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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA 
CELEBRADO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  IMÓVEL. 
AUTOR QUE ALEGA O INADIMPLEMENTO POR 
PARTE  DA  CONSTRUTORA  CONSISTENTE  NO 
ATRASO  NA  CONSTRUÇÃO  DA  OBRA. 
SUSTAÇÃO DOS CHEQUES DE PAGAMENTO DO 
BEM  ADQUIRIDO.  AUSÊNCIA  DE 
DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. 
ART.  333, I,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
DESCUMPRIMENTO  DA  AVENÇA  EFETIVADO 
PELO  PROMOVENTE,  AO  NÃO  QUITAR  AS 
PRESTAÇÕES  PACTUADAS.  IMPROCEDÊNCIA 
DO  PEDIDO  INICIAL.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. 

“ Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu  
direito;”. (Código de Processo Civil)

O art.  333, I,  do CPC preceitua que cabe a quem 
alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, 
de  modo  que  competia  ao  comprador  demonstrar 
que,  de  fato,  houve  inadimplemento  contratual 
consistente no atraso da entrega do imóvel por parte 
da  Construtora,  o  que  não  se  percebe,  já  que  o 
habite-se foi deferido na data ajustada. Ao revés, vê-
se que o descumprimento do ajuste foi originado
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pelo  autor/comprador,  porquanto  não  quitou  as 
prestações referentes à entrada do apartamento. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer interposta por Khallil Thiago 
Stalchus em face da R e Z Construções e Empreendimentos LTDA. 

Narra o autor, na exordial, ter celebrado com a promovida contrato de 

compra e  venda para  a  aquisição de um imóvel,  todavia,  verificando que a  sua 

entrega não seria na data acordada verbalmente (já que a data não veio prevista no 

pacto) sustou os cheques do pagamento referente a entrada. 

Assim,  aduz  que,  posteriormente,  dirigiu-se  à  construtora  para  se 

informar sobre a transmissão do bem e se a documentação para o financiamento 

com a CAIXA estava regularizada, entretanto foi comunicado que não teriam mais 

interesse em tê-lo como comprador. 

Ante o exposto, ressalta os prejuízos suportados com as atitudes da 

construtora, em detrimento do consumidor, o que demonstra o claro desrespeito à 

boa  fé  contratual,  pelo  que  requer  que  a  demandada  informe  a  data  da 

disponibilização do apartamento, honre com a cláusula 5.1 do contrato, que consiste 

em assumir  aluguel  quando houver  atraso na construção,  além de regularizar  a 

documentação para fins de financiamento. 

Sobrevindo  sentença,  às  fls.  53/56,  o  Magistrado  a  quo julgou 

improcedente  o  pedido  inicial,  considerando  que  o  inadimplemento  contratual 

decorreu do promissário comprador, em razão do não pagamento do valor acordado 

para a entrada do bem, condenando o autor aos honorários advocatícios no valor de 

R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 20, §4º, do CPC. 
Desembargador José Ricardo Porto
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Irresignado, o promovente interpôs o presente recurso apelatório (fls. 

59/65), reproduzindo, basicamente, os mesmos argumentos postos na exordial, de 

que “ o fato da construtora não ter estipulado em contrato ou por escrito a data da  

conclusão/entrega do imóvel  acaba por  frustrar  completamente  os  interesses do  

comprador, o que contraria o princípio da boa-fé e o equilíbrio que deve presidir as  

relações contratuais, pois cria uma expectativa no comprador e depois permite que a  

mesma seja frustrada por uma justificativa qualquer.” (fls. 64). 

Ante o exposto, pugna pela procedência do seu apelo, para que se dê 

provimento ao pleito inicial, pedindo, ainda, a devolução da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) paga a título de entrada. 

Ausência de contrarrazões, conforme certidão de fls. 67 verso.

Instada a pronunciar-se, a Douta Procuradoria de Justiça entendeu não 

se tratar de hipótese a ensejar intervenção opinativa obrigatória (fls. 73/75).

É o relatório.

VOTO

Percebo que a sentença não padece de retoques. 

Analisando  detidamente  dos  autos,  concebo  que  a  inadimplência 

contratual foi originada pelo autor e não pela construtora promovida. Explico. 

Constato que o promovente, na exordial, aduz ter sustado os cheques 

de pagamento das demais parcelas referentes à entrada do imóvel ao verificar que a 

obra  atrasaria, já que a data de entrega do bem não seria conforme fora ajustado 

verbalmente (outubro de 2011). 

Desembargador José Ricardo Porto
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Todavia, não se vislumbra qualquer evidência nos autos das alegações 

autorais. Não se identifica que, de fato, a construção retardaria, demonstração que 

seria ônus do demandante, por ser fato constitutivo do seu direito, nos termos do art.  

333, I, do CPC. 

O aludido dispositivo assim dispõe:

“ Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”.

Neste sentido entende a jurisprudência pátria: 

 EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E 
VENDA.  ART.  333,  I,  CPC.  ÔNUS  DA  PROVA.  
ADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA PENAL.  
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO.  RECURSO 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  O  art.  333,  I,  do  CPC 
preceitua  que  cabe  a  quem  alega,  comprovar  o  fato  
constitutivo  de  seu  direito,  de  modo  que  competia  à  
compradora demonstrar de forma real o adimplemento  
contratual. Não tendo as partes estabelecido o prazo para  
o cumprimento da obrigação, não é possível a cobrança da  
cláusula  penal  por  atraso.  Se  cada  litigante  for  em parte  
vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e  proporcionalmente  
distribuídos e compensados entre eles os honorários e as 
despesas,  nos  termos  do  art.  21,  do  CPC.  (TJMT;  APL  
676/2014;  Capital;  Quinta Câmara Cível;  Rel.  Des.  Carlos  
Alberto  Alves  da  Rocha;  Julg.  02/04/2014;  DJMT 
09/04/2014; Pág. 196) 

Por outro lado, analisando o caderno processual, infiro, às fls. 32, que o 

habite-se do imóvel foi deferido pela Prefeitura de Campina Grande em setembro 

daquele ano, o que faz denotar que o bem já estava em fase de conclusão, já que tal  

documento serve para atestar a finalização da obra e autorizar a sua utilização. 

Friso, por oportuno,  que tal  documentação possui  fé pública.  Assim, 

presume-se verdadeira e legítima, até que se prove o contrário, pelo que se concebe 

que as informações nela contidas estão fidedignas com a realidade. 

Desembargador José Ricardo Porto
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Portanto, conforme afirmado pelo Magistrado a quo, cuja sentença está 

bem lançada, a prova nos autos não deixa dúvidas de que o contrato firmado entre 

as partes encontra-se rescindido pela inadimplência inescusável do  comprador e 
não do vendedor. 

Ora, pelo art. 474, do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa de 

contrato opera-se de pleno direito. Assim, tão logo verificado o inadimplemento, em 

situação prevista na avença, o contraente fiel que tem ciência da falta cometida pela 

outra  parte,  pode  rescindir  o  ajuste  firmado,  conforme  demonstram  os  julgados 

abaixo: 

AÇÃO  DE  RESCISÃO  CONTRATUAL  COM 
REINTEGRAÇÃO  NA  POSSE.  INADIMPLÊNCIA 
CONFESSADA. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA.  SENTENÇA  MANTIDA.  1.  Conexão.  
Inocorrência.  Inviável  a  reunião  de  processos  para  
julgamento conjunto após a prolação de sentença em algum 
deles  (arts.  103,  105,  CPC;  Súmula  nº  235,  STJ). 2.  
Inadimplentes os promitentes compradores quanto ao  
pagamento das parcelas do contrato de promessa de  
compra e venda há mais de 10 anos, possível a rescisão  
contratual,  com  a  restituição  das  partes  ao  estado 
anterior ao da compra, sem prejuízo de indenização pela  
ocupação  indevida  (Súmula  nº  1,  TJSP).  Recurso  
parcialmente  provido.  (TJSP;  APL  0043049-
02.2007.8.26.0114;  Ac.  7749591;  Campinas;  Terceira 
Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Carlos  Alberto  de  
Salles; Julg. 05/08/2014; DJESP 19/08/2014)

Apelação  cível  Compra  e  venda  Inadimplência 
reconhecida Rescisão do contrato Pedido de reforma da 
sentença para que seja oportunizada realização de acordo 
Ausência  de  fundamentos  de  fato  e  de  direito  para  a  
reforma do julgado  A realização de acordo independe  da  
intervenção  do  órgão  julgador.  Recurso  não  conhecido 
(Voto 2253).  (TJSP;  APL 0102111-95.2008.8.26.0547;  Ac.  
7757277; Santa Rita do Passa Quatro; Oitava Câmara de  
Direito Privado; Rel. Des. Silvério da Silva; Julg. 25/06/2014;  
DJESP 18/08/2014

Exatamente o que ocorreu na hipótese em tela.  Considerando que o 

promovente  inadimpliu  parte  do  pagamento  referente  à  entrada  do  imóvel,  a 

Desembargador José Ricardo Porto
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Construtora  lhe  informou  não  ter  mais  interesse  na  continuidade  da  avença, 

permissão contida na cláusula 2.1 do contrato de compra e venda de fls. 09/10, que 

assim dispõe:

2.1-  Se  o  COMPRADOR não  efetuar  o  pagamento  das 
parcelas devidas, ou se os cheques não forem liquidados ou 
pagos,  o  presente  instrumento  considerar-se-á  rescindido  
de  pleno  direito,  ficando  o  COMPRADOR constituído  de 
mora.

Outrossim, não poderia o autor exigir o cumprimento da obrigação por 

parte da promovida quando sequer havia adimplido com a sua parte do acordo, não 

havendo que se falar em desrespeito à boa fé contratual e ao equilíbrio entre as 

partes,  já  que  ambos  os  princípios  foram  primeiramente  inobservados  pelo 

recorrente. 

Assim dispõe o art. 476, do CC, ao afirmar o seguinte: 

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,  
antes  de  cumprida  a  sua  obrigação,  pode  exigir  o  
implemento da do outro.

Para corroborar tal raciocínio, transcrevo trecho da sentença, que com 

maestria analisou a matéria em questão: 

O autor, a seu turno, obtempera que efetuou o pagamento  
da metade do valor do sinal, não adimplindo o restante por  
receio  da  construtora  contratante  não  realizar  o  negócio  
jurídico, já que não havia estipulado no contrato data para  
entrega  do  imóvel,  tendo  sido  apenas  acordado 
verbalmente. 
Vislumbra-se que o autor não pode, todavia, arguir em seu  
benefício a ausência de data para entrega do imóvel quando  
não  questionou,  em  momento  anterior,  a  falta  de  tal  
estipulação. Ademais, fora o promovente quem não honrou  
o  pagamento  do  sinal,  dando  causa  ao  inadimplemento  
justificador do contrato. (fls. 55)

Inclusive, em situações desse jaez, a jurisprudência dessa Corte  tem 

se posicionado no sentido de ser essencial ao autor demonstrar o fato constitutivo 

do seu direito. Vejamos:
Desembargador José Ricardo Porto
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APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança c/c declaratória de  
ato  ilícito  c/c  indenização.  Contrato  verbal  de  compra  e  
venda de mercadorias: existência comprovada. Entrega de 
materiais  devidamente  recebidos  pelo  instituto  promovido.  
Comprovação.  Falta  de  pagamento  dos  materiais.  Débito  
existente: dívida configurada e comprovada. Manutenção da  
sentença. Desprovimento do apelo. Art. 333-cpc: o ônus da  
prova incumbe: I.  Ao autor,  quanto ao fato constitutivo do 
seu direito; II. Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,  
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor.  (TJPB;  AC  
0026732-55.2011.815.2001; Primeira Câmara Especializada 
Cível; Relª Juíza Conv. Vanda Elizabeth Marinho Barbosa;  
DJPB 30/05/2014; Pág. 16)

PROCESSUAL  CIVIL.  Contrato  de  compra  e  venda  de 
imóvel.  Pedido  de  indenização  por  danos  morais.  
Inexistência.  Autora  que  alega  prescrição  do  contrato.  
Ausência  de  qualquer  prova  capaz  de  corroborar  as  
alegações  do  autor.  Art.  333,i,  do  CPC.  Extinção  do 
processo  com  julgamento  do  mérito.  Apelo.  Provimento 
parcial  do  recurso.  A  apelante  não  se  desincumbiu  de 
provar fato constitutivo do seu direito, ônus que era seu, nos  
termos do disposto no art. 333, I, do CPC, tendose limitado,  
tão somente, em afirmar a insatisfação com a cobrança de  
débitos pela apelada, mas sem trazer qualquer documento  
que  comprovasse  suas  alegações.  (TJPB;  AC 
200.2011.035.963-1/001;  Terceira  Câmara  Especializada  
Cível;  Rel.  Des.  José Aurélio  da Cruz;  DJPB 31/05/2013;  
Pág. 10) 

Por  fim,  não  conheço  o  pedido  de  devolução  da  quantia  paga  à 

Construtora,  no  importe  de  R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  porquanto  se  trata  de 

inovação  recursal,  já  que  isso  em  momento  algum  foi  requerido  na  instância 

originária. 

Com bastante precisão a doutrina presta as seguintes lições acerca da 

matéria:

“2.  Proibição  de  inovar. Por  inovação  entende-se  todo 
elemento que servir de base para a decisão do tribunal, que  
não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento  
de primeiro grau de jurisdição (Fashing, ZPR2, n. 1721, p.  
872).  Não  se  pode  inovar  no  juízo  de  apelação,  sendo  
defeso às partes modificar  a causa de pedir  ou o pedido  
(nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que 
sejam  alegadas  questões  novas,  de  fato,  desde  que  se  

Desembargador José Ricardo Porto
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comprove que não foram levantadas no primeiro grau por  
motivo  de  força  maior.  Pela  proibição  do  ius  novorum 
prestigia-se  a  atividade  do  juízo  de  primeiro  grau 
(Holzhammer, ZPR, p. 322; Barbosa Moreira, Coment.12, n 
248, pp. 454/455). (...)” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 
Andrade  Nery.  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e 
legislação  extravagante.  9ª  edição,  2006.  Editora  Revista 
dos Tribunais. Pág.: 745)

Essa  Corte  não  destoa,  asseverando  ser  vedada  a  apreciação  de 

questões não ventiladas na instância a quo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  
LIMITES DA LIDE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART.  
128. Interrupção ilegal no fornecimento de energia elétrica.  
Ausência  de  notificação.  Débitos  antigos.  Dano  moral.  
Correção  monetária.  Termo  inicial.  Data  do  arbitramento.  
Provimento parcial do recurso.  "é vedado ao juiz apreciar  
questões que não tenham sido suscitadas pelas partes,  
quer na inicial,  quer,  como exceções,  na contestação,  
havendo  que  se  cingir  ao  tema  da  litiscontestatio.  "  
"ausente a notificação à usuária que se beneficia do serviço  
de energia elétrica, a concessionária não está autorizada a  
suspender o fornecimento de energia elétrica, nos termos da  
legislação  de  regência.  "  "o  corte  de  energia  elétrica  
pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do  
consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento, em 
razão  de  débitos  antigos.  Em  relação  a  estes,  existe  
demanda  judicial  ainda  pendente  de  julgamento.  "  "a 
correção monetária do valor da indenização do dano moral  
incide desde a data do arbitramento. " (súm. 362 do STJ).1 

Grifo nosso.

Ante  tais  considerações,  DESPROVEJO  o  presente  recurso, 
mantendo a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo 
Porto.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro 
dos Santos e a Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição 
ao Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

1(TJPB;  AC  001.2007.000617-4/002;  Campina  Grande;  Relª  Juíza  Conv.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB  
08/06/2010; Pág. 6) 

Desembargador José Ricardo Porto
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Presente à sessão  a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Especializada  Cível 
“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, em João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/02
J/06r

Desembargador José Ricardo Porto
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