇÃO  DO  INCC.  AUSÊNCIA  DE
INDÉBITO.  DANOS  EXTRAPATRIMONIAIS.
INEXISTÊNCIA  DE  CONDUTA  ILÍCITA  DA
PROMOVIDA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  PRECEDENTES  DESTE  CORTE  E  DOS
TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO APELATÓRIO.  -A utilização do INCC como
indexador nos contratos imobiliários, nada tem de ilegal,
pois representa o índice nacional do custo da construção
civil,  indicador  específico  ao  bem do  contrato.  -  Desta
forma, é de se reconhecer como legal a incidência dos
reajustes inseridos no contrato de financiamento anexado
aos  autos,  não  havendo  que  se falar  em repetição de
indébito.  -  A  construtora  demandada  não  será
responsabilizada  quando  provar  a  ausência  de  nexo
causal, em virtude da inexistência de defeito na prestação
de serviço ou houver culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro, de acordo com o estabelecido no art. 14, § 3º
do CDC,  inexistindo,  portanto,  o dever  de indenizar  no
presente  caso.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00574563720148152001,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOSÉ  RICARDO
PORTO , j. em 31-01-2017) 

No mais, como afirmado pela Juíza “a quo”, com a expedição

do “HABITE-SE”, a responsabilidade pela obtenção do financiamento com a

Caixa  Econômica  Federal  era  da  Autora,  não  podendo  a  Promovida  ser

responsabilizada pelo eventual atraso da Instituição Bancária.

Outrossim,  a  Promovida  informou  que  a  carta  de  crédito

liberada pela CEF foi  no valor de R$ 60.886,64 (sessenta mil,  oitocentos e

oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), quantia superior ao saldo

devedor,  o que motivou, inclusive, uma devolução de R$ 8.828,81 (oito mil,

oitocentos  e  vinte  e  oito  reais  e  oitenta  e  um  centavos)  para  a  Autora,

circunstância fática que não foi por ela rebatida.

Quantos aos pedidos de danos morais, o atraso na entrega das

obras, por si só, não é capaz de gerar efeitos negativos na seara dos direitos

da personalidade da parte,  mormente,  quando não ultrapassa os limites da

razoabilidade, como no presente caso, em que a demora se deu por cerca de

noventa dias. 
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Por  tais  razões,  DESPROVEJO a  presente  Apelação  Cível

interposta pela parte Autora. 

Por fim, mantenho a condenação da Promovida nas custas e

honorários advocatícios, conforme fixado na Sentença, deixando de majorá-los,

nos termos do art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a hipótese dos autos

não se enquadra na regra disposta no Enunciado Administrativa nº 7, do STJ

(Sentença anterior ao novo CPC).

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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