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

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0002443-58.2011.815.2001
RELATOR    : Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM      : Juízo da 8ª Vara Cível da Capital
01 APELANTE : Francisca de Figueiredo Lima e outros (Adv. José Bezerra da Silva Neto e 
Montenegro Pires e outros)
02 APELANTE : Contrutora Pirâmide Ltda (Adv. Arlinetti Maria Lins)
APELADOS : Os mesmos

1ª  APELAÇÃO.  COMPRA E VENDA DE  IMÓVEL.  RESCISÃO. 
INADIMPLÊNCIA.  SUPOSTA  INSCRIÇÃO  DO  AUTOR  EM 
CADASTRO  DE  RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE 
PROVAS  DO  ATO  SUPOSTAMENTE  ILÍCITO. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL  NÃO  CONFIGURADA. 
SUCUMBÊNCIA.  PARTE  QUE  DECAI  DE  PARTE 
SIGNIFICATIVA DO PEDIDO.  RECIPROCIDADE DOS ÔNUS. 
ACERTO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Não logrando o autor demonstrar a negativação do seu nome em 
cadastro de restrição ao crédito, descumprindo o que dispunha o 
art.  333,  I,  do CPC/1973,  que determinava caber ao autor o ônus 
quanto ao fato constitutivo do direito vindicado, a pretensão de se 
ver indenizado por suposta conduta ilícita deve ser afastada.

Decaindo ambos os litigantes de parte significativa do pedido, a 
sucumbência recíproca é medida que se impõe.

2ª  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  PRESCRIÇÃO  E  DE 
PRETENSÃO  REPARATÓRIA.  REVISIONAL  DE  CONTRATO. 
DIREITO PESSOAL. CC, ART. 205. PRAZO DECENAL. REJEIÇÃO 
DA  PREJUDICIAL.  MULTA  MORATÓRIA.  REDUÇÃO  DO 
PERCENTUAL  PREVISTO  NO  CONTRATO  PARA  1%. 
NATUREZA  CONSUMERISTA  DA  RELAÇÃO.  PREVISÃO  DO 
ART.  52,  §  1º,  DO CDC. MAJORAÇÃO PARA 2%. PEDIDO DE 
RETENÇÃO DE ARRAS.  PRETENSÃO JÁ RECONHECIDA EM 
OUTRO  PROCESSO  COM  TRÂNSITO  EM  JULGADO. 
INDEFERIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO 
DE  PARTES  DOS  VALORES  PAGOS.  PREVISÃO  DE  50%. 



PERCENTUAL  REDUZIDO  PARA  10%  NA  SENTENÇA. 
RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO.  COMPENSAÇÃO  DE 
CRÉDITOS.  PEDIDO  REALIZADO  NA  CONTESTAÇÃO. 
AUSÊNCIA  DE  DEDUÇÃO  EM  SEDE  DE  RECONVENÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- “1 Em demandas em que se discute revisão contratual, portanto 
pretensão de natureza pessoal, a prescrição segue o prazo decenal 
previsto  no  artigo  205  do  Código  Civil.  Inaplicável  o  prazo 
prescricional  previsto  no  art.  206,  §  3,  inciso  IV,  do  mesmo 
Diploma,  que  trata  de  pretensões  a  ressarcimento  por 
enriquecimento  sem  causa,  matéria  diversa  da  analisada  na 
presente  ação”.  (TJSP  -  APC  20120110127567  DF  0003828-
15.2012.8.07.0001 – Rel. Angelo Canducci Passareli – 5ª T. Cível – j. 
15/10/2014 - DJE : 20/10/2014 . Pág.: 233)

- A teor do que dispõe o art. 52, § 1º, do CDC, “as multas de mora 
decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não 
poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação”. Não 
se  afigura  razoável  reduzir  o  valor  da  multa  contratual  para 
percentual inferior ao teto imposto pelo CDC, notadamente quanto 
a  parte  prejudicada  já  experimentou  redução  significativa  em 
comparação ao que fora contratado. Majoração para 2%

- Tendo o direito à retenção das arras sido garantido por sentença 
prolatada  em  outro  processo,  no  valor  outrora  fixado,  não  é 
possível mais discutir o tema, notadamente para alcançar o restante 
do  valor  pretendido  pelo  recorrente,  sob  pena  de  desrespeito  à 
coisa julgada.

- “Tratando-se de rescisão contratual por iniciativa do promitente 
comprador, a jurisprudência tem reputado razoável a retenção de 
10%  (dez  por  cento)  dos  valores  efetivamente  pagos,  inclusive 
porque, após a devolução do bem, a construtora pode novamente 
negociar  a  unidade”.  (TJ-DF -  APC:  20130111642956,  Relator:  J.J. 
COSTA CARVALHO, Data de Julgamento:  27/05/2015,   2ª  Turma 
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2015 . Pág.: 226)

- O pedido de compensação de créditos realizado pela apelante só 
poderia vir através de reconvenção, ou ação em separado, o que não 
ocorreu  nos  autos  haja  vista  que  tal  pedido  foi  em  sede  de 
contestação”.  (TJ-ES  -  AC:  24020126074  ES  24020126074,  Relator: 
ÁLVARO  MANOEL  ROSINDO  BOURGUIGNON,  Data  de 
Julgamento:  21/11/2006,  SEGUNDA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de 



Publicação: 24/01/2007)

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

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso dos autores. 
Quanto ao recurso da segunda apelante, rejeitou-se a prejudicial de prescrição e deu-se 
provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula 
de julgamento de fl.363.

Relatório

Trata-se  de  apelações  interpostas  contra  sentença  que  julgou 
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de revisão contratual cumulada 
com restituição de valores e danos morais e materiais proposta, inicialmente, por Ernando 
da Vinci Lima, em desfavor da Contrutora Pirâmide Ltda.

Na decisão,  a magistrada declarou a nulidade das cláusulas 4º, § 1º, 
“c”;  6ª,  minorando os juros moratórios para o patamar de 1% a.m. e multa moratória 
também em 1% , bem como fixou o percentual de retenção devido ao promovido por força 
da rescisão do contrato em 10% do valor pago; rejeitou a cláusula, 4º, § 2º (capitalização 
mensal de juros); afastou o pedido de devolução de juros remuneratórios cobrados antes 
da entrega do imóvel; rejeitou, também, o pedido relativo à indenização por danos morais.

Posteriormente,  em sede de embargos de declaração, a magistrada 
integrou a sentença, de forma a fazer constar que “os valores cobrados com sustentação 
nas cláusulas ora declaradas nulas deverão ser ressarcidos ao promovente, de uma única 
vez, acrescidos de correção monetária a partir  de cada pagamento e juros moratórios 
contados  a  partir  da  citação.  Para  além  disso,  condenou as  partes  ao  pagamento  das 
verbas sucumbenciais pro rata, observando-se o disposto no art. 12, da Lei nº 1.060/50.

Inconformados,  recorrem  os  herdeiros  do  autor,  alegando  a 
existência de danos morais experimentados por este, na medida em que houve a indevida 
inscrição e manutenção do falecido em cadastro de restrição ao crédito. Neste particular, 
afirmam que não há  previsão  no contrato  acerca  de  tal  providência,  daí  porque seria 
ilegítima

Outrossim, argumentam que lograram êxito em praticamente todos 
os pedidos da demanda, decaindo apenas de parte insignificando, daí porque necessária 
seria  a  condenação,  exclusivamente  da  parte  ré,  no  pagamento  dos  honorários 
advocatícios.

Ao final, pedem o provimento do recurso para reformar a sentença, 
acolhendo o pedido de indenização por danos morais, além da condenação da promovida 



nos ônus sucumbenciais.

De  outro  lado,  recorre  a  Construtora  Pirâmide  Ltda  aduzindo  a 
ocorrência da prescrição trienal, haja vista a natureza indenizatória da pretensão. No mais, 
defende a legalidade da multa moratória fixada pelo contrato em 5% (cinco por cento), eis 
que o Decreto nº 22.626/33 assegura seu teto em 10% (dez por cento). Para além disso, 
assevera que a multa não pode ser fixada em patamar inferior  a 2% (dois  por cento), 
conforme estabelece o CDC.

Defende,  ainda,  o  direito  de  retenção  do  sinal  (arras)  dado  em 
garantia do negócio jurídico. Sobre o tema, alega não ser necessário pedido reconvencional 
para obrigar a parte autora a cumprir a cláusula contratual.

Mais adiante, afirma que a redução do percentual de retenção das 
parcelas pagas, de 50% para 10% se revela ínfimo revela-se um prêmio ao autor, já que 
residiu  no  bem  mesmo  sem  cumprir  o  contrato  pactuado.  Para  além  disso,  assegura 
possuir um crédito de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) não contestado, daí porque tem 
o direito de compensá-lo sobre eventuais valores que porventura tenha de ressarcir ao 
autor.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  reformando-se  a 
sentença  para:  1.  reconhecer  a  prescrição  da  pretensão  autoral;  2.  manter  a  multa 
moratória em 5%, ou no mínimo, em 2%; 3. reconhecer a legalidade da cláusula que trata 
do direito de retenção do sinal; 4. confirmar a legalidade da retenção do percentual de 50% 
do  que  fora  pago,  ou,  acaso  assim  não  entenda,  reduzir  para  25%;  5.  acolher  a 
possibilidade  de  compensação  do  crédito  com  eventuais  valores  a  serem  pagos  aos 
autores; 6. inversão do ônus da sucumbência.

Ambos os litigantes apresentaram contrarrazões,  oportunidade em 
que requereram o desprovimento dos recursos.

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 vigente.

É o relatório. 

VOTO

1ª APELAÇÃO – Recurso dos autores.

A controvérsia devolvida com o recurso residem em definir se houve 
conduta ilícita na inscrição e manutenção do nome do autor em cadastro de restrição ao 
crédito, bem assim, em caso positivo, se houve dano moral. Para além disso, necessário 



fixar se a sucumbência da parte autora foi mínima, a ponto de autorizar o pagamento 
integral pela parte adversa.

No que se refere ao primeiro aspecto,  penso que a  pretensão não 
merece acolhida, na medida em que ausente a prova da inscrição negativa indicada. Com 
efeito, o autor não logrou demonstrar a negativação do seu nome em cadastro de restrição 
ao crédito,  descumprindo o que dispunha o art.  333,  I,  do CPC/1973, que determinava 
caber ao autor o ônus quanto ao fato constitutivo do direito vindicado.

No caso, falta a prova da conduta ilícita supostamente praticada pela 
parte adversa, de maneira que, neste cenário, torna-se impossível prosseguir na verificação 
da  responsabilidade  civil  da  Construtora  Pirâmide  Ltda,  quanto  aos  danos  morais 
alegados. 

No  que  se  refere  à  alegação  de  que  decaíra  de  parte  mínima  do 
pedido, melhor sorte não socorre o promovente. Neste particular, necessário registrar que 
o  autor  experimentou  a  rejeição  dos  pedidos  de  nulidade  da  cobrança  de  juros 
capitalizados, da devolução dos juros remuneratórios cobrados antes da entrega do imóvel 
e da condenação em danos morais, logrando êxito apenas quanto a outros dois pedidos.

Assim,  resta  evidente  que  a  parte  decaiu,  sim,  de  parte  muito 
significativa do pedido, não merecendo reforma a sentença que determinou que ambos os 
litigantes  arcassem,  por  igual,  com  tais  ônus.  Expostas  estas  considerações,  nego 
provimento ao recurso dos autores.

2ª APELAÇÃO – Recurso da Construtora Pirâmide Ltda.

No  que  se  refere  à  prejudicial  de  prescrição  de  natureza 
indenizatória, entendo que deve ser repelida, na medida em que o fato que supostamente 
daria ensejo à pretensão (indenização por danos morais em razão da inscrição ilícita do 
nome do autor no serasa) sequer foi demonstrado. Registre-se, aliás, que não havendo a 
demonstração do fato, resta impossível se estabelecer um marco inicial para a contagem da 
prescrição, daí porque infrutífera a discussão acerca da sua ocorrência ou não. 

De outro lado, sustenta o recorrente que todo o pedido teria natureza 
indenizatória, não apenas a pretensão baseada na indenização por danos morais. Neste 
aspecto, creio que não deve ser acolhida a alegação do réu, na medida em que o que busca 
o autor  é  a  revisão do contrato,  com a declaração de nulidade de parte  das cláusulas 
contratuais  e  a  consequente  devolução  do  que  fora  pago  indevidamente, 
descaracterizando pretensão de natureza reparatória, conforme defende o apelante. 

Neste  cenário,  considerando  a  natureza  pessoal  do  direito 
pretendido, tem aplicação o art. 205, caput, do Código Civil1. Sobre o tema, aliás, registre-

1 Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.



se os seguintes precedentes:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEL  -  INÉPCIA  REJEITADA  -  PRESCRIÇÃO  -  NÃO 
CONFIGURAÇÃO  -  REAJUSTE  DAS  PARCELAS 
CONTRATUAIS  DE  ACORDO  COM  A  VARIAÇÃO  DO 
SALÁRIO  MÍNIMO  -  VEDAÇÃO  CONSTITUCIONAL  - 
SUBSTITUIÇÃO  PELO  ÍNDICE  PREVISTO  NO  CONTRATO  - 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. O 
prazo prescricional para a revisão contratual é o previsto no art. 205 
do  Código  Civil.   (AC  10672110231004001  MG  –  Rel.  Alberto 
Henrique – 13ª C. Cível – j. 17/10/2013 – DJE 25/10/2013)

“1 Em demandas em que se  discute  revisão contratual,  portanto 
pretensão de natureza pessoal, a prescrição segue o prazo decenal 
previsto  no  artigo  205  do  Código  Civil.  Inaplicável  o  prazo 
prescricional  previsto  no  art.  206,  §  3,  inciso  IV,  do  mesmo 
Diploma,  que  trata  de  pretensões  a  ressarcimento  por 
enriquecimento  sem  causa,  matéria  diversa  da  analisada  na 
presente ação. 2 Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os 
contratos  de  promessa  de  compra  e  venda  de  imóvel,  se 
enquadrando  a  empresa  construtora  no  conceito  de  fornecedor 
descrito  no  artigo  3º  do  Estatuto  Consumerista”.  (TJSP  -  APC 
20120110127567  DF  0003828-15.2012.8.07.0001  –  Rel.  Angelo 
Canducci Passareli – 5ª T. Cível – j. 15/10/2014 - DJE : 20/10/2014 . 
Pág.: 233)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA. 
RESCISÃO  DE  CONTRATO  CUMULADA  COM  PEDIDO  DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 
DANOS.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  Incidência  do  prazo 
prescricional  decenal,  previsto  no  art.  205  do  CCB,  a  contar  da 
entrada  em  vigor  do  novo  Código,  tendo  em  vista  se  tratar  de 
relação  obrigacional  e,  portanto,  direito  pessoal.  Prescrição  não 
alcançada. (TJRS - AC 70059935155 RS – Rel. Nelson José Gonzaga 
– j. 05/06/2014 - 18ª C. Cível - DJ 09/06/2014)

“Na ação de revisão contratual c/c restituição do indébito, por não 
haver previsão de prazo prescricional específico no art. 206 do CC, 
aplica-se o prazo de dez anos previsto no art. 205”. (TJMG - AC 
10672110230964001 MG – Rel. Des. Antônio Bispo – 15ª C. Cível – j. 
10/10/2013 – DJ 18/10/2013)

Isto posto, rejeito a prejudicial de prescrição.



Avançando  no  exame  do  litígio,  registre-se,  de  início,  que  em  se 
tratando  de  contrato  de  compra  e  venda  entre  construtora  e  consumidor  final,  resta 
caracterizada a relação de natureza consumerista, daí por que impositiva a aplicação das 
normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor2.

Partindo  dessa  premissa,  registre-se  que  a  multa  moratória  no 
contrato que originou o litígio foi fixada em 5%, tendo o magistrado reduzido para 1%. 
Todavia, a teor do que dispõe o art. 52, § 1º, do CDC, “as multas de mora decorrentes do 
inadimplemento  de  obrigações  no seu termo não  poderão ser  superiores  a  dois  por 
cento do valor da prestação”.

À  toda  evidência,  diante  da  impositiva  determinação  do  CDC,  a 
multa  moratória  nem  deve  manter-se  no  percentual  previsto  no  contrato,  tampouco 
naquele  fixado  na  sentença,  mas  obedecer,  por  razoável,  ao  teto  previsto  na  norma 
consumerista, qual seja 2% (dois por cento).

Quanto ao pedido de retenção das arras, observe-se que tal pretensão 
já foi garantida por ocasião da sentença lançada na ação de imissão de posse (fls. 168/170), 
cujo trânsito em julgado operou-se desde agosto de 2007. Na ocasião, a magistrada fez 
expressa  menção à  cláusula  contratual,  limitando o  valor  em R$  5.500,00  (cinco  mil  e 
quinhentos reais). Resta manifesto, portanto, que não havendo impugnação quanto a este 
aspecto naquela ocasião, impositiva a conclusão que a matéria foi alcançada pela preclusão 
máxima, não mais se sujeitando à modificações, como deseja o recorrente. Assim, o direito 
à retenção das arras já se encontra garantido por sentença, no valor outrora fixado, não 
sendo possível mais discutir, notadamente para alcançar o restante do valor pretendido 
pelo recorrente. 

No que se refere à legalidade da cláusula de retenção de parte dos 
valores  pagos  pelo  autor,  creio  que  a  alegação  não  merece  acolhida.  Com  efeito, 
compulsando-se os  autos,  observa-se que o contrato  previu o  espantoso  valor  de  50% 
(cinquenta por cento) das prestações pagas pelo adquirente do imóvel. 

É bem verdade ser comum a estipulação de perda de percentual do 
que fora pago em razão da rescisão contratual, a fim de fazer frente a despesas de ordem 
administrativa, encargos e outros custos decorrentes da contratação. Isto não quer dizer, 
todavia, que essa estipulação possa avançar de forma desmedida sobre o patrimônio da 
parte que provocou a rescisão, onerando-a sobremaneira, notadamente quando constituir 
o polo mais fraco na relação, como no caso de consumidor.

Em  casos  como  tais,  necessário  o  controle  da  razoabilidade  da 
cláusula, podando-se os exageros, em face da manifesta abusividade e da hipossuficiência 

2  “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação oriunda de contrato de prestação de serviços, no qual a construtora/ré se 
caracteriza como fornecedora e os autores como consumidores, sendo eles destinatários finais do serviço prestado ( CDC 2º)”. 
(TJDF - APC 20130710069996 – Rel. Des. Sérgio Rocha – 4ª T. Cível – j. 15/07/2015 - DJE : 05/08/2015 . Pág.: 161)



do consumidor, nos termos do art. 51, V, do CDC, que prevê:

Art.  51.  São  nulas  de  pleno  direito,  entre  outras,  as  cláusulas 
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
[…]

IV -  estabeleçam obrigações consideradas iníquas,  abusivas,  que 
coloquem  o  consumidor  em  desvantagem  exagerada,  ou  sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

No caso, ressalte-se de logo que, embora entenda ser impossível a 
cumulação desta cláusula com a retenção das arras, por constituir dupla penalidade ao 
consumidor, não houve por parte do autor qualquer impugnação a esta parte da sentença, 
daí porque eventual declaração de nulidade total da cláusula importaria reformatio in pejus, 
o que é vedado no ordemante jurídico.

O recorrente, todavia, pede que acaso não seja reconhecida a validade 
da  cláusula  no  percentual  contratado,  seja  tal  grandeza  majorada  para  25%,  já  que  a 
magistrada a reduziu para 10%. Em que pese a tentativa da empresa em tal direção, creio 
que o valor arbitrado já é suficiente para recompor eventuais perdas experimentadas pela 
construtora, não se revelando razoável, notadamente quando considerado o conjunto de 
condições e cláusulas contratuais adversas em desfavor dos apelados, que lhes impuseram 
severos  prejuízos.  Assim,  o  percentual  arbitrado  pela  magistrada  já  é  suficiente  para 
recompor as supostas perdas da construtora. Sobre o tema, confiram-se os julgados:

“O percentual de até 80% sobre o valor pago, a título de retenção 
por rescisão contratual a pedido do comprador, mostra-se abusivo 
no caso concreto, afigurando-se razoável a aplicação de 10% (dez 
por  cento)  sobre  os  valores  efetivamente  desembolsados  pelo 
promitente comprador, para se evitar o enriquecimento ilícito de 
uma das partes, já que, com a rescisão contratual, elas devem voltar 
ao status quo ante”. (TJ-DF - APC: 20140110810393, Relator: LEILA 
ARLANCH, Data de Julgamento: 08/04/2015,  2ª Turma Cível, Data 
de Publicação: Publicado no DJE : 29/04/2015 . Pág.: 629)

“Tratando-se  de  rescisão  contratual  por  iniciativa  do  promitente 
comprador, a jurisprudência tem reputado razoável a retenção de 
10%  (dez  por  cento)  dos  valores  efetivamente  pagos,  inclusive 
porque, após a devolução do bem, a construtora pode novamente 
negociar  a  unidade”.  (TJ-DF -  APC:  20130111642956,  Relator:  J.J. 
COSTA CARVALHO, Data de Julgamento:  27/05/2015,   2ª  Turma 
Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2015 . Pág.: 226)

No  que  se  refere  à  compensação  do  crédito  que  a  apelante 
supostamente possui com os apelados, penso ser impossível o acolhimento do pleito, tal 



como  registrou  a  magistrada.  De  fato,  em  que  pese  a  correlação  direta  entre  as 
circunstâncias que envolvem o pedido de compensação e a rescisão do contrato de compra 
e venda, tal pretensão não integrou o pedido dos autores, de modo que, desejasse a ré ter 
referido pedido apreciado, deveria ter lançado mão de reconvenção, nos termos do art. 
315, do CPC/1973, vigente à época, e não ter formulado um simples pedido em sede de 
contestação.

Além  disso,  registre-se  que  para  o  reconhecimento  do  direito  à 
compensação,  necessária  a  prévia  dilação  probatória  e  o  reconhecimento  do  crédito 
defendido pelo réu,  o  que não ocorreu nos autos,  haja vista que o promovido apenas 
juntou  algumas  cópias  de  documentos  referentes  a  débitos  de  condomínio,  não  se 
apontando um valor definitivo do suposto crédito. Não houve, portanto, o debate sobre o 
tema,  até  porque,  reitere-se,  a  pretensão  não  foi  deduzida  pela  via  correta,  a  da 
reconvenção. Em socorro à tese sustentada, confiram-se os julgados:

“[...] 2 - O desfazimento do contrato dá ao comprador o direito à 
restituição  das  parcelas  pagas,  porém não  em sua  integralidade, 
admitida  a  retenção  de  percentual  suficiente  para  fazer  face  às 
despesas administrativas da ré, diretas e indiretas, em relação ao 
imóvel  (art.  53  do  CDC).  3  -  A  cláusula  contratual  que  prevê  a 
devolução  dos  valores  pagos  por  meio  de  carta  de  crédito 
demonstra  uma  prática  repudiada  pelo  ordenamento  pátrio,  em 
afronta  aos  ditames  insculpidos  no  CDC,  legislação  aplicável  à 
espécie, posto que subtraem ao consumidor a opção em relação ao 
recebimento  da  quantia  já  paga  pelo  contratado,  colocando  o 
consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, II e IV do CDC). 4 
-  O pedido de compensação de créditos realizado pela apelante só 
poderia vir através de reconvenção, ou ação em separado, o que não 
ocorreu  nos  autos  haja  vista  que  tal  pedido  foi  em  sede  de 
contestação”  .    (TJ-ES  -  AC:  24020126074  ES  24020126074,  Relator: 
ÁLVARO  MANOEL  ROSINDO  BOURGUIGNON,  Data  de 
Julgamento:  21/11/2006,  SEGUNDA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de 
Publicação: 24/01/2007)

“Efetivamente,  não  poderia  a  julgadora  singular  conhecer  do 
pedido de compensação de créditos, porquanto a contestação não 
tem a finalidade de possibilitar ao demandado formular pedido, 
mas, tão somente, para que resista à pretensão deduzida pelo autor. 
Com  a  citação,  abre-se  para  o  réu  não  só  a  possibilidade  de  se 
defender  das  alegações  contidas  na  petição  inicial  por  meio  da 
contestação,  mas,  também,  pode  deduzir  pretensões  em  face  do 
autor, por meio de uma nova lide estabelecida no mesmo processo, 
denominada  reconvenção.  Mas  à  parte  ré,  no  rito  ordinário,  é 
defeso formular pretensão em sede de contestação. Para tanto, deve 



se valer de via própria, prevista no art. 315 do CPC, segundo o qual 
“o réu pode reconvir ao autor no mesmo processo, toda vez que a 
reconvenção  seja  conexa  com  a  ação  principal  ou  com  o 
fundamento  da  defesa”.  Ora,  os  limites  da  lide  são delimitados 
pelo  pedido  formulado  na  petição  inicial.  Se  o  réu  pretende 
expandir tais limites, a fim de submeter ao Juiz outras questões, 
deve fazê-lo pelo meio adequado, que é a reconvenção. Sob essa 
ótica,  não  ofertada  reconvenção,  resta,  a  toda  evidência, 
inviabilizado o acolhimento do pleito relativo à compensação de 
créditos, tornando inútil a realização de qualquer perícia contábil 
nesse  sentido”.  (TJDF  -  AG  196655520088070000  DF  0019665-
55.2008.807.0000 – Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti – 4ª T. Cível – 
j. 28/10/2009 – DJ- 10/11/2009, pág. 87)

Por fim, no que se refere aos ônus da sucumbência, penso que foram 
bem distribuídos pela magistrada a quo, não merecendo, mesmo com o provimento parcial 
deste recurso, sofrer alterações, tendo em vista que ambas as partes decaíram de partes 
significativas do pedido.

Expostas  estas  razões,  rejeito  a  prejudicial  de  prescrição  e  dou 
provimento parcial ao recurso da Construtora Pirâmide Ltda apenas para majorar a multa 
contratual  para 2% (dois por cento),  mantendo os demais termos da sentença.  É como 
voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso dos autores. 
Quanto ao recurso da segunda apelante, rejeitou-se a prejudicial de prescrição e deu-se 
provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. João Alves da Silva. Participaram do 
julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Juiz Convocado Dr. Ricardo Vital de 
Almeida (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira) e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 31 de maio de 2016.

João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator


