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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESOLUÇÃO 
CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E 
PERDAS  E  DANOS  C/C  ANTECIPAÇÃO  PARCIAL  DA 
TUTELA.  PRIMEIRO  APELO. JUÍZO  DE 
ADMISSIBILIDADE. RECURSO APELATÓRIO SUBSCRITO 
COM  ASSINATURA  DIGITALIZADA.  SITUAÇÃO  QUE 
NÃO SE AMOLDA À SISTEMÁTICA DE TRANSMISSÃO 
DE  DADOS  VIA  FAC-SÍMILE  OU  ASSINATURA 
ELETRÔNICA.  ATO  PRATICADO  EM  DESCOMPASSO 
COM O POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA.  NÃO 
CONHECIMENTO.  SEGUNDO  APELO.   RESCISÃO 
CONTRATUAL.  COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL. 
INADIMPLÊNCIA  DAS  PROMOVIDAS.  ATRASO  NA 
ENTREGA.  COMPROVAÇÃO.  DEVOLUÇÃO  DAS 
PARCELAS  PAGAS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO  DO  SEGUNDO  RECURSO 
APELATÓRIO.

- Interposto recurso com assinatura digitalizada, situação não 
regulamentada  pela  ordem  jurídica  vigente,  por  não  se 
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confundir com a sistemática de transmissão de dados via fac-
símile  ou assinatura  eletrônica,  autoriza o  órgão judicial  a 
deixar  de  admiti-lo,  diante  da  incerteza  de  quem 
efetivamente o subscreveu. Recurso não conhecido.

- O atraso na entrega do imóvel é causa mais que suficiente 
para  ensejar  a  pretensão  de  rescisão  do  pacto,  pois  o 
adquirente  não é  obrigado a  esperar  indefinidamente  pela 
conclusão  da  obra,  ficando  as  empresas  demandadas 
obrigadas  a  devolver  todos os  valores  pagos em razão do 
negócio. 

-  Constatada  a  culpa  das  promovidas  pela  rescisão 
contratual, em razão do atraso considerável na conclusão das 
obras,  não  há  que  se  falar  em  retenção  de  qualquer 
percentual  ou qualquer tipo de desconto.  Assim, as  partes 
devem retornar à condição anterior à celebração do negócio 
jurídico.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  em acolher a preliminar de não 
conhecimento do primeiro apelo (Q-3 Empreendimentos Imobiliários Ltda) e 
negar provimento ao segundo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelações  Cíveis interpostas  pela  Q3 
Empreendimentos  Imobiliários  Ltda  e  SP-08  Empreendimentos  Imobiliários 
Ltda contra  sentença de fls. 269/276, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca 
de Queimadas que, nos autos da Ação de Resolução Contratual e Restituição de 
Valores Pagos e Perdas e Danos c/c Antecipação Parcial de Tutela, ajuizada por 
Valclemir  Maurício  Costa  e  Heyde  Dayzzyanne  Leal  Medeiros,  julgou 
procedente a demanda, no seguintes termos:
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“Em face do exposto e sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTES os 
pedidos  para,  em  consequência,  resolver  judicialmente  o  contrato  nº 
29555, firmado entre as partes relativo à compra do imóvel localizado no 
lote 02 da Quadra 18 do empreendimento “Campos do Conde Campina 
Grande”,  sem  ônus  para  os  autores,  e  condenar  as  promovidas, 
solidariamente,  a  restituir  o  valor  total  de  R$  20.206,41  (vinte  mil,  
duzentos e seis reais e quarenta e um centavos),  corrigidos pelo INPC 
com termo inicial na data dos efetivos desembolsos e com juros de mora 
de 1% a.m. a contar da citação; confirmando a decisão que antecipou os 
efeitos do mérito de fls. 56/57.

Condeno  as  promovidas,  ainda,  ao  pagamento  de  custas  processuais 
devidas ao FEPJ/PB e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% 
sobre o valo total da condenação.” 

Às fls.  278/294,  a  primeira  apelante,  Q3  Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alega que não houve descumprimento contratual, considerando 
que  as  obras  do  empreendimento  encontram-se  em  andamento,  conforme 
estabelecido pelo cronograma, podendo o prazo para conclusão da infraestrutura 
ser  prorrogado  até  o  máximo  de  04  (quatro)  anos,  conforme  disposto  na  Lei 
Federal nº 6.766/79, devendo ser mantido o contrato, sem devolução de valores.

Na hipótese de se entender pela rescisão contratual, sustenta 
que  “a  reforma  da  r.  sentença  deve  ser  no  sentido  de  que  a  rescisão  ocorra  única  e  
exclusivamente por culpa dos Autores, uma vez que a ora Apelante tem cumprido todas as  
cláusulas e condições contratuais, sendo que, neste caso, dos valores a serem devolvidos ao  
Apelado, deverão ser deduzidos aqueles pagos a título de remuneração pelos serviços de  
corretagem pagos a terceiros estranhos à presente lide, aqueles pagos pela contratação do  
seguro contra morte e invalidez, bem como taxa de administração de crédito, em razão de o  
apelado  ter  se  beneficiado  de  tais  serviços  durante  a  vigência  do  contrato  e,  ainda,  
necessária a retenção de25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo autor, para  
indenizar a apelante dos prejuízos advindos com a rescisão do negócio”.    

Pugna,  subsidiariamente,  em  caso  de  manutenção  da 
condenação da devolução de valores  que seja  determinada a  restituição de R$ 
13.546,41  (treze  mil  reais  quinhentos  e  quarenta  e  seis  reais  e  quarenta  e  um 
centavos) e não de R$ 20.206,41 (vinte mil, duzentos e seis reais e quarenta e um 
centavos),  considerando  que  aquele  valor  é  o  que  se  encontra  estampado  no 
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extrato financeiro que acompanha a contestação.

A apelante  SP-08  Empreendimento  Imobiliários  Ltda,  em 
suas  razões  recursais  encartadas  às  fls.298/312,  assevera  que  não  houve  o 
descumprimento contratual, porquanto o prazo inicialmente estimado poderia ser 
prorrogado  por  até  04  (quatro)  anos,  conforme  estabelece  a  Lei  nº  6.766/79, 
devendo ser mantido o contrato.

Na hipótese  de  manutenção  da  rescisão  contratual,  afirma 
que deve ser considerado que esta se deu “exclusivamente por culpa dos apelados, que  
manifestaram vontade nesse sentido (sem justo motivo para tanto)”.

Em caso de devolução dos valores aos ora Apelados, sustenta 
que deverá ser observado o seguinte: “(i) não devolução dos valores pagos a título de  
comissão de corretagem, uma vez que estes foram  pagos a terceiros estranhos à presente  
lide, bem como pelo fato de o Autor ter se beneficiado dos serviços a ele prestados; (ii)  
desconto dos valores pagos pela contratação do seguro contra morte e invalidez e taxa de  
administração pelo fato de o apelado ter se beneficiado de tais serviços durante a vigência  
do contrato; (iii) retenção de, ao menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos,  
pelos prejuízos tidos com a rescisão do Contrato”.

Requer  subsidiariamente  que,  mantida  a  condenação,  seja 
determinada a restituição de R$ 13.546,41 (treze mil reais quinhentos e quarenta e 
seis reais e quarenta e um centavos) e não de R$ 20.206,41 (vinte mil, duzentos e 
seis reais e quarenta e um centavos), considerando que aquele valor é o que se 
encontra estampado no extrato financeiro que acompanha a contestação.

Os  apelados  apresentaram  contrarrazões,  pugnando  pelo 
desprovimento dos apelos (fls.317/325).

Parecer  Ministerial  acostado às  fls.  330/334,  opinando pelo 
não  conhecimento  do  primeiro  recurso  apelatório,  uma  vez  que  ausente  a 
assinatura original  do causídico  e,  no mérito,  pelo  desprovimento do segundo 
recurso apelatório.

É o relatório.
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V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Preliminarmente, verifico que o primeiro recurso de apelação 
interposto pela Q3 Empreendimentos Imobiliários Ltda não deve ser conhecido, 
considerando que o instrumento processual inserto às fls. 278/294 está subscrito 
com assinatura digitalizada.

A  admissão  desse  documento  como  razões  de  recurso 
apelatório vai de encontro ao princípio da segurança jurídica, haja vista que esta 
relatoria não tem certeza de que a elaboração da petição foi do patrono constituído 
nestes autos.

Acerca  da  temática  relativa  à  segurança  jurídica  da 
assinatura digitalizada ou a apresentação de cópia já se pronunciou o Superior 
Tribunal de Justiça, conforme julgados que colaciono:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
ASSINATURA DIGITALIZADA.  OU ESCANEADA.  DO  ADVOGADO 
SUBSTABELECENTE.  INADMISSIBILIDADE.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 
557,  PARÁGRAFO  2º,  DO  CPC.  1. A  assinatura  digitalizada.  Ou 
escaneada. , por se tratar de mera inserção de imagem em documento, 
não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital 
emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 
2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006. 2. "a reprodução de uma assinatura, por 
meio do escaneamento, sem qualquer regulamentação, é arriscada na 
medida em que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao 
documento original e inserida em outros documentos. Não há garantia 
alguma  de  autenticidade,  portanto.  A  aplicação  do  princípio  da 
instrumentalidade  das  formas,  invocado  pelas  recorrentes,  deve 
encontrar limites exatamente no princípio da segurança jurídica. Não 
se  trata  de  privilegiar  a  forma  pela  forma,  mas  de  conferir  aos 
jurisdicionados,  usuários  das  modernas  ferramentas  eletrônicas,  o 
mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua 
identificação  no  momento  da  interposição  de  um  recurso  ou  de 
apresentação  de  outra  peça  processual".  (REsp  1.442.887/ba,  Rel. 
Ministra  nancy  andrighi,  terceira  turma,  julgado  em  6/5/2014,  dje  de 
14/5/2014) 3. A assinatura digital certificada digitalmente, por seu turno, 
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permite a identificação inequívoca do signatário do documento, o qual 
passa a ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o 
número de série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento 
da firma digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao 
signatário, na forma do art. 10º da medida provisória n. 2.200-2, de 2001. 
4.  Na  espécie,  observa-se  que  no  substabelecimento  acostado  está 
inserida tão somente a assinatura digitalizada. Ou escaneada. Do patrono 
substabelecente,  não  sendo  possível,  assim,  aferir  a  autenticidade. 
Ademais,  é  possível  visualizar sem maiores dificuldades que o campo 
onde  está  inserida  a  assinatura  apresenta  borrão  característico  de 
digitalização,  o  que  não  se  observa  em  relação  ao  texto  do 
substabelecimento. Também, ao se exportar o substabelecimento para o 
visualizador  de  arquivo  padrão  pdf  (portable  document  format),  fica 
ainda mais evidente a inserção da imagem com a assinatura no referido 
documento. Tais circunstâncias demonstram, de forma inequívoca, que o 
substabelecimento  não  se  trata  de  cópia  digitalizada  de  documento 
original  (art.  365,  inc.  IV,  do  CPC).  5.  Recurso  manifestamente 
inadmissível a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 557, parágrafo 
2º do Código de Processo Civil. 6. Agravo regimental não conhecido, com 
aplicação de multa. (STJ; AgRg-AREsp 369.178; Proc. 2013/0228334-2; PE; 
Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 05/06/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  ASSINATURA 
DIGITALIZADA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO  DE 
AUTENTICIDADE.  AUSÊNCIA  DE  REGULAMENTAÇÃO. 
INADIMISSIBILIDADE. RECURSO  ESPECIAL  NÃO 
CONHECIDO.ARTIGOS ANALISADOS: ART. 1º, §2º, III, "a" e "b", da Lei 
11.419/2006  E  ART.  365  DO  CPC.1.  Ação  de  reparação  por  danos 
materiais  e  compensação  por  danos  morais,  ajuizada  em  21.10.2011. 
Recurso especial concluso ao Gabinete em 07.05.2013.2. Discussão relativa 
à admissibilidade de recurso especial  interposto mediante aposição de 
assinatura  digitalizada  dos  advogados.3.  A  comunicação  digital 
transformou  o  mundo.  Redimensionou  o  fenômeno  da  globalização, 
lançando  nova  dinâmica  sobre  as  relações  negociais,  que  passaram  a 
ocorrer  em volume,  formato  e tempo jamais  imaginados.4.  Também o 
Poder Judiciário vem se adequando a essa nova realidade. Com a edição 
da Lei nº 11.419/06, dispondo sobre a informatização do processo judicial, 
passou a ser admitido o uso de meio eletrônico na tramitação de ações, 
comunicação de atos e transmissão de peças processuais.5. No âmbito do 
STJ,  houve  a  virtualização  de  praticamente  todo  o  seu  acervo  e  a 
implantação  de  sistema  que  admite  o  peticionamento  eletrônico, 
inicialmente  regulado  pela  Resolução  n.º  10/2011  e,  atualmente,  pela 
Resolução  n.º  14/2013.6.  Na  hipótese  da  assinatura  digitalizada, 
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normalmente feita  mediante o processo de escaneamento,  conforme já 
consignado pelo Supremo Tribunal Federal, há "mera chancela eletrônica 
sem qualquer regulamentação e cuja originalidade não é possível afirmar 
sem o auxílio de perícia técnica".7. A reprodução de uma assinatura, por 
meio do escaneamento, sem qualquer regulamentação, é arriscada na 
medida em que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao 
documento original e inserida em outros documentos. Não há garantia 
alguma  de  autenticidade,  portanto.8.  A  aplicação  do  princípio  da 
instrumentalidade  das  formas,  invocado  pelas  recorrentes,  deve 
encontrar limites exatamente no princípio da segurança jurídica. Não 
se  trata  de  privilegiar  a  forma  pela  forma,  mas  de  conferir  aos 
jurisdicionados,  usuários  das  modernas  ferramentas  eletrônicas,  o 
mínimo de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua 
identificação  no  momento  da  interposição  de  um  recurso  ou  de 
apresentação de outra peça processual.9.  O disposto art.  365 do CPC 
não legitima a utilização da assinatura digitalizada para interposição de 
recursos no âmbito desta Corte.6. Recurso especial não conhecido.(REsp 
1442887/BA,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA, 
julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) (grifei)

É  necessário  deixar  consignado  que  no  caso  concreto  a 
situação não se amolda a forma de apresentação de peça processual por meio de 
transmissão  de  dados  por  fac-símile,  nem  de  utilização  da  sistemática  da 
assinatura digital,  razão por  que o documento não produz os  efeitos  jurídicos 
perseguidos pela recorrente.

Com esses argumentos,  acolho a preliminar suscitada pelo 
Ministério Público e não conheço do primeiro recurso apelatório.

No segundo apelo, a empresa promovida sustenta  que não 
houve o descumprimento contratual,  porquanto  o  prazo inicialmente  estimado 
poderia  ser  prorrogado por até  04  (quatro)  anos,  conforme estabelece a  Lei  nº 
6.766/79, devendo ser mantido o contrato.

Na hipótese  de  manutenção  da  rescisão  contratual,  afirma 
que deve ser considerado que esta se deu “exclusivamente por culpa dos apelados, que  
manifestaram vontade nesse sentido (sem justo motivo para tanto)”.

Em caso de devolução dos valores aos ora Apelados, sustenta 
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que deverá ser observado o seguinte: “(i) não devolução dos valores pagos a título de  
comissão de corretagem, uma vez que estes foram  pagos a terceiros estranhos à presente  
lide, bem como pelo fato de o Autor ter se beneficiado dos serviços a ele prestados; (ii)  
desconto dos valores pagos pela contratação do seguro contra morte e invalidez e taxa de  
administração pelo fato de o apelado ter se beneficiado de tais serviços durante a vigência  
do contrato; (iii) retenção de, ao menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos,  
pelos prejuízos tidos com a rescisão do Contrato”.

Requer  subsidiariamente  que,  mantida  a  condenação,  seja 
determinada a restituição de R$ 13.546,41 (treze mil reais quinhentos e quarenta e 
seis reais e quarenta e um centavos) e não de R$ 20.206,41 (vinte mil, duzentos e 
seis reais e quarenta e um centavos), considerando que aquele valor é o que se 
encontra estampado no extrato financeiro que acompanha a contestação.

Inicialmente,  deve-se  ressaltar  que  ao  processo  deve  ser 
aplicado  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  por  se  tratar  de  uma  relação 
consumerista.

É  incontroverso  nos  autos  que  as  partes  celebraram  um 
contrato  particular   de  escritura  de  compra  e  venda de  imóvel,  com pacto  de 
alienação fiduciária em garantia de pagamento e outras avenças, com a finalidade 
de  aquirir  um  terreno  residencial  localizado  no  lote  02  da  quadra  18  do 
Loteamento denominado “Campos do Conde Campina Grande”, conforme consta 
do instrumento contratual colacionado aos autos às fls. 68/73.

Os  promoventes  comprovaram  que  se  encontravam 
adimplindo os valores contratados e que as empresas demandadas não estavam 
cumprindo com a entrega da obra no prazo acertado. 

Analisando  as  razões  recursais  da  segunda  promovida, 
observo que esta sustenta a viabilidade de conclusão das obras até dezembro de 
2014, tendo em vista o que preceitua o art. 18, inc. V, da Lei nº 6.766/79, que dispõe:

Art.  18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento,  o 
loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos 
seguintes documentos: 
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(...)

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de 
verificação  pela  Prefeitura  Municipal  ou  pelo  Distrito  Federal,  da 
execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no 
mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação 
dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas 
pluviais ou da aprovação de um cronograma, com a duração máxima de 
quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para 
a execução das obras; 

Por  seu  turno,  dispõe  o  art.  6º  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 
práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 
serviços,  asseguradas  a  liberdade  de  escolha  e  a  igualdade  nas 
contratações;

III  -  a  informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e 
serviços,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) 

IV  -  a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,  métodos 
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 
abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas;

VI  -  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de danos  patrimoniais  e  morais, 
individuais, coletivos e difusos;

VII  -  o  acesso  aos  órgãos  judiciários  e  administrativos  com  vistas  à 
prevenção  ou  reparação  de  danos  patrimoniais  e  morais,  individuais, 
coletivos  ou  difusos,  assegurada  a  proteção  Jurídica,  administrativa  e 
técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
regras ordinárias de experiências;
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IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Ora,  observando  o  arcabouço  probatório  verifico  que  os 
autores/apelados trouxeram aos autos o cronograma físico que estipula um prazo 
de 24 meses para a implantação da infraestrutura a partir da data de licenciamento 
(fl.27) e o panfleto publicitário do empreendimento (fl.32) em que há informação 
de  que  o  imóvel  estava  previsto  para  ser  entregue  em março  de  2013,  o  que 
efetivamente não aconteceu.

Por outro lado, a Lei nº 6.766/79 prevê um lapso temporal 
para a conclusão das obras de  no máximo quatro anos, não impedindo que seja 
estipulado prazo menor.

O contrato celebrado entre as partes, por sua vez, estabelece 
em sua cláusula 2.1.3, item E:

2.1.3 Demais condições e encargos

(E) Prazo estimado para execução das obras de infra-estrutura, consoante 
cronograma aprovado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Em  que  pese  a  existência  da  disposição  contratual 
supracitada, os promovidos sequer trouxeram aos autos o referido cronograma 
atualizado, ou mesmo comprovaram documentalmente o atual estágio das obras, 
limitando-se a afirmar que não houve o descumprimento contratual, porquanto o 
prazo  inicialmente  estimado  poderia  ser  prorrogado  por  até  04  (quatro)  anos, 
conforme estabelece a Lei nº 6.766/79, não fazendo prova de que mesmo esse prazo 
seria suficiente para finalizar a infraestrutura, o que leva a concluir que as obras 
podem extrapolar em muito o prazo consignado na oferta publicitária.

Quanto à possibilidade de rescisão contratual no caso de não 
cumprimento  da  oferta  publicitária,  dispõe o  inc.  III  do  art.  35  do  Código  de 
Defesa do Consumidor:

 Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à 
oferta,  apresentação  ou  publicidade,  o  consumidor  poderá, 
alternativamente e à sua livre escolha:
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(...)

III  -  rescindir  o  contrato,  com  direito  à  restituição  de  quantia 
eventualmente  antecipada,  monetariamente  atualizada,  e  a  perdas  e 
danos.

Julgando  casos  semelhantes,  já  se  posicionou  a 
jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL- E RESCISÃO CONTRATUAL- COMPRA E VENDA 
DE IMÓVEL- INADIMPLÊNCIA DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR- 
ATRASO NA ENTREGA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS.  O 
atraso na entrega do imóvel é causa mais que suficiente para ensejar a 
pretensão  de  rescisão  do  pacto,  pois  o  adquirente  não  é  obrigado  a 
esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora 
obrigada  a  devolver  as  parcelas  pagas.   (TJMG  -  Apelação  Cível 
1.0024.08.249217-4/001, Relator(a):  Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini ,  14ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2014, publicação da súmula em 
21/02/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESCISÃO  CONTRATUAL.  CONTRATO  DE 
COMPRA E  VENDA.  CONSTRUTORA.  ATRASO  NA ENTREGA DO 
IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA JÁ PAGA. DANOS MORAIS. 
-  O adiamento injustificado na entrega da obra motiva a rescisão do 
contrato, por inadimplência. 
-  Quando  a  rescisão  do  contrato  ocorre  por  culpa  exclusiva  da 
Construtora,  em razão do atraso  considerável  na  conclusão  das obras, 
esta  não  faz  jus  à  retenção  de  um  percentual  dos  valores  pagos  pelo 
adquirente.  Assim,  a  integralidade  da  importância  paga  deve  ser 
restituída  ao  comprador.  Desta  forma,  as  partes  retornam  à  condição 
anterior à celebração do negócio jurídico. 
- Os desgastes emocionais sofridos em decorrência do atraso na entrega 
do  imóvel,  ultrapassaram  os  dissabores  decorrentes  de  um  mero 
inadimplemento contratual, devendo a construtora ser responsabilizada 
pelos danos morais causados.   (TJMG - Apelação Cível  1.0024.12.244523-
2/001,  Relator(a):  Des.(a)  Alexandre  Santiago  ,  11ª  CÂMARA CÍVEL, 
julgamento em 26/03/2014, publicação da súmula em 31/03/2014)

Como bem asseverou o representante do Ministério Público, 
em seu parecer  “atribuir aos consumidores, ora promoventes, a rescisão do contrato é  
ignorar a vinculação da proposta realizada, bem como o fato de que, em inúmeros casos, os  
consumidores  são  atraídos  à  aquisição  de  determinado  bem  justamente  pelo  prazo  de  
entrega e condições de pagamento”. 

Assim, não vislumbro, pelas provas carreadas, que a rescisão 
contratual se deu “exclusivamente por culpa dos apelados, que manifestaram vontade  
nesse sentido (sem justo motivo para tanto)”, como afirmado pelo recorrente.
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Desta  forma,  o  contrato  firmado  entre  as  parte  deve  ser 
resolvido,  sem qualquer  ônus  para  os  promoventes,  que  não  deram  causa  ao 
inadimplemento, até porque cumpriram com a sua contraprestação, fazendo  jus à 
restituição,  na  integralidade,  da  quantia  por  eles  paga,  correspondente  a  R$ 
20.206,41 (vinte mil, duzentos e seis reais e quarenta e um centavos), importância 
devidamente corrigida monetariamente na forma constante na sentença. 

Ressalte-se  que  apesar  de  o  segundo  apelante  afirmar  os 
autores  pagaram apenas  o  valor  de  R$  13.546,41  (treze  mil  reais  quinhentos  e 
quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) de acordo com o extrato financeiro 
que acompanha a  contestação (fls.162/163),  o  referido documento  não  pode se 
sobrepor  aos  comprovantes  de  pagamento  em  favor  das  promovidas  e  do 
empreendimento  (fls.  35/54),  que  somam  a  monta  de  R$  20.206,41  (vinte  mil, 
duzentos e seis reais e quarenta e um centavos).

Como a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva das 
promovidas, em razão do atraso considerável na conclusão das obras, entendo que 
esta não faz jus à retenção de um percentual dos valores pagos ou qualquer tipo de 
desconto. Assim, as  partes devem retornar à condição anterior à celebração do 
negócio jurídico. Saliento que como a propriedade voltará a ser integralmente da 
vendedora, que poderá novamente negociar sua venda, nenhum prejuízo lhe será 
causado. 

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL - 
COMPRA E  VENDA DE  IMÓVEL  -  A-TRASO  INJUSTIFICADO  NA 
REALIZAÇÃO DAS OBRAS - ENTREGA DO BEM ADIADA EM PELO 
MENOS  UM  ANO  -  INEXISTÊNCIA DE  CASO  FORTUITO  OU  DE 
FORÇA MAIOR - APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL - DEVOLUÇÃO 
EM  DOBRO  DAS  "ARRAS"  -  POSSIBILIDADE  -  DEVOLUÇÃO 
INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO PROMISSÁRIO-COMPRADOR - 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
- A ausência de justificativa objetiva, de uma prova de motivo de força 
maior ou da ocorrência do caso fortuito na entrega do imóvel na data 
avençada, impõe ao vendedor restituir integralmente as parcelas do preço 
pagas pelo comprador,  com os respectivos juros e correção monetária, 
além da pena convencional  prevista em razão do atraso da obra e da 
multa devida pela rescisão contratual. 
- Constatada a culpa da construtora pela rescisão contratual, não há que 
se falar em retenção de qualquer percentual pela mesma, já que tal fato 
consistiria  em  flagrante  enriquecimento  ilícito,  um  "prêmio"  para  a 
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parte que descumpre o contrato, o que não se pode admitir. 
-  Recurso  improvido.  (TJMG  -  Apelação  Cível  1.0024.12.122360-6/001, 
Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 
em 22/01/2014, publicação da súmula em 31/01/2014)

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - LIMITES DA LIDE - JULGAMENTO 
ULTRA PETITA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 
RESCISÃO -  RETENÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE VALOR PAGO - 
DESCUMPRIMENTO  INTEGRAL  DAS  OBRIGAÇÕES  PELA 
CONSTRUTURA.
- Pelo princípio da congruência, deve o julgador solucionar a lide dentro 
dos limites estabelecidos pelas pretensões das partes, de modo que lhe é 
vedado decidir aquém ou além das questões submetidas a sua apreciação 
ou apreciar questões estranhas à lide
- Rescindido o contrato por culpa exclusiva da construtora, promissária 
vendedora, não cabe a ela pretender a retenção de percentual sobre o 
total do valor pago. 
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.691036-3/001, Relator(a): Des.(a) Fabio 
Maia Viani , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2010, publicação 
da súmula em 19/03/2010) (negritei)

Com essas considerações, acolho a preliminar suscitada pelo 
Ministério  Público  e,  consequentemente,  NÃO  CONHEÇO  DO  PRIMEIRO 
RECURSO APELATÓRIO, uma vez que ausente assinatura original do causídico 
e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO  SEGUNDO  APELO,  mantendo  a 
sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 
de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de fl. 343. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Paulo Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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