
Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 1 de 14

APELAÇÃO CÍVEL Nº 626.936-7, DO FORO CENTRAL DA 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 10ª 

VARA CÍVEL 

APELANTE : SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA. 

APELADA : MARIA PRAXEDES DOS SANTOS 

RELATOR : DES. MARCO ANTONIO DE MORAES LEITE 

 

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE REVISÃO E RESCISÃO 

CONTRATUAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – AGRAVO RETIDO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

DECISÃO ACERTADA - NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO QUE PERFAZ OS 

INDICATIVOS DOS ARTIGOS 2º E 3º DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO 

DIREITO DA APELADA - EM SE TRATANDO DE CONTRATO 

QUE ESTABELECE RELAÇÃO NEGOCIAL QUE SE PROTRAI 

NO TEMPO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECADÊNCIA DO 

DIREITO À REVISÃO DE CLÁUSULA APONTADAMENTE 

ABUSIVA OU CONTRÁRIA AO ORDENAMENTO JURÍDICO – 

IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

- ESCORREITA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

QUE, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PROMISSÁRIA 

COMPRADORA NA RELAÇÃO NEGOCIAL DE AQUISIÇÃO DE 

IMÓVEL EM LOTEAMENTO INVERTE O ÔNUS DA PROVA – 

MÉRITO DA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NAS DISPOSIÇÕES 

CONTRATUAIS ENTABULADAS ENTRE AS PARTES – 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE ESTENDE 
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AOS ENCARGOS QUE INTEGRAM AS PARCELAS DE 

PAGAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – PREVISÃO DE 

REAJUSTE DOS VALORES DEVIDOS SEGUNDO A VARIAÇÃO 

DO ‘SALÁRIO MÍNIMO’ – VINCULAÇÃO QUE ENCONTRA 

VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – REAJUSTE A SER FEITO 

OBSERVANDO-SE O ‘‘INPC’’ POR SER O ÍNDICE QUE 

MELHOR REFLETE A REALIDADE - ELISÃO DA MORA EM 

FACE DO ÊXITO NO PLEITO DE AUTORIZAÇÃO LIMINAR 

PARA DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO EM JUÍZO E 

NA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL – NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA A 

OPÇÃO PELA COBRANÇA OU RESCISÃO DO NEGÓCIO 

EXCLUSIVAMENTE PELO VENDEDOR, SEM NADA FALAR 

SOBRE EVENTUAL DIREITO DO CONSUMIDOR – 

INTELIGÊNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO INCISO V, 

DO ARTIGO 6º, DO ‘CDC’ - A REVISÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS QUE INTERFERIRAM DIRETAMENTE NA 

FORMAÇÃO DO MONTANTE DE CADA PARCELA ALÉM DE 

ELIDIR A MORA TAMBÉM AFASTA A POSSIBILIDADE DE 

ÊXITO NA PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

APRESENTADA PELA PARTE ADVERSA ENQUANTO NÃO 

VERIFICA A INADIMPLÊNCIA NO QUE SE REFERE ÀS 

OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO NOS MOLDES EM 

QUE REVISADO EM JUÍZO. 

AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Cível nº 626.936-7, do Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana de Curitiba, 10ª Vara Cível, em que é 

apelante SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e apelada 

MARIA PRAXEDES DOS SANTOS. 

Trata-se de recuso de apelação interposto por 

SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. porque inconformada 

com a sentença que nas ações de revisão e rescisão contratual 

conjuntamente julgadas entendeu “parcialmente procedente o 

pedido, para o fim de revisar o contrato e determinar (I) 

alteração do critério de reajuste da prestação, devendo ser 

considerado o valor inicial de dois salários mínimos em 

dezembro de 1995, e a partir daí reajustes anuais pelo 

‘‘INPC’’, até a ultima prestação; (II) revisar a cláusula de 

rescisão, autorizando, também, a rescisão pela compradora, a 

qual receberá 70% do valor total do que foi pago, reajustado 

pelo ‘INPC’ até a data do efetivo reembolso; (III) impedir 

que a ré opte por executar todo o contrato na hipótese de 

inadimplência da autora, autorizando a cobrança das parcelas 

vencidas ou a rescisão do contrato, retomando o imóvel e 

retendo 30% dos valores recebidos, devendo devolver o 

restante, tudo atualizado pelo ‘‘INPC’’, tudo em conformidade 

com o corpo da decisão”. 

Estabeleceu ainda julgar “improcedente a ação de 

rescisão de contrato porque não há culpa na conduta da ré”. 

Apela SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

requerendo em preliminar o conhecimento e julgamento do 

agravo retido de f. 423/433 em que requereu: a) seja afastada 

a aplicação do CDC no presente caso, com a reforma da decisão 

que inverteu o ônus da prova; b) o reconhecimento da 
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decadência do direito da apelada e a reforma da decisão no 

tocante ao depósito dos valores incontroversos. 

Em suas razões de apelação a empresa defende a 

inexistência de cláusulas contratuais abusivas argumentando 

que a jurisprudência assentou entendimento de que não cabe ao 

Poder Judiciário interferir no preço ajustado entre os 

contratantes. 

Assevera que “as alegações de suposta 

abusividade das cobranças, em especial quanto aos juros 

compensatórios e moratórios, correção monetária e saldo 

financiado irregular, afiguram-se totalmente descabidas e 

insubsistentes, conforme se comprova na perícia realizada nos 

autos assim devendo ser considerada, posto que cabalmente 

demonstrado que o contrato objeto dos presentes autos 

apresenta cláusulas regulares e lícitas”. 

Frisa que a apelada se encontrava inadimplente 

quando propôs a ação revisional e que a pericia concluiu que 

“restaram demonstrados a existência de débito da apelada 

perante a apelante; a inocorrência de quitação do lote e a 

inexistência de prova quanto ao pagamento de entrada ou sinal 

de negócio (...)”. 

Defende que o depósito dos valores que entendia 

incontroversos pela apelada se afigura como simples pedido de 

consignação e que, portanto, não tem o condão de elidir a 

mora. Prossegue defendendo que estando em atraso nos 

pagamentos e tendo sido previamente notificada a apelada deu 

causa à rescisão contratual. 

Assevera que nos termos da jurisprudência que 

colacionou às razões de apelo, não há óbice à pactuação da 

cláusula resolutiva expressa. 
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Argumenta que “não restam dúvidas de que a mora 

encontra-se presente no caso em liça, sendo imperativa a 

necessidade de rescisão do contrato, não se podendo admitir 

que sejam revistas as cláusulas entabuladas livremente entre 

as partes”. 

Pondera que “mesmo que o pleito de revisão não 

seja reformado é notório que a fruição do imóvel pela 

apelada, sem qualquer contraprestação por tal fruição, em 

caso de rescisão, seja por opção de qualquer das partes, 

gerou prejuízos ao apelante que devem ser indenizados, posto 

que o recorrente ficou privado da posse do imóvel que lhe 

pertence sem qualquer pagamento ou reembolso, não servindo a 

cláusula penal de apenas 30% (trinta por cento) sobre o valor 

pago, apto a recompor os prejuízos da ora Apelante em caso de 

rescisão”. Aduz que se configura enriquecimento sem causa. 

Cita o disposto nos artigos 389 e 402 do Código 

Civil e defende que “configurada a permanência da apelada no 

imóvel sem o pagamento das parcelas devidas, justa a 

indenização pelo uso do bem, após o inicio da inadimplência”. 

Em conclusão requer seja reformada “a sentença 

que julgou improcedente os pedidos de rescisão de contrato 

c/c reintegração de posse e perdas e danos da apelante e 

parcialmente procedente o pedido revisional por parte da 

apelada posto que a injustiça cometida é flagrante”. 

Ressalta que nos termos da jurisprudência que 

colacionou a sentença merece reforma “não se podendo admitir 

a) alteração do critério de reajuste da prestação; b) a 

revisão da cláusula de rescisão; c) e o impedimento pela 

execução de todo o contrato na hipótese de inadimplência da 

apelada, e d) a repetição do indébito; devendo ser julgamento 

procedente o pedido de rescisão formulado pela apelante em 
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todos os seus termos, principalmente no que se refere às 

perdas e danos”. 

Tece argumentação no sentido de que mesmo que se 

modifique o critério de correção monetária para o ‘INPC’, a 

apelada permanece devedora conforme se vê do esclarecimento 

pericial de f. 592 no valor indicado de R$ 8.836,32. 

Pondera que se for mantida a decisão no que 

tange à modificação no critério de correção então deve-se 

pelo menos utilizar o ‘IGPM’ por ser o índice de reajuste que 

melhor reflete a inflação do período para o contrato 

entabulado. 

Em conclusão requer seja o recurso conhecido e 

provido com a conseqüente reforma da sentença para o fim de 

julgar improcedente a ação de revisão do contrato proposta 

pela apelada e procedente a rescisão proposta pela apelante, 

bem como sejam invertidos os ônus sucumbenciais ou minorados 

porque o valor arbitrado não condiz com os julgados recentes. 

Foram apresentadas contrarrazões nos termos 

constantes de f. 668/676. 

 

É o relatório. 

 

Presentes os requisitos de admissibilidade, 

conhece-se dos recursos. 

Diante do expresso requerimento para apreciação 

das razões que instruem o agravo retido de f. 423/433 há que 

se partir de sua análise. 

Em sede de agravo retido defende que deve ser 

afastada a aplicação do CDC no presente caso, com a reforma 

da decisão que inverteu o ônus da prova, bem como o 

reconhecimento da decadência do direito da apelada e a 
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reforma da decisão no tocante ao depósito dos valores 

incontroversos. 

Todavia razão não lhe assiste. As normas 

atinentes às relações de consumo encontram plena aplicação no 

presente feito porque as partes que entabularam o negócio 

jurídico de compra e venda de imóvel em loteamento perfazem 

os indicativos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor que estabelece as características indicadoras da 

qualidade de fornecedor e de consumidor em uma relação 

jurídica. 

Como bem pontuado pela sentença o Superior 

Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 63.028-DF pela 

relatoria do Ministro Waldemar Zweiter, assentou entendimento 

pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos 

seguintes termos: 

“COMERCIAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL - PERDA DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. 

(CLÁUSULA ABUSIVA) - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 51 E 

53 DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. 

I - NA EXEGESE DOS ARTS. 51 E 53 DO CÓDIGO DO 

CONSUMIDOR SÃO ABUSIVAS AS CLÁUSULAS QUE, EM 

CONTRATO DE NATUREZA ADESIVA, ESTABELEÇAM, 

RESCINDINDO ESTE, TENHA O PROMISSÁRIO QUE PERDER 

AS PRESTAÇÕES PAGAS, SEM QUE DO NEGÓCIO TENHA 

AUFERIDO QUALQUER VANTAGEM.(...)”. 

 

Diante do exposto é de se concluir que a relação 

negocial entabulada entre as partes é efetivamente regida 

pela normatização consumeirista. 

No que se refere à inversão do ônus da prova 

tem-se como igualmente escorreita a decisão de primeira 
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instância em face da hipossuficiência da apelada na relação 

negocial que entabulou com a empresa apelante. 

Sobre a apontada decadência melhor sorte não 

socorre a parte apelante posto que em se tratando de contrato 

que estabelece relação negocial que se protrai no tempo não 

há que se falar em decadência do direito à revisão de 

cláusula apontadamente abusiva ou contrária ao ordenamento 

jurídico. Como bem posto na decisão agravada “a autora não 

pretende através da presente ação a anulação do negócio 

jurídico entre as partes firmado, mas, sim a revisão de 

cláusulas que considera abusivas”. 

Quanto à decisão que oportunizou o depósito dos 

valores tem-se que preclusa a oportunidade de irresignar-se 

em relação a ela posto que deferida às f. 80, na oportunidade 

do despacho inicial, não se verificando qualquer insurgência 

apresentada tempestivamente. 

As demais ponderações constantes do agravo 

retido se confundem com o mérito e merecerão análise nos 

limites daí decorrentes. 

No que se refere às razões de insurgência 

trazidas com o recurso de apelação tem-se que melhor sorte 

não socorre a empresa apelante. 

A análise das razões de insurgência merece 

análise adstrita à matéria apresentada com a pretensão 

inicial e apreciada em sentença, não havendo espaço para 

discussão a respeito de matéria que não tenha sido objeto de 

pedido e julgamento. 

A pretensão trazida com a peça inaugural é de 

nulidade ou modificação das cláusulas abusivas que prevêem a 

indexação das prestações ao salário mínimo, a possibilidade 
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de rescisão contratual unilateral por parte da ré e 

irrevogabilidade e irretratabilidade do contrato. 

O requerimento de que fossem apresentadas 

planilhas de cálculo demonstrando claramente os valores já 

pagos e atualizados, a taxa de juros aplicada mensalmente 

desde o início do contrato, o método eleito para se aferir o 

valor das prestações etc., estava intrinsecamente ligada à 

pretensão de que o reajuste das parcelas não seguisse a 

previsão contratual de que seria feito em conformidade com o 

salário mínimo. 

Assim, devem merecer análise e julgamento tão 

somente as razões de recurso que guardem consonância com os 

temas tratados pela sentença e que se coadunem com o deslinde 

emprestado ao feito. As demais, se assim convier merecerão 

análise a título de mera argumentação. 

Conforme relatado sentença entendeu 

“parcialmente procedente o pedido, para o fim de revisar o 

contrato e determinar (I) alteração do critério de reajuste 

da prestação, devendo ser considerado o valor inicial de dois 

salários mínimos em dezembro de 1995, e a partir daí 

reajustes anuais pelo ‘INPC’, até a ultima prestação; (II) 

revisar a cláusula de rescisão, autorizando, também, a 

rescisão pela compradora, a qual receberá 70% do valor total 

do que foi pago, reajustado pelo ‘INPC’ até a data do efetivo 

reembolso; (III) impedir que a ré opte por executar todo o 

contrato na hipótese de inadimplência da autora, autorizando 

a cobrança das parcelas vencidas ou a rescisão do contrato, 

retomando o imóvel e retendo 30% dos valores recebidos, 

devendo devolver o restante, tudo atualizado pelo ‘INPC’, 

tudo em conformidade com o corpo da decisão”. 
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Estabeleceu ainda julgar “improcedente a ação de 

rescisão de contrato porque não há culpa na conduta da ré”. 

A empresa apelada defende a inexistência de 

cláusulas contratuais abusivas argumentando que a 

jurisprudência assentou entendimento de que não cabe ao Poder 

Judiciário interferir no preço ajustado entre os 

contratantes. 

Todavia, razão não lhe assiste. A jurisprudência 

assentou entendimento de que não lhe cabe intervir no valor 

venal pelo qual o promitente vendedor oferece o imóvel a 

venda e o promissário comprador aceita. Isto é, observa-se em 

caso tal o princípio ‘pacta sunt servanda’ quando claramente 

indicado no contrato entabulado entre as partes o valor pelo 

qual o imóvel está avaliado. Todavia, tal entendimento não se 

estende aos demais encargos que passam integrar as parcelas 

de pagamento. A análise e julgamento da legalidade de cada um 

destes acréscimos, decorrentes de outras previsões 

contratuais, não encontra qualquer óbice legal ou 

jurisprudencial. 

A assertiva de que a apelada se encontrava 

inadimplente quando propôs a ação revisional e que a perícia 

concluiu que “restaram demonstrados a existência de débito da 

apelada perante a apelante; a inocorrência de quitação do 

lote e a inexistência de prova quanto ao pagamento de entrada 

ou sinal de negócio (...)” não se prestam a modificar a 

sentença no que respeita à necessidade de adequação das 

disposições contratuais que interferiram no preço das 

parcelas em desfavor da parte apelada e se afiguram como 

circunstância que, quando não impede, pelo menos dificulta o 

cumprimento da obrigação. 
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Considerando-se que a apelada obteve 

liminarmente o direito de depositar em Juízo o valor 

incontroverso de R$ 292,08 enquanto pendente de julgamento o 

presente feito não há que se por em dúvida a elisão da mora 

ao argumento de que o deferimento adveio de “simples pedido 

de consignação”. Assim, não há que se falar que a apelada 

permaneça em mora antes de promovida a liquidação de sentença 

e de oportunizado o pagamento do saldo devedor nos termos em 

que estabelecido em Juízo. A par disso há que se pontuar que 

nada impede a revisão das cláusulas contratuais “entabuladas 

entre as partes”, bem como que esta revisão obsta a imediata 

rescisão do contrato requerida com amparo em inadimplência de 

obrigações para as quais concorreram disposições contratuais 

que mereceram revisão e adequação pelo Poder Judiciário. 

Assevera a empresa apelada que nos termos da 

jurisprudência que colacionou às razões de apelo, não há 

óbice à pactuação da cláusula resolutiva expressa. Ocorre que 

como bem assentado em sentença “o inciso V do art. 6º do CDC 

prevê expressamente, dentro dos direitos básicos do 

consumidor, a possibilidade de se modificar as cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” e 

segue: “nesta perspectiva a cláusula que estipula a opção 

pela cobrança ou rescisão do negócio pelo vendedor, sem nada 

falar sobre eventual direito do consumidor é nula e assim 

deve ser considerada (...) realmente, não se prevê a 

possibilidade do recebimento pelo comprador de qualquer valor 

na hipótese de rescisão, o que desafia a lei consumeirista. 

Tal circunstancia não é admitida. Tampouco se admite que o 

credor opte, deliberadamente, pela cobrança integral de tudo 

o que foi ajustado, antecipadamente, sem qualquer direito ao 

consumidor”. 
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Sustenta ainda a empresa apelante que “mesmo que 

o pleito de revisão não seja reformado é notório que a 

fruição do imóvel pela apelada, sem qualquer contraprestação 

por tal fruição, em caso de rescisão, seja por opção de 

qualquer das partes, gerou prejuízos ao apelante que devem 

ser indenizados, posto que o recorrente ficou privado da 

posse do imóvel que lhe pertence sem qualquer pagamento ou 

reembolso, não servindo a cláusula penal de apenas 30% 

(trinta por cento) sobre o valor pago, apto a recompor os 

prejuízos da ora Apelante em caso de rescisão”. 

Aduz que se configura enriquecimento sem causa. 

Ocorre que, como assentado em sentença e já destacado em sede 

de julgamento deste apelo, a revisão de cláusulas contratuais 

que interferiram diretamente na formação do montante de cada 

parcela elide a mora e afasta a possibilidade de êxito na 

pretensão de rescisão contratual apresentada pela parte 

adversa enquanto não verifica a inadimplência no que se 

refere às obrigações decorrentes do contrato nos moldes em 

que revisado em Juízo. 

Disso decorre que se afigura descabida qualquer 

ponderação sobre ser “notório que a fruição do imóvel pela 

apelada, sem qualquer contraprestação por tal fruição, em 

caso de rescisão, seja por opção de qualquer das partes, 

gerou prejuízos ao apelante que devem ser indenizados, posto 

que o recorrente ficou privado da posse do imóvel que lhe 

pertence sem qualquer pagamento ou reembolso, não servindo a 

cláusula penal de apenas 30% (trinta por cento) sobre o valor 

pago, apto a recompor os prejuízos da ora Apelante em caso de 

rescisão” e mesmo sobre discussão a respeito da aplicação do 

disposto nos artigos 389 e 402 do Código Civil. 
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Destaque-se uma vez mais que tal argumentação 

somente mereceria análise se acaso se estivesse diante da 

possibilidade de rescindir o contrato em tela, todavia, 

diante da parcial procedência da pretensão de revisão 

contratual pela parte adversa não há que se falar em rescisão 

contratual até que demonstrada a inadimplência mesmo diante 

das disposições contratuais ora judicialmente adequadas. 

Em conclusão ressalta a empresa apelante que nos 

termos da jurisprudência que colacionou a sentença merece 

reforma “não se podendo admitir a) alteração do critério de 

reajuste da prestação; b) a revisão da cláusula de rescisão; 

c) e o impedimento pela execução de todo o contrato na 

hipótese de inadimplência da apelada, e d) a repetição do 

indébito; devendo ser julgamento procedente o pedido de 

rescisão formulado pela apelante em todos os seus termos, 

principalmente no que se refere às perdas e danos”. 

Contudo, efetivamente há vedação constitucional 

de vinculação de reajuste de valores parcelados segundo a 

variação do salário mínimo. A Carta magna traz como 

imperativo constitucional ‘sua vinculação para qualquer fim’ 

(artigo 7º, IV da Constituição Federal). 

De igual modo não há que se dar abrigo a 

cláusula que, em desobediência ao teor do Código de Defesa do 

Consumidor, possibilita a “execução de todo o contrato na 

hipótese de inadimplência da apelada”. Ainda, descabida a 

irresignação quanto à determinação de repetição de indébito 

posto que, se verificado, em liquidação de sentença, o 

efetivo pagamento de valor superior ao devido, então, a 

repetição é providencia que se impõe. 

Por fim, insta assentar como escorreita a 

deliberação judicial no sentido de determinar que o reajuste 
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das parcelas observe a variação do ‘INPC’, por se tratar, 

este sim, de índice que melhor reflete a realidade. 

Ante todo o exposto, tem-se que as razões de 

recurso da empresa apelante não merecem guarida restando a 

sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

Por tais razões, é de se conhecer e negar 

provimento a Apelação e ao Agravo Retido. 

ACORDAM os integrantes da Sexta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em conhecer e negar provimento a Apelação e ao Agravo 

Retido. 

Participaram do julgamento a Senhora Juíza 

Substituta em Segundo Grau Ana Lúcia Lourenço e a Senhora 

Desembargadora Ângela Khury Munhoz da Rocha. 

Curitiba, 18 de abril de 2011. 

 

DES. MARCO ANTONIO DE MORAES LEITE 

      PRESIDENTE E RELATOR 
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