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Registro: 2014.0000XXXX

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº XXXXXX-
XX.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRUNA (Omitido) e 
outro, são apelados AVANCE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GOLDFARB 
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e PDG REALTY S/A 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte 
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS 
(Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.

São Paulo, 9 de dezembro de 2014.

Neves Amorim
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelante: Bruna (Omitido) e outro

Apelado:  Avance Negócios Imobiliários; Goldfarb 

Incorporações e Construções S/A. e PDG Realty S/A 

Empreendimentos e Participações

Comarca: São Paulo - 3ª Vara Cível do Foro Regional VII.

Voto n° XXXX 

EMENTA: 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AÇÃO DE 
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE 
VALORES DE DANOS MORAIS - RESCISÃO - CULPA 
EXCLUSIVA DOS COMPRADORES - INADIMPLEMENTO 
CONFIGURADO - CONTRATO RESCINDIDO - RETENÇÃO 
PELA VENDEDORA DE 10% DOS VALORES PAGOS 
PELOS COMPRADORES - LEGALIDADE - DEVOLUÇÃO 
DE TAXA DE CORRETAGEM DEVIDA - VALOR QUE 
NÃO INTEGRA O PREÇO DO IMÓVEL E QUE DEVE SER 
SUPORTADO PELO VENDEDOR - DEVOLUÇÃO SIMPLES 
- INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO DO 
NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO - POSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO EMBASADA 
NA INADIMPLÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou 

improcedente a presente ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores 

de danos morais (fls. 279/288).
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Alega o apelante (fls. 291/311), em síntese, que diferente do 

entendimento do MM. Juiz a quo, é cabível a rescisão contratual mesmo com 

a inadimplência, entendimento está já estabelecido nas Súmulas 1,2 e 3 deste 

Tribunal. Sustenta que a culpa pela rescisão contratual é das apeladas, visto 

que omitiu dos apelantes informações quanto à aquisição de crédito para 

financiamento, chegando, inclusive, a adulterar a informação prestada no ato 

da proposta de aquisição do imóvel para conseguir a aprovação da assinatura 

dos contratos. Aduz também, que devem ser devolvidos todos os valores 

pagos, inclusive, os pagos a título de corretagem, pois não ocorreu a 

intermediação na compra e venda do imóvel sendo da requerida a obrigação 

de pagar. Alternativamente, pugna para que seja restituído 90% dos valores 

pagos, sendo retiro 10% pelas requeridas a titulo de perdas e danos. Por fim, 

pleiteia a indenização pelos danos morais que entende decorrente dos fatos 

narrados.

Regularmente processada, vieram aos autos contrarrazões (fls. 

316/327 e 328/354).

É o relatório.

Em que pese argumentação dos autores, o recurso merece parcial 

provimento.

Alegam os requerentes, que o motivo para rescisão contratual 

seria a impossibilidade de aquisição de crédito junto à instituição bancária, 

pois seus rendimentos seriam insuficientes para tal, divergência causada pela 

ré que no contrato firmado entre as partes alterou os valores a fim de 
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concretizar o negocio.

Contudo, não houve qualquer comprovação no sentido de que 

foram os apelados quem impossibilitaram a aprovação do financiamento para 

quitação da dívida por má-fé. 

De fato, há muita diferença entre os proventos que recebiam a 

época da assinatura do contrato e a que foi disposta na proposta de compra da 

unidade 13, do “Condomínio Residencial Airy” (fls. 32/34), mas o que se vê 

nos autos, é que os recorrentes assinaram e estavam cientes do que lá constou 

e também se beneficiaram deste “equivoco”, porém, no momento em que 

foram adimplir com restante da dívida por meio de captação de crédito, a 

instituição financeira não avalizou o pedido com os rendimentos 

apresentados.

No mais, também estava ciente da cláusula 3.4.6 do contrato de 

compra e venda que assim versa: “O COMPRADOR compromete-se, assim 

que lhes for solicitado pela VENDEDORA, ou peço agente financeiro, 

atender a todo e qualquer documento relativo a sua pessoa e de seu cônjuge 

que venha a ser exigido para concessão do crédito necessário à liquidação 

da parcela a ser paga através de financiamento, seja de sua idoneidade 

jurídica ou capacidade financeira para pagamento do saldo do preço, 

responsabilizando-se o COMPRADOR pela veracidade dos documentos que 

será apresentados relativos à sua qualificação civil, idoneidade, jurídico-

financeira, e capacidade de renda exigida por esses órgãos.”(grifos nossos)

Desta forma, não há como considerar a inadimplência por culpa 
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das rés e sim dos autores, fato que traz a recorrida vendedora, o direito de 

cadastrar o nome dos autores no rol devedores junto ao SERSA, visto que, a 

clara a dívida que aqui esta sendo discutida.

Por outro lado, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a 

inadimplência dos requerentes não afasta dos recorrentes o direito a rescisão 

do contrato e a análise sobre eventual restituição devida aos recorrentes.

Como bem ponderaram os apelantes: “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.”1

Da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de 

imóvel não pode decorrer a perda, pelo promitente comprador em favor do 

promitente vendedor, da totalidade do que a ele pagou e, tampouco, a 

obrigação do promitente vendedor de devolver ao promitente comprador tudo 

o que dele recebeu, seja em razão do disposto no artigo 53 do Código de

Defesa do Consumidor2, no artigo 924 do Código Civil revogado3 e no artigo 

413 do Código Civil4 em vigor, seja porque assim como não seria justo que o 

promitente vendedor pudesse, pelo inadimplemento do promitente 

comprador, reter integralmente o valor pago e ainda receber o imóvel que, via 
1Súmula 01 deste Tribunal. 
2Art. 53 do CDC: “Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas 
alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações 
pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado”. 
3Art. 924 do CC/16: “Quando se cumprir em parte a obrigação, poderá o juiz reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o 
caso de mora, ou de inadimplemento”. 
4Art. 413 do CC/02: “A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, 
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
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de regra, é contemplado por uma valorização por força das regras naturais do 

mercado.

Justo também não seria que o promitente comprador pudesse, 

com a rescisão do contrato que celebraram, receber o valor pago em sua 

integralidade, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, já 

que o promitente vendedor não o recebeu em depósito, como se fosse uma 

entidade financeira, mas, sim, em pagamento do preço estipulado para o bem 

que negociaram. Admitir o contrário implicaria a aceitação de que uma das 

partes se enriquecesse em detrimento da outra injustamente.

Essa é a razão pela qual a resolução do contrato leva a 

restituição das partes à situação anterior, devolvendo o promitente 

vendedor o que recebeu da promitente compradora, abatida, porém, a 

importância necessária para indenizar as despesas do negócio.

No caso sub examine, entendo que o percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor pago bem indeniza as recorrentes das despesas 

administrativas e rescisão do negócio.

Observo, que a devolução das parcelas pagas deverá ocorrer 

de uma só vez, sob pena de colocar o consumidor em situação de 

desvantagem exagerada (art. 53 e art. 51, IV, do CDC), 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”.
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Já, no tocante a restituição à taxa de corretagem, cabe a 

total devolução do valor.

É sabido que, não obstante a concretização do negócio, é 

praxe o vendedor suportar integralmente o custo da aproximação das 

partes e abatê-lo do preço negociado com o promitente comprador. Não 

se trata de valor despendido pelo comprador 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 na composição do preço. O que há é a obrigação imposta pela 

vendedora para que os compradores paguem a comissão de intermediação.  

Assim, não estando o valor transacionado no preço do imóvel, de 

rigor a devolução do quantum desembolsado para tal finalidade.

Neste sentido:

“Declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de 
indébito e indenizatória. Legitimidade da Atua Construtora e Incorporadora S/A para 
figurar no polo passivo da demanda. Empresa sócia da ATUA GTSI HIPÓDROMO 
EMPREENDIMENTOS LTDA, sociedade de propósito específico. Autonomia patrimonial 
e jurídica que nem sempre é facilmente identificável, servindo para prejudicar o 
consumidor. Impossibilidade de afastar a responsabilidade da sócia. Autora que pleiteou 
a restituição das quantias relativas à corretagem e SATI. Quantias que não podem ser 
impostas ao consumidor, devendo ser suportadas pelas rés. Cobrança de ITBI, taxas 
registrarias e fechamento de pasta. Descabimento, por inexistir prova de que o valor 
cobrado foi aplicado em imóvel para fins de moradia, foi impedida pelas rés de nele 
retornar por quarenta e cinco dias, sem justificativa. Ocorrência de danos morais, 
razoável o valor arbitrado de R$ 15.000,00 incidindo os juros desde o ato ilícito (STJ 54). 
Descabimento da restituição em dobro, ante a inexistência de má-fé das rés (CDC 42). 
Cobrança relativa à correção monetária pelo INCC que é devida, por constituir mera 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8

recomposição do valor da moeda. Recurso parcialmente provido, com observação.” (Ap. 
Cível 1042420-43.2013.8.26.010, Rel. Des. LUIS MÁRIO GALBETI, 7ª Câm. de Dir. 
Privado, j. 24/04/2014).- g.n.

Desse modo, cabível a devolução do referido valores pelas rés de 

forma simples.

Quanto aos alegados danos morais, tenho o mesmo entendimento 

do sentenciante, não sendo o caso de dar provimento ao recurso neste ponto.

Destarte, é caso de parcial provimento ao recurso para modificar 

em parte a sentença, fazendo constar a rescisão do contrato aqui discutido, 

cabendo às corrés a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores 

até então pagos pelos autores, bem como o valor total pago a título de 

corretagem, todos de uma única vez, mantendo a fundamentação da 

sentença recorrida quanto à legitimidade das correqueridas quanto à 

restituição e diante da alteração da sentença, cabe às recorridas os ônus 

sucumbenciais e carga honorária que fixo em R$4.000,00, nos termos do 

artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos 

termos do parágrafo supra.

NEVES AMORIM

Desembargador Relator




