
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000303-80.2013.815.2001.
REMETENTE: Juízo de Direito da 5.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: MM Engenharia Indústria e Comércio Ltda. 
ADVOGADO: Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva e Outros. 
APELADA: Maria Auxiliadora do Nascimento. 

EMENTA:  RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
POR  DANOS  MATERIAIS.  CONTRATO  PARTICULAR  DE  PERMUTA  DE
IMÓVEL VINCULADO A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA PRONUNCIADA, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO. APELAÇÃO. AÇÃO
DE  RESCISÃO  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO  E  NÃO  DE  ANULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO
ART.  119,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  DECADÊNCIA
AFASTADA.  ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO
IMEDIATO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  1.013,  §  3°,  CPC/2015.  MÉRITO.
RESCISÃO  DO  CONTRATO  DE  PERMUTA  DE  IMÓVEL  VINCULADO  A
CONTRATO  DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  UNIDADE
HABITACIONAL.  COMPROVAÇÃO  DE  PAGAMENTO  APENAS  DO  VALOR
DADO  A  TÍTULO  DE  SINAL.  AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO  DA  PARCELA
ÚNICA.  INADIMPLÊNCIA  E  REVELIA  DA  PROMISSÁRIA-COMPRADORA.
FATOS  ALEGADOS  NA  INICIAL  CONSIDERADOS  VERDADEIROS.
DESFAZIMENTO  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.  DESOCUPAÇÃO  DO  IMÓVEL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO
A  DEVOLUÇÃO  DE  PERCENTUAIS  CUMULATIVOS  DE  1O%,  30%  E  70%,
EXTRAPOLANDO  O  PERCENTUAL  DE  25%  UTILIZADO  PELO  STJ  COMO
RAZOÁVEL PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE
ARRAS.  CLÁUSULA  4.3,  ALÍNEA  “A”,  “B”  E  “C”.  CLÁUSULA  PREVENDO
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A SER CALCULADO SOBRE O VALOR
MENSAL  DE  1%  SOBRE  O  VALOR  DO  IMÓVEL.  CLÁUSULA  4.3.1.
MANIFESTA  ABUSIVIDADE  DE  AMBAS  AS  CLÁUSULAS.  NULIDADE
ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO PELO USO DO BEM
PELO  PERÍODO  DE  INADIMPLÊNCIA  CALCULADO  SOBRE  O  VALOR  DE
MERCADO  DE  ALUGUEL  DO  IMÓVEL.  DIREITO  DA  PROMITENTE
VENDEDORA DE RETER O PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DADO A
TÍTULO  DE  SINAL.  DEVOLUÇÃO  À  PROMITENTE  COMPRADORA  DO
PERCENTUAL  RESTANTE  DE  75%  CALCULADO  SOBRE  O  VALOR  DADO
COMO  ARRAS.  PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

1.  “Se  a  decadência  for  convencional,  a  parte  a  quem aproveita  pode  alegá-la  em
qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação”. Inteligência do art.
211 do Código Civil. 

2.  “A parte  lesada pelo inadimplemento pode pedir  a  resolução  do contrato,  se não
preferir  exigir-lhe o cumprimento,  cabendo,  em qualquer  dos casos,  indenização por
perdas e danos”. Art. 475, Código Civil. 



3. “É cabível a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a
consequencial reintegração de posse, quando ocorrer o inadimplemento contratual por
um  dos  contratantes.  Na  espécie,  o  promitente-comprador  deixou,  reiteradamente,
mesmo depois de um acordo, de adimplir as parcelas do preço do negócio, dando causa
a resolução contratual e a retomada da posse pelo demandante” (TJ/RS, Apelação Cível
Nº 70042662197, Décima Oitava Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Des. Nelson José Gonzaga, Julgado em 29/03/2012).

4.  São  nulas  de  pleno  direito  as  cláusulas  contratuais  tendentes  a  esvaziar  a
substância  da avença,  retirando do consumidor o gozo de vantagens decorrentes,
diretamente, do que foi acordado, desequilibrando a equação econômico-financeira,
art. 51, §1°, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.  “O  entendimento  firmado  no  âmbito  da  Segunda  Seção  é  no  sentido  de  ser
possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do promitente
comprador,  quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento
contratual.  Nesse  caso,  o  distrato  rende  ao  promissário  comprador  o  direito  de
restituição das parcelas pagas, mas não na sua totalidade, sendo devida a retenção de
percentual razoável a título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago.
Precedentes” (STJ,  AgRg  no  AREsp  730.520/DF,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015).

6.  A compromitente  vendedora  faz  jus ao  recebimento  de  indenização  por  perdas  e
danos durante todo o período em que a promissária compradora permaneceu no imóvel
de forma graciosa a ser calculada levando-se em consideração o valor de mercado de
aluguel do imóvel. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0000303-80.2013.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  MM
Engenharia  Indústria  e  Comércio  Ltda. e  como  Apelada Maria  Auxiliadora  do
Nascimento.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento parcial. 

VOTO.

A MM Engenharia Indústria e Comércio Ltda.  interpôs  Apelação contra a
Sentença prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca desta Capital , f. 44/46, nos
autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais por ela
ajuizada em face de Maria Auxiliadora do Nascimento, que reconheceu, de ofício, a
decadência,  extinguindo  o  processo  com  resolução  do  mérito,  por  entender  que  a
cláusula 04, item 4.3 do Instrumento Particular de Compra e Venda celebrado pelas
partes prevê a rescisão do contrato, em caso de inadimplência, no prazo previsto no art.
119, Parágrafo Único, do Código Civil, julgando prejudicado o pedido de indenização e
seus consectários. 

Em suas razões recursais, f. 49/56, alegou que o objeto da ação é a rescisão do
contrato decorrente do inadimplemento da Apelada, cujo prazo é prescricional, e não a
anulação de negócio jurídico em razão da irregularidade de representação do incapaz



prevista no art. 119, Parágrafo Único, do Código Civil, regra equivocadamente utilizada
pelo  Juízo  para  pronunciar  a  decadência,  e  que  sendo  a  hipótese  de  decadência
convencional não seria possível o seu reconhecimento de ofício. 

Afirmou  que,  em  14/1/2012,  celebrou  o  Contrato  de  Permuta  do  imóvel
localizado  no  Edifício  Fidji  Residence,  Avenida  Reinaldo  Tavares  de  Melo,  129,
apartamento 501, Manaíra,  nesta Cidade, no valor de R$ 450.000,00, no qual restou
firmado o pagamento, como entrada, do valor de R$ 260.000,00, e o restante de R$
190.000,00.

Asseverou  que  a  Apelada  não  realizou  o  pagamento  da  parcela  de  R$
190.000,00,  e  que,  embora  tenha  sido  notificada  extrajudicialmente  para  que
desocupasse o imóvel, tendo-lhe sido, inclusive, oportunizada a restituição do percentual
de valores já pagos, permaneceu inerte.

Requereu  o provimento  do  Apelo  para  que a  Sentença  seja  reformada,  e  os
pedidos julgados procedentes. 

Não houve intimação para contrarrazões, tendo em vista ser a Ré revel, CPC, art.
322, Decisão de f. 60.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem quais-
quer das hipóteses do art. 176, CPC/2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso. 

À luz do art. 210 do Código Civil, o Juiz somente deve conhecer da decadência,
de ofício, quando estabelecida em lei. 

Entendeu o juízo pelo reconhecimento, de ofício, da decadência do direito da
Construtora de ajuizar a presente ação de rescisão do Contrato Particular de Permuta de
Imóvel que celebrou com a Apelada, levando em consideração o disposto na Cláusula
4.3, do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, vinculado ao referido
Contrato de Permuta, que remete ao art. 191, Parágrafo Único, do Código Civil, que
disciplina  o  prazo  decadencial  de  anulação  de  negócio  jurídico  em  razão  da
irregularidade de representação de incapaz.

Considerando que a presente ação se refere à rescisão em decorrência de suposta
inadimplência  contratual  da  Apelada,  e  não  de  anulação  de  negócio  jurídico,  resta
demonstrado  que  o  art.  191,  Parágrafo  Único,  do  Código  Civil  não  tem  qualquer
aplicação  ao  caso,  e  não  houve,  por  consequência,  o  transcurso  de  qualquer  prazo
decadencial,  o  que  impõe  o  afastamento  da  decadência  e  a  anulação  da  Sentença
recorrida. 

A causa versa sobre questões exclusivamente de direito, e estando em condições
para o imediato julgamento, passo a análise do seu mérito, por força do art. 1.013, § 3º,
do Código de Processo Civil/2015, cuja aplicação é permitida nos casos de extinção do
processo com resolução de mérito em que o Juízo acolheu a alegação de prescrição ou
decadência,  entendimento  consonante  com os  precedentes  do  Superior  Tribunal  de
Justiça1.

1 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 515, §



Trata-se de ação objetivando não apenas a rescisão do Contrato Particular de
Permuta do imóvel localizado no Edifício Fidji Residence, Avenida Reinaldo Tavares
de  Melo,  129,  apartamento  501,  Manaíra,  nesta  Cidade,  vinculado  ao  Instrumento
Particular  de  Promessa  de  Compra  e  Venda,  como também a  determinação  de  sua
desocupação,  o recebimento de indenização por perdas e danos correspondentes aos
supostos prejuízos decorrentes da inadimplência no percentual de 1% ao mês sobre o
valor do imóvel a título de aluguel ou, subsidiariamente, no valor do rendimento da
caderneta de poupança, e a restituição da despesa a título de corretagem. 

As  partes  inicialmente,  em  6/12/2011,  celebraram  o  Contrato  Particular  de
Promessa  de  Compra  e  Venda,  f.  21/27,  do  imóvel  localizado  no  Edifício  Fidji
Residence, apartamento 101, Avenida Reinaldo Tavares de Melo, 129, Manaíra, nesta
Cidade, e no mês seguinte, em 14/1/2012, firmaram o Contrato de Permuta do referido
imóvel pelo apartamento 501, localizado no mesmo Edifício, f. 18/20.

Infere-se do Contrato Particular de Permuta dos imóveis as seguintes condições
de negociação, f. 18/20: 

IV-A – O valor do imóvel a ser permutado (apto 501 do Fidji Residente) é
de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), que serão pagos da
seguinte forma: 

IV-A-1-  Sinal  de  R$  260.000,00  (duzentos  e  sessenta  mil  reais)
representados  por  uma  casa  residencial  localizada  na  Rua  Deputado
Napoleão Duré, 185, Cristo Redentor, João Pessoa-PB.

IV-A-2-  R$  190.000,00  (cento  e  noventa  mil  reais)  através  de
financiamento bancário, com o Banco Itaú. 

[…].
IV-A-4- Todas as cláusulas do Contrato de Promessa de Compra e Venda
assinado anteriormente pelas partes passam agora a ter validade para o
imóvel a ser adquirido (Apto 501 do Fidji). 

[…]. 

IV-D – As partes obrigam-se  a respeitar  as Cláusulas do Contrato de

3º,  DO  CPC.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  NECESSIDADE  DE  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.
SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de
que não há afronta ao art. 515, § 3º, do CPC, na situação em que afastada a prescrição, visto que o
tribunal, de imediato, julga o feito, quando a controvérsia se refira só a questão de direito, em razão da
teoria da causa madura. Precedentes. 2. Ademais, é "... Certo que a convicção acerca de estar o feito em
condições  de  imediato  julgamento  compete  ao  juízo  a  quo,  porquanto  a  completude  das  provas  configura
matéria  cuja  apreciação  é  defesa  na  instância  extraordinária  conforme  o  teor  da  Súmula  nº  7  do  STJ.
Precedentes" (REsp 1.082.964/SE, Rel. Ministro luis felipe salomão, Quarta Turma, julgado em 5/3/2013, dje de
1º/4/2013). 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 472.098; Proc. 2014/0030763-7; RS; Quarta
Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
GRATIFICAÇÃO  DE  RISCO  DE  POLICIAMENTO  OSTENSIVO.  OMISSÃO  DO  ACÓRDÃO  DE
ORIGEM.  INEXISTÊNCIA.  PRESCRIÇÃO.  FUNDO  DE  DIREITO.  ANÁLISE  DE  LEI  LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  Nº  280/STF.  CAUSA  MADURA.  ART.  515,  §  3º,  DO  CPC.  NÃO
VIOLAÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA JULGAMENTO DO FEITO. REVISÃO. SÚMULA
Nº 7/STJ. [...] 4. Por fim, não existe ofensa ao art. 515, caput, e §§ 1º e 3º, do CPC, porquanto, mesmo nos
casos de extinção do processo com resolução de mérito, em que o juízo primevo acolheu a alegação de
prescrição, é possível ao tribunal, se entender ser o caso de afastá-la, julgar desde logo a lide, se esta já se
encontra madura, nos termos do art. 515, § 3º, do CPC. Precedentes.  [...] (STJ; AgRg-AREsp 527.494;
Proc. 2014/0136950-6; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 28/08/2014)



Compromisso de Compra e Venda anteriormente assinado, notadamente
no que diz respeito  à atualização do saldo devedor,  que será corrigido
mensalmente e cumulativamente pelo INCC, acrescido de 1%. 

A cláusula  4.3 do Contrato  de  Promessa  de  Compra  e  Venda,  por  sua  vez,
dispõe que o atraso de qualquer das parcelas superiores a noventa dias implicará na
rescisão do Instrumento:

4.3 – Observando o disposto no inciso IV do art. 1.º da Lei n.º 4.864/65,
a  falta  de  pagamento  de  03  (três)  parcelas  de  vencimentos  mensais
consecutivos, ou qualquer delas por atraso superior a 90 (noventa) dias,
implicará  na  rescisão  deste  promessa  de  compra  e  venda,  conforme
dispõe  o  art.  119,  parágrafo  único,  do  Código  Civil,  caso  em que  o
adquirente  perderá  em  favor  da  alienante  do  preço  atualizado  do
Contrato, parte das parcelas pagas até a data do inadimplemento, com
pena convencional nos seguintes termos calculados cumulativamente:

A  Ré  deu  como  sinal  o  valor  de  R$  260.000,00  representado  pelo  imóvel
localizado na Rua Deputado Napoleão Duré, 185, Cristo Redentor, não tendo, segundo
afirma  a  Apelante,  realizado  o  pagamento  da  parcela  de  R$  190.000,00,  que  seria
levantada por meio de financiamento bancário. 

A Ré/Apelada foi  citada  e não  apresentou Contestação,  Certidão de f.  41v.,
tendo o Juízo decretado sua revelia, Decisão de f. 45. 

 Não obstante seja relativa a presunção de veracidade dos fatos estabelecida no
CPC/2015, art.  344, a  Notificação Extrajudicial,  f.  15/16,  corrobora o argumento da
Apelante de que, passado o período entre a data da assinatura do Contrato de Permuta,
14/1/2012, e a data do ajuizamento da ação, 16/1/2013, a Apelada não cumpriu com a
obrigação  de  pagar  os  R$  190.000,00,  ultrapassando,  por  conseguinte,  o  prazo  de
noventa dias previsto no item 4.3 do Contrato Particular de Promessa de Compra Venda
acima transcrito.

Considerando que restou demonstrada a inadimplência da Apelante, a rescisão
do contrato firmado entre as partes é medida que se impõe, nos termos do art. 4752 do
Código Civil.

Resolvido  o  contrato  de  compromisso  de  compra  e  venda,  as  partes  devem
voltar ao estado anterior: ao promitente vendedor é garantida a reintegração na posse do
bem, e ao compromissário comprador é assegurada a devolução das parcelas  pagas,
consoante  entendimento  esposado  por  este  Tribunal  de  Justiça3 e  pelo  Tribunal  de
Justiça do Rio Grande do Sul4. 

2 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir
exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

3 CIVIL – Apelação cível – Promessa de compra e venda de bem imóvel – Decretação de rescisão
contratual – Inadimplência das parcelas avençadas – Reintegração de posse – Sentença procedente –
Irresignação – Defesa de dificuldades financeiras – Descabimento – Bem de família – Inadimplência
para pagamento – Circunstância que não favorece o compromitente comprador – Manutenção da
sentença – Desprovimento. - A responsabilidade pelo pagamento das prestações é toda do devedor,
que devia honrar com os compromissos nas datas aprazadas. Se deixou de receber algum valor com o
qual contava para pagamento do acordo, não pode opor a circunstância para o credor, que não tinha
conhecimento dela e não deve arcar com o ônus da inadimplência de terceiro (TJ/PB, 2ª Câmara
Cível, AC 0010210-35.2013.815.0011, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, julgado em
28/1/2016). 

4 APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO



A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, na hipótese
em que o promitente-comprador deixa de pagar a prestação e continua usufruindo do
imóvel,  garante  ao  promitente-vendedor  além da  reintegração  na  posse,  o  direito  à
indenização a título de aluguel pelo uso do imóvel durante o período de inadimplência, a
contar da data do inadimplemento até a efetiva desocupação do bem, nos termos da
reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça5. 

Restando incontroverso que é a hipótese de rescisão do contrato em decorrência
da inadimplência da Ré/Apelada, e de que é garantida à Autora/Apelante a reintegração
na  posse  do  imóvel  em  litígio,  resta  analisar  as  duas  outras  premissas  jurídicas:  a

DO  CONTRATO.  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  TEORIA  DO  ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. - Benefício da AJG concedido na sentença. - Cabível a
rescisão do contrato de compra e venda, bem como a reintegração de posse à parte autora, diante da
inadimplência  dos  promitentes-compradores.  -  Inaplicabilidade  da  Teoria  do  Adimplemento
Substancial, pois que ocorrido o pagamento de poucas parcelas, não atingindo sequer a metade do
valor do imóvel. - Proposta de acordo não aceita pela parte autora. - A tese do único do bem de
família resta afastada, tendo em vista que a origem da dívida advém do contrato de promessa de
compra e venda do próprio imóvel, inteligência do art. 3º, II da Lei nº 8.009/90. - Evidente que a
apelada teve prejuízos no período que não pode dispor do imóvel em questão, cabe indenização por
perdas  e  danos,  devendo  o  quantum  debeatur  ser  apurado  em liquidação  de  sentença.  APELO
DESPROVIDO (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70058483389, Décima Sétima Câmara Cível, Rel. Des.
Gelson Rolim Stocker, julgado em 17/04/2014). 

PROMESSA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CUMULADO
COM  PEDIDO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É cabível a resolução de contrato de promessa
de  compra  e  venda  de  imóvel  e  a  consequencial  reintegração  de  posse,  quando  ocorrer  o
inadimplemento contratual  por um dos contratantes.  Na espécie,  o promitente-comprador deixou,
reiteradamente, mesmo depois de um acordo, de adimplir as parcelas do preço do negócio, dando
causa a resolução contratual e a retomada da posse pelo demandante. Cerceamento de defesa arguido
pela apelante não verificado no feito.  Sentença que se confirma por seus próprios  fundamentos.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ/RS, Apelação Cível Nº 70042662197,
Décima  Oitava  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Des.  Nelson  José  Gonzaga,
Julgado em 29/03/2012).

5 CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO  DE
CONTRATO  C.C.  REINTEGRAÇÃO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  ALEGAÇÃO  AFASTADA.  LIVRE  CONVENCIMENTO
MOTIVADO.  REEXAME  DE  PROVA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  7  DESTA  CORTE.
MULTA  CONTRATUAL.  SENTENÇA  QUE  AFASTOU  SUA  INCIDÊNCIA.  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  POSSIBILIDADE  DE  RESTITUIÇÃO  DAS  PARCELAS  PAGAS.
RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA.  INDENIZAÇÃO
POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE
ORIGEM  EM  SEDE  DE  LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA,  OBSERVADOS  OS
PARÂMETROS  INDICADOS.  ANÁLISE  DE  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de
prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi  corretamente instruído,
declarando a existência  de  provas  suficientes.  A reforma do  acórdão,  neste  aspecto,  demandaria
revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

2. […]. 
3. […]. 
4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor,

é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de
alugueis.

5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser
apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença.

6.  Consoante disposto no art.  105 da Carta Magna,  o Superior  Tribunal  de Justiça não é
competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a



devolução em favor da Ré de percentual do valor dado a título de sinal, e a possibilidade
do direito da Autora ao recebimento de indenização por perdas e danos em decorrência
da inadimplência.

Ambas  as  situações  estão  previstas  no  Contrato  de  Promessa  de  Compra  e
Venda celebrado pelas partes, na Cláusula 4.3, alínea “a”, “b” e “c” (devolução dos
valores  já  pagos),  e  na  Cláusula  4.3.1  (indenização  por  perdas  e  danos  a  título  de
aluguel).

Com relação ao percentual de devolução dos valores já pagos, a Cláusula 4.3,
alíneas “a”, “b” e “c”, expressamente prevê, f. 22:

04.3 – Observado o disposto no inciso IV do Art. 1.º da Lei n.º 4.864/65,
a  falta  de  pagamento  de  03  (três)  parcelas  de  vencimentos  mensais
consecutivas, ou qualquer delas por atraso superior a 90 (noventa) dias,
implicará  na  rescisão  deste  promessa  de  compra  e  venda,  conforme
dispõe o art.  119,  parágrafo  único,  do Código Civil,  caso  em que o
adquirente  perderá  em  favor  do  alienante  do  preço  atualizado  do
Contrato, parte das parcelas pagas até a data do inadimplemento, com
pena convencional nos seguintes termos, calculados cumulativamente:

a)  se  tiver  pago  10% do  preço  atualizado  do  Contrato  receberá  em
devolução 20% da quantia paga;

b) do que exceder  10% e até 30% do preço  atualizado do Contrato,
receberá a devolução de 50% da quantia paga;

c) do que exceder de 70% do preço atualizado do Contrato receberá em
devolução  75%  da  quantia  paga,  abatidos  os  gastos  efetivamente
realizados  e  comprovados  com  corretagem  e  propaganda  do
empreendimento.

título de prequestionamento.
7. Recurso parcialmente provido (STJ, REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015).

RESCISÃO  CONTRATUAL  E  RETORNO  DA  PARTES  AO  STATUS  QUO  ANTE.
INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. OBJETO DO CONTRATO DESFEITO.

1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o tribunal de origem se pronuncia devida e
suficientemente  sobre  as  questões  postas  a  debate,  sem  incorrer  nas  hipóteses  previstas  no
mencionado dispositivo processual.

2. Declarada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel e o retorno das partes ao
estado anterior, é cabível a indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data
em que a posse lhe foi transferida, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

3.  Recurso  especial  provido (STJ,  REsp 1287191 RS 2007/0215308-0,  Rel.ª  Min.ª  Maria
Isabel Gallotti, julgado em 21/10/2014). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO NOS MOLDES DOS ARTS. 541,  PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E 255, §§ 2º E 3º DO RISTJ. TERMO INICIAL. TAXA E FRUIÇÃO IMÓVEL.
DATA DA INADIMPLÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ.

1. O conhecimento do recurso especial pela divergência exige a transcrição dos trechos dos
acórdãos impugnado e paradigma, evidenciando-se,  de forma clara e  objetiva,  o suposto dissídio
jurisprudencial, não sendo suficiente a simples transcrição de ementas ou votos, sem a exposição das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Precedentes.

2. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, na hipótese em que o
promitente-comprador  deixa  de  pagar  a  prestação  e  continua  usufruindo  do  imóvel,  enseja  ao
promitente-vendedor o direito de indenização pelo uso do imóvel durante o período de inadimplência.
Precedentes. Aplicação da Súmula nº 83/STJ.

3. Agravo regimental não provido (STJ, 3.ª Turma, AgRg no AREsp 199.817/MS, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/11/2013, DJ 11/11/2013).



O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem aplicado o entendimento de
que o distrato rende ao  promissário comprador  o direito  de  restituição  das parcelas
pagas, entendendo como razoável a retenção do percentual de 25% do valor que já foi
pago6,  demonstrando,  por  conseguinte,  a  abusividade  da  cláusula  contratual
retromencionada.

A  previsão  contratual  que  estabelece  os  percentuais  cumulativos  a  serem
devolvidos pela Ré/Apelada, à luz do entendimento jurisprudencial acima invocado se
mostra desarrazoável, razão pela qual, de ofício, declaro a nulidade da Cláusula 4.3,

6 PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL.  INADIMPLÊNCIA.  RESCISÃO
CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25%
EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resilição do
compromisso  de  compra  e  venda,  por  parte  do  promitente  comprador,  quando  se  lhe  afigurar
economicamente insuportável o adimplemento contratual.
2. Nesse caso, o distrato rende ao promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas,
mas não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização,
entendido como tal 25% do valor pago. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp 730.520/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA  DE  IMÓVEL.  RESOLUÇÃO.  RETENÇÃO  DE  PARTE  DO  VALOR  PAGO.
POSSIBILIDADE.  PERCENTUAL.  10%  A  25%  SOBRE  AS  PARCELAS  APORTADAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO CENTRAL
DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. O agravo regimental que apenas repete as teses já apresentadas no recurso especial, sem impugnar
o fundamento central  da decisão agravada, encontra óbice na Súmula n.  182/STJ: "É inviável  o
agravo  do  art.  545  do  CPC  que  deixa  de  atacar  especificamente  os  fundamentos  da  decisão
agravada".
2.  Esta  Corte  Superior,  à  luz  de  precedentes  firmados  pela  Segunda  Seção,  entende  que  "o
compromissário  comprador  que  deixa  de  cumprir  o  contrato  em  face  da  insuportabilidade  da
obrigação assumida tem o direito de promover ação a fim de receber a restituição das importâncias
pagas" (EREsp 59870/SP, Rel. Ministro  BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/04/2002, DJ 09/12/2002 p. 281).
3. Porém, o percentual a ser retido pelo vendedor, bem como o valor da indenização a ser paga como
contraprestação pelo uso do imóvel, são fixados à luz das particularidades do caso concreto, razão
pela qual se mostra inviável a via do recurso especial ao desiderato de rever o quantum fixado nas
instâncias inaugurais de jurisdição (Súmula 07).
4. Tendo em vista que o valor de retenção determinado pelo Tribunal a quo (10% das parcelas pagas)
não se distancia do fixado em diversas ocasiões por esta Corte Superior (que entende possível o valor
retido flutuar entre 10% a 25%), o recurso especial não prospera.
5.  Recurso  não  provido  (STJ,  AgRg  no  REsp  1110810/DF,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 06/09/2013). 

PROMESSA  DE  VENDA  E  COMPRA.  RESILIÇÃO.  DENÚNCIA  PELO
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO
DAS PRESTAÇÕES. RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI
PAGO AO COMPRADOR. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR.

1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que o percentual de 25% previsto na jurisprudência da
Corte,  já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e
desgaste  do  imóvel".  Desse  modo,  quando  ainda  não  entregue  a  unidade  imobiliária,  deve  ser
reduzido o percentual de retenção.
2.- O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório. E não há diferenciação entre a
utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais
tidas  pela  incorporadora  com  o  empreendimento"  (EREsp  59.870/SP,  Rel.  Min.  BARROS
MONTEIRO, DJ 9.12.2002).



alíneas “a”, “b” e “c”, do Contrato de f. 21/27.

Considerando  que  a  Ré/Apelada  tem  assegurado  o  direito  de  restituição  da
parcela paga, mas não na sua integralidade, sendo devida a retenção em benefício da
Autora/Apelante do percentual razoável admitido pela jurisprudência em 25% do valor
pago, resta-lhe o percentual de 75% sobre o valor dado como sinal, no caso, sobre os R$
260.000,00, f. 19, a título devolução. 

No que diz respeito à indenização por perdas e danos em decorrência do uso do
imóvel durante o período de inadimplência, o STJ já decidiu que havendo uso do imóvel
por  considerável  período e  a reintegração  nele  pelo  vendedor,  é  devida retenção de
percentual  correspondente  a  perdas  e  danos  que  suportou,  a  título  de  alugueis 7,

3.-  Continuidade  da  adoção  do  percentual  de  25%  para  o  caso  de  resilição  unilateral  por
insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação
da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório.
4.- Embargos de divergência improvidos (STJ, EAg 1138183/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 04/10/2012).

7 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
C.C.  REINTEGRAÇÃO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE
PROVA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  Nº  7  DESTA  CORTE.  MULTA  CONTRATUAL.
SENTENÇA  QUE  AFASTOU  SUA  INCIDÊNCIA.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR.
POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E
25%  DOS  VALORES  JÁ  PAGOS  ADMITIDA.  INDENIZAÇÃO  POR  USO  DO  IMÓVEL
DEVIDA.  PRECEDENTES.  FIXAÇÃO  A  CARGO  DO  JUÍZO  DE  ORIGEM  EM  SEDE  DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE
DE  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  DESCABIMENTO.  PRECEDENTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova 
testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando
a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do
contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ.
2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor.
3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do
comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia
paga. Precedentes.
4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida
retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis.
5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados
pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença.
6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente
para  se  manifestar  sobre  suposta  violação  de  dispositivo  constitucional,  nem sequer  a  título  de
prequestionamento.
7.  Recurso  parcialmente  provido  (STJ,  REsp  1364510/SP,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015). 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPRA
E  VENDA.  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E  356/STF.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO  DEMONSTRADO.  INDENIZAÇÃO  PELA  POSSE  DO  IMÓVEL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.-  O  conteúdo  normativo  dos  artigos  tidos  por  violados  não  foi  objeto  de  debate  no  Acórdão
recorrido, incidindo as Súmulas 282 e 356/STF.
2.- Só se conhece do especial pela alínea "c", se o dissídio jurisprudencial estiver comprovado nos
termos exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, parágrafos 1º
e 2º, do Regimento Interno desta Corte, com a descrição da similitude fática e os pontos divergentes
das decisões.



observada a variação do valor do aluguel de mercado8.

Consoante a Cláusula 4.3.1,  “na hipótese de o imóvel já estar na posse dos
adquirentes, este pagará à alienante, por compensação 1% ao mês, ou fração de mês, do
preço atualizado do imóvel, pela sua fruição, calculada a partir de sua inadimplência,
ficando desde agora autorizada a alienante a abater, a quantia equivalente de devolução
aos adquirentes, nos termos do subitem 04.3; neste caso, o adquirente autoriza, ainda, a
alienante,  desde  agora,  sem  qualquer  formalidade,  a  retomar  a  imediata  posse  do
imóvel”, f. 22.

Considerando que a Cláusula 4.3.1 prevê que o valor da indenização por perdas
e danos deve ser calculado sobre o valor do imóvel, e não sobre o valor de mercado de
aluguel,  reputa-se nula de pleno direito,  pelo que,  de ofício,  também reconheço sua

3.- A jurisprudência desta Corte orienta que "a rescisão de promessa de compra e venda de imóvel,
na hipótese em que o promissário-comprador deixa de pagar as prestações e continua na posse do
imóvel,  enseja  ao  promissário-vendedor  o  direito  à  indenização  pela  posse  do  imóvel"  (REsp
590.209/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 6.12.2004).
4.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos.
5.-  Agravo  Regimental  improvido  (STJ,  AgRg  no  AREsp  106.592/MG,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 30/04/2013).

CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Devolução parcial do preço.
Compensação pelo uso do imóvel. A inadimplência do promitente comprador não justifica a perda
dos valores pagos a título de preço, ainda que prevista contratualmente, mas o promitente vendedor
tem direito à indenização do que poderia auferir a título de locação, no período em que o imóvel
esteve  ocupado  por  aquele.  Recurso  especial  conhecido  e  provido  (STJ,  REsp 416.338/RJ,  Rel.
Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 02/06/2003, p.
296).

8 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  IMÓVEL
FUNCIONAL.  OCUPAÇÃO.  SERVIDOR  CIVIL.  ESBULHO  POSSESSÓRIO
CARACTERIZADO.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DE  ALUGUEL  A  TÍTULO  DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DEMAIS ENCARGOS PELO USO DO IMÓVEL
FUNCIONAL. POSSILIBDADE. RETENÇÃO DO IMÓVEL EM VIRTUDE DE BENFEITORIAS.
MATÉRIA JÁ RESOLVIDA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.

I - Caracterizado o esbulho possessório, decorrente da não devolução de imóvel funcional
após a cessação dos motivos que legitimaram a sua ocupação, como no caso, afigura-se legítima a
pretendida reintegração do proprietário na sua posse.

II - A relação jurídica decorrente da cessão de imóvel funcional, para fins de ocupação por
servidor público, possui natureza eminentemente administrativa, não se equiparando a contrato de
locação.  A  todo  modo,  uma  vez  encerrada  essa  relação  jurídica,  cristalizada,  no  caso,  pela
superveniente aposentadoria do titular da permissão de uso do aludido imóvel, não mais subsiste a
essência  daquela  relação  jurídica  inicialmente  instaurada  entre  as  partes  envolvidas  (natureza
administrativa), submetendo-se, agora, ao crivo do direito privado.

III - Na hipótese em comento, a manutenção do esbulho possessório, autoriza o pagamento de
indenização, por perdas e danos,  correspondente ao valor do aluguel do imóvel,  observada a sua
variação  de  mercado,  desde  a  data  em que fora  reconhecido,  por  decisão  judicial  transitada  em
julgado, o direito à imissão na sua posse.

IV - Na hipótese dos autos, a discussão acerca do suposto direito de retenção, em virtude de
benfeitorias úteis e necessárias, já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material, a
desautorizar o seu reexame, em sede de apelação.

V - Desprovimento da apelação do promovido. Apelação da União Federal provida. Sentença
parcialmente  reformada  (TRF,  5ª.  Turma,  AC  270966820044013400,  Rel.  DESEMBARGADOR
FEDERAL SOUZA PRUDENTE, julgado em 12/11/2014, publicado em 17/11/2014). 



nulidade absoluta e, por consequência, determino que o valor da indenização deve ser
calculado sobre o valor de mercado aluguel de imóvel com as mesmas características e
localização do bem em questão. 

O  valor  da  indenização  deverá  ser  apurado  em liquidação  de  sentença,  por
arbitramento, calculado a partir da data de inadimplência da Ré/Apelante, abril de 2012,
até a data da sua efetiva desocupação.

Quanto ao pedido de devolução dos valores pagos  a título de corretagem, a
Apelante não comprovou tal despesa, e até mesmo a intervenção de corretor quando da
realização do negócio jurídico.

Posto isto, conhecida a Apelação, dou-lhe provimento parcial para afastar a
decadência reconhecida pelo Juízo, e anular a Sentença e, de imediato, com fulcro
no art. 515, §§ 1.º e 3.º, do CPC, no mérito, julgar parcialmente procedentes os
pedidos para declarar a rescisão do Contrato Particular de Permuta de Imóveis de
f.  18/20  e,  por  consequência,  determinar  que  a  Ré/Apelada  desocupe  o  imóvel
localizado no Edifício Fidji  Residence,  Avenida Reinaldo Tavares de Melo,  129,
apartamento  501,  Manaíra,  nesta  Cidade,  e  apresente  os  comprovantes  de
pagamento de despesas com água, energia, condomínio, IPTU e TCR, no prazo de
trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 limitada a R$ 1.000,00,
declarar a nulidade da Cláusula 4.3, alíneas “a”, “b” e “c”, e da Cláusula 4.3.1 do
Contrato  de  Promessa  de  Compra  e  Venda  de  f.  21/27  e,  por  consequência,
condenando-a  ao  pagamento  de  indenização  pela  fruição  do  bem  no  valor  de
mercado de  aluguel  de  imóvel  nas  mesmas características  do imóvel  objeto  do
contrato rescindido referente a cada mês de atraso, contado a partir da data do
inadimplemento até sua efetiva desocupação, valor a ser apurado em liquidação de
sentença,  por  arbitramento,  assegurando  à  Autora/Apelante  a  retenção  do
percentual de 25% sobre o valor de R$ 260.000,00 dado a título de sinal e, por
consequência, à Ré/Apelada, a devolução dos 75% restantes do referido valor de
R$ 260.000,00, todos os valores atualizados monetariamente pelo INPC e com juros
de mora de 1% ao mês desde a citação, condenando-a, ainda, ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% sobre o
valor da condenação à luz do art. 85, § 2.º, Código de Processo Civil/2015. 

É o voto. 

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


