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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº XXXXXXX- 
94.2012.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CYRELA 
POLINESIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., é apelado 
ALESSANDRA (Omitido).

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, 
nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEVES 
AMORIM (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E ALVARO PASSOS.

São Paulo, 6 de maio de 2014. 

Neves Amorim
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelante: Cyrela Polinesia Empreendimentos Imobiliários 

Apelado:  Alessandra (Omitido).

Comarca: São Paulo - 1ª Vara Cível do Foro Regional IV.

Voto n° 182XX

EMENTA: 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE 
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE 
RESTITUIÇÃO DE VALORES - ILEGITIMIDADE 
PASSIVA - INOCORRÊNCIA - RESCISÃO DO 
CONTRATO - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO, 
PORÉM, SEM A RETENÇÃO TOTAL PELA 
VENDEDORA PARA NÃO CAUSAR 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - HIPÓTESE EM 
QUE CORRETA A RESTITUIÇÃO LIMITADA A 85% 
DOS VALORES PAGOS - SÚMULA Nº 1 E 2 DESTE 
TJSP - DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CORRETAGEM 
E SATI DEVIDA, VISTO QUE SE TRATA DE 
OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR QUE AQUI FOI 
ASSUMIDA PELA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO IMPROVIDO. 

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou 

procedente em parte a presente ação de rescisão contratual c.c. pedido 

de restituição de valores, declarando rescindo o contrato de 

compromisso de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, 

condenando a requerida à devolução dos valores atinentes às parcelas 
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pagas pela autora, condenando também a requerida a restituir à autora a 

quantia de R$28.599,00 relativa ao pagamento de corretagem (fls. 

252/259).

Alega o apelante (fls. 275/288), preliminarmente, que é 

pare ilegítima para figurar no polo passivo quanto ao pedido de 

restituição da taxa de corretagem e da taxa SATI, pois estes serviços 

não foram prestados pela recorrente. Argumenta que fora a apelada que 

deu causa a rescisão contratual devendo a retenção dos valores pagos se 

dar na forma como estipulado em contrato e de maneira simples, sem 

aplicação de juros e correção. Aduz também, que é indevida a taxa de 

corretagem, visto que prestados tais serviços, contudo, caso mantenha-

se o entendimento pela devolução deste montante, que sofra correção e 

aplicação de juros a partir da ciência da condenação. 

Regularmente processada, vieram aos autos contrarrazões 

(fls. 295/303).

É o relatório.

Em que pese a argumentação da apelante, o recurso não 

merece procedente.

De proêmio, em relação ao primeiro ponto, é cabível a 

restituição da SATI e da taxa de corretagem.

Não obstante a concretização do negócio, é praxe o 

vendedor suportar integralmente o custo da aproximação das partes e 
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abatê-lo do preço negociado com o promitente comprador. Não se trata 

de valor que o comprador despenderá além daquele efetivamente pago 

pela aquisição do imóvel. Por isso, ele deve integrar o preço do bem 

negociado. 

No contrato firmado pelas partes, não há qualquer menção 

à taxa de corretagem e SATI na composição do preço, permitindo 

concluir que foi a autora a verdadeira responsável pelo pagamento das 

comissões, fato este confirmado pelo recibo de fls. 70.

Assim, é de rigor a devolução dos valores descritos às fls. 

70, corrigidos pela Tabela Prática deste Tribunal e com juros de mora 

desde a citação da ré.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“Civil - Compromisso de Compra e Venda - Corretagem - 
Restituição do valor pago - Descabimento - Alegação de “coação” - 
Não comprovação - Inclusão no preço do pagamento da comissão - 
Praxe usual para efeitos fiscais - documentação que demonstra que os 
apelantes tinham pleno conhecimento do fato e anuíram ao negócio, 
pagamento à corretora e recebendo os respectivos recibos - Sentença 
mantida - RITJSP, art. 252 - Recurso improvido” (TJSP, Ap. nº 
0131555-88.2010.8.26.0100, 7ª Câm. Dir. Privado, Rel. LUIZ 
ANTÔNIO COSTA, j. 08/02/2012) - grifo do Juízo.

Diante desta obrigação, indiscutível a legitimidade da ré 

para figurar no polo passivo no que se refere à restituição da SATI e da 

taxa de corretagem, visto que, se de fato não recebeu os valores 

discutidos, que busque junto à empresa que ela contratou (Seller 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº XXXXXXX-94.2012.8.26.0004 6

Consultoria Imobiliária) a devolução dos valores, devendo ser rejeitada 

a preliminar.

No tocante a restituição dos valores pagos, não cabe 

qualquer alteração na sentença.

Observa-se que, neste caso, não se pode atribuir a ré a 

obrigação da integralidade dos valores pagos, mas sim parte destes 

como compensação com gastos próprios de administração e propaganda 

feitos pelo compromissário vendedor. 

Tal posicionamento, inclusive é objeto da Súmula nº 1, 

editada por este Egrégio Tribunal de Justiça: “o compromissário 

comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do 

contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com 

gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo 

compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo 

tempo de ocupação do bem”.

A devolução deve se operar de uma só vez, conforme a 

Súmula nº. 2, editada por este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual dispõe 

que: “A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se 

sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição”.

Diante deste posicionamento, passo a analisar qual seria o 

percentual a ser retido pela apelante.
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Buscando um parâmetro razoável para compensar a ré 

pelos gastos, entendo que 15% dos valores pagos pelos autores, 

acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a 

partir da citação, bem indeniza o compromissário vendedor pelos gastos 

próprios de administração e propaganda, acompanhando majoritária 

jurisprudência deste Tribunal, neste sentido: 

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LOTE URBANO. 
RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. 
INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO À OBRIGAÇÃO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NO LOTEAMENTO 
QUE SE DEVEU A LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO 
MPSP. DEMANDADA, CONTUDO, QUE COMPROVOU HAVER OBTIDO 
TODAS AS LICENÇAS NECESSÁRIAS À CONSTRUÇÃO DOS ITENS DE 
SEGURANÇA. PROPOSITURA DA DEMANDA CIVIL PÚBLICA QUE TRADUZ 
FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA DE 
RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUTORES QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO 
ANTERIOR DE INADIMPLÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS 
PAGAS QUE ERA MESMO DE RIGOR. HIPÓTESE EM QUE A RETENÇÃO 
TOTAL PELA VENDEDORA TRADUZIRIA ENRIQUECIMENTO SEM 
CAUSA. CONDUTA, CONTUDO, QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. 
HIPÓTESE EM QUE CORRETA A RESTITUIÇÃO LIMITADA A 90% DOS 
VALORES PAGOS, EM PARCELA ÚNICA, POIS NÃO HOUVE OCUPAÇÃO 
DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO, 
COM OBSERVAÇÃO.”1

Assim, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego 

provimento ao recurso.

NEVES AMORIM

Desembargador Relator

1TJ/SP, 6ª Câmara de Direito Privado , Apelação N° 990.10.301200-3, Rel. Des. VITO GUGLIELMI, 16 de setembro de 
2010.


