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Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0092494-81.2012.815.2001  – João Pessoa
RELATORA : Des. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : John Charles Weeks
ADVOGADO(S) : Henrique Pires de Sá Espínola (OAB/PB 11448) 
APELADO : Green Land Investimentos Ltda.
DEFENSOR : Benedito de Andrade Santana (OAB/PB 3737)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO.
ATRASO  DA ENTREGA DA OBRA.  RELAÇÃO  REGIDA
PELO  CDC.  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  PAGOS.
POSSIBILIDADE.  RESILIÇÃO  DO  CONTRATO.
SENTENÇA. VALOR RECONHECIDO. INSURREIÇÃO DO
AUTOR  QUANTO  AO  MONTANTE.  INTUITO  DE
MAJORAÇÃO.  RECIBOS A COMPROVAR OS GASTOS.
DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
AUSÊNCIA  DE  TRADUÇÃO  PARA  LÍNGUA
PORTUGUESA. ERRO  IN  PROCEDENDO.  AFRONTA AO
ART.  192  CPC.  ANULAÇÃO  DA SENTENÇA.  RETORNO
DOS  AUTOS  À  PRIMEIRA INSTÂNCIA.  OBSERVÂNCIA
AO  REGRAMENTO  PARA  USO  OBRIGATÓRIO  DA
LÍNGUA  PORTUGUESA  EM  TODOS  OS  TERMOS  DO
PROCESSO.  NULIDADE  DECRETADA.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  APELO  ANTE  A  SUA
PREJUDICIALIDADE.

Constatando-se  a  presença  de  documentos  em  língua
estrangeira,  é obrigatória  a sua juntada acompanhada de
versão em língua portuguesa,  nos  termos do art.  192 do
CPC. Afinal, em todos os termos do processo é obrigatório o
uso da língua portuguesa. 

Restando constatada a incidência de erro in procedendo na
condução  do  processo,  com  a  posterior  prolatação  da
sentença em tela, a sua anulação é medida que se impõe a
fim  de  se  oportunizar  a  escorreita  aplicação  da  norma
processual em vigência, sem causar gravame as partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:
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ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA.

RELATÓRIO
 
Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  126/140)  interposta  por  John

Charles  Weeks buscando  reformar  a  sentença  (fls.  123/124)  proferida  pelo
Juízo de Direito da 17ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, nos autos da
Ação de  Resolução de  Contrato  c/c  Restituição  de valores promovida  pelo
apelante  contra  Green  Land  Investimentos  Ltda.,  que  julgou  procedente  o
pedido para:  1)  resolver o compromisso  de venda e compra antes celebrado
pelas partes; 2) condenar as rés a restituírem ao autor o valor de R$ 26.031,46.

Em  razões do apelo,  o  apelante  requereu:  i)  seja  reconhecido
como valor devida a  devolução  no montante de R$225.718,37;  ii) o  quantum
reconhecido por sentença não retrata a quantia gasta pelo autor na almejada
compra do imóvel. 

Contrarrazões recursais pelo Curador, postulando a manutenção
da sentença, fls. 151/152.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  da
irresignação  recursal,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente
interesse público que torne necessária a intervenção Ministerial, fls. 165/168.

VOTO

O  cerne  da  questão  diz  respeito  a  instrumento  particular  de
compra e  venda de condomínio  horizontal  na  cidade do Conde,  em que  o
autor/apelante postula a rescisão contratual e devolução de valores pagos.

Após análise do pedido,  a Magistrada julgou-o  procedente  para:
1) resolver o compromisso de venda e compra antes celebrado pelas partes; 2)
condenar as rés a restituírem ao autor o valor de R$ 26.031,46.

O tema posto em debate no apelo diz respeito ao valor imputado
na  devolução,  uma  vez  que  autor  alega  ser  maior,  por  não  condizer  o
reconhecido por sentença com a quantia gasta. Aponta, em planilha, que o
montante  atualizado  seria  de  R$225.718,37,  mas  não  apresenta  recibos
demonstrando tal gasto.

A  questão  referente  a  devolução  de  valores  pelo  promitente
comprador é pacífica no STJ, julgada sob a sistemática de recurso repetitivo.

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA.  ART.  543-C  DO  CPC.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR.  CONTRATO  DE  COMPRA DE  IMÓVEL.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
2



Apelação Cível nº 0092494-81.2012.815.2001 

DESFAZIMENTO.  DEVOLUÇÃO  DE  PARTE  DO  VALOR
PAGO. MOMENTO.
1.  Para  efeitos  do  art.  543-C  do  CPC:  em  contratos
submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva
a cláusula contratual que determina a restituição dos valores
devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada,
na  hipótese  de  resolução  de  contrato  de  promessa  de
compra  e  venda  de  imóvel,  por  culpa  de  quaisquer
contratantes.  Em  tais  avenças,  deve  ocorrer  a  imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente,  em  caso  de  culpa  exclusiva  do  promitente
vendedor/construtor,  ou  parcialmente,  caso  tenha  sido  o
comprador quem deu causa ao desfazimento.
2.  Recurso especial  não provido.  (REsp 1300418/SC, Rel.
Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

Também pelo STJ foi editada Súmula envolvendo a matéria:

Na  hipótese  de  resolução  de  contrato  de  promessa  de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa
do  Consumidor,  deve  ocorrer  a  imediata  restituição  das
parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente,
em  caso  de  culpa  exclusiva  do  promitente
vendedor/construtor,  ou  parcialmente,  caso  tenha  sido  o
comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  26/08/2015,  DJe
31/08/2015)

Com base em tais  explicações, vê-se que é devida a devolução
das  parcelas  pagas,  notadamente  porque  o  recurso  é  do  autor  e  nada  foi
contrário a devolução, mas sim, repito, apenas ao valor imputado.

O réu/apelado  foi citado por edital, não apresentou defesa e foi
decretada a revelia.

Todavia,  ainda  que  se  operem os  efeitos  da  revelia,  deve  ser
ponderado que a devolução deva corresponder ao que, de fato, foi pago pelo
comprador.

Para  esclarecer  o  montante,  o  autor  juntou  comprovantes  a
revelar o valor dispendido, circunstância que deve ser sopesada.

Apesar  de  detalhar o  pagamento  da  entrada  no  valor  de
R$10.237,50, da prestação final de R$20.475,00 em relação ao lote 18 e de
R$11.050,00 primeira parcela dos lotes 14 e 15, não há como aferir o montante
postulado.  Afinal, consta em moeda nacional  parte dos recibos,  incapazes de
revelando o quantum das parcelas pagas.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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Diante  dessas circunstâncias e  considerando  os  recibos  em
vernáculo  estrangeiro,  entendo  que  o  valor  alcançado  na  sentença,  não
esclareceu a sua origem, merecendo, por isso, de reparos.

Realço,  ainda,  que em havendo recibos em idioma inglês,  nos
termos do artigo 192 do CPC1 (antigo art. 157 do CPC2), o documento somente
poderá ser junto se acompanhado na versão para a língua portuguesa, o que
não foi feito.

Para melhor compreensão deveria a magistrada ter determinado
que  a  parte  autora  providenciasse  a  tradução  dos  documentos  para
esclarecimentos a respeito do valor de fato pago.

Em assim não  observando,  incorreu em  erro in procedendo,  já
que a condução do processo incumbe ao magistrado e ser  dever a correta
aplicação  das  normas  processuais.  Por  conseguinte,  dever  ser  anulado  o
comando judicial exarado, para melhor aplicabilidade do Código de ritos. 

Nesse  prisma,  uma  vez  reconhecida  a  nulidade  do comando
judicial,  o  retorno  dos  autos  à  instância  de  origem  é  medida  imperativa,
inexistindo razão para apreciar as assertivas ventiladas pelo apelante.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:

[…] Restando constatada a incidência de erro in procedendo
na  prolatação  da  sentença  e  que  foi  atribuído  efeito
infringente  sem base legal  a outra decisão judicial,  a sua
anulação é medida que se impõe. (Decisão monocrática –
Apelação Cível  Nº  017.2009.002168-8/001 – Esperança –
Relatora: Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
– 12 de julho de 2012)

No STJ não diverge:

RECURSO  ESPECIAL.  DISSOLUÇÃO  PARCIAL  DE
SOCIEDADE POR QUOTAS. NULIDADE DO CONTRATO
DE  CESSÃO  DE  QUOTAS.  OBJETO  ILÍCITO.
CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  JULGAMENTO  EXTRA
PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...)
3.  A regra  de  que as  nulidades absolutas  podem ser
conhecidas  de  ofício  pelo  julgador  vale  para  os
recursos de natureza ordinária, o mesmo não ocorrendo
na  hipótese  de  recursos  tidos  como  de  natureza
extraordinária,  entre  eles  o  especial,  que  tem  finalidade

1Art. 192.  Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.
Parágrafo  único.   O  documento  redigido  em  língua  estrangeira  somente  poderá  ser  juntado  aos  autos  quando
acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada
por tradutor juramentado.
2Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira, quando acompanhado de versão
em vernáculo, firmada por tradutor juramentado

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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diferenciada, uma vez que objetiva a correta aplicação da lei
federal, e não a proteção imediata do direito subjetivo das
partes.
(…) Recurso especial conhecido em parte e provido3.

Feitas tais ilações, declaro a nulidade da sentença e determinou
a remessa dos autos ao Juízo  de origem,  ante o vício insanável de  erro in
procedendo,  determinando o retorno dos autos à origem para que  as eivas
sejam sanadas antes da prolação de outra decisão. Via de consequência, não
conheço do apelo, ante a sua prejudicialidade.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima Moraes Be-
zerra Cavalcanti, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (Juiz convocado, com jurisdição
limitada, para substituir o Des. José Ricardo Porto) e o Des. Leandro dos San-
tos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Pro-
curadora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 03 de abril
de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04

3(REsp 1024574/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe
16/03/2009)
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