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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
XXXXXXX-86.2011.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante 
CHEMIN GUARULHOS VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é 
apelado JULIANA (Omitido).

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
DONEGÁ MORANDINI (Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.

São Paulo, 10 de dezembro de 2013

ALEXANDRE MARCONDES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 4.88X
APELAÇÃO Nº XXXXXXX-86.2011.8.26.0224

COMARCA: GUARULHOS

APELANTE: CHEMIN GUARULHOS VII EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADA: JULIANA (Omitido)
JUIZ: BRUNO PAES STRAFORINI

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA  Ação de 
rescisão contratual c.c. perdas e danos  Inadimplemento 
da promitente compradora  Inaplicabilidade da cláusula 
contratual que estabelece o montante a ser restituído à 
compradora  Cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV e 
§ 1º, III do CDC  Restituição de 90% dos valores pagos
pela promitente compradora  Incidência das Súmulas nºs. 
1 e 2 do TJSP - RECURSO DESPROVIDO.

A r. sentença de fls. 149/151, de relatório adotado, julgou 

parcialmente procedente ação movida por Chemin Guarulhos VII 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra Juliana Fernandes da Silva, 

declarando rescindido o contrato de compromisso de compra e venda 

celebrado pelas partes e determinando que a autora restitua à ré 90% dos 

valores pagos. 

Inconformada, recorre a autora (fls. 153/162), insistindo que 

a devolução das quantias pagas pela ré deve observar o disposto na 

cláusula 27ª, § 4º do contrato. 

O recurso foi regularmente processado e respondido 

(fls.169/175).

É o relatório.
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O recurso é infundado.

Em 29 de setembro de 2009 as partes celebraram contrato 

de promessa de compra e venda de imóvel (fls.33/46) e a promitente 

compradora se tornou inadimplente desde 10/07/2011, sendo constituída 

em mora mediante notificação extrajudicial (fls. 47/50).

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, 

declarando rescindido o contrato e determinando à autora a devolução de 

90% dos valores pagos pela ré.

A promitente vendedora se insurge apenas contra o 

percentual dos valores pagos que deverá restituir à promitente compradora, 

insistindo na observância da cláusula 27ª, § 4º do instrumento contratual, 

de acordo com a qual deverão ser deduzidas despesas administrativas e de 

vendas à taxa de 10% sobre o valor total da venda atualizado 

monetariamente, contribuições e recolhimentos do PIS e COFINS 

incidentes sobre os valores recebidos, outros tributos ou contribuições 

incidentes sobre o negócio jurídico e multa de 10% do total pago pela 

compradora (fls. 40).

Nenhum reparo merece a r. sentença.

A cláusula contratual que estabelece o montante a ser 

restituído ao promitente comprador inadimplente é de fato abusiva, nos 

termos do artigo 51, IV e § 1º, III do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula nº 1 desta Corte ao promitente 

comprador devem ser restituídos os valores pagos, admitida a 

compensação com os gatos próprios de administração e propaganda feitos 
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pelo compromissário comprador, sendo suficiente, para tanto, a dedução de 

10% determinada na r. sentença.

Além disso, conforme dispõe a Súmula nº 2 desta Corte, a 

restituição deve ser efetuada de uma só vez, não prevalecendo o 

parcelamento previsto na abusiva cláusula contratual.

Não há no caso concreto qualquer circunstância especial 

que justifique a retenção superior a 10%, percentual suficiente para evitar o 

enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

Neste sentido, desta Câmara, vêm bem a calhar os 

seguintes precedentes:

“Apelação. Ação de rescisão contratual e devolução de valores 

pagos c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. 

Insurgência posterior quanto à impossibilidade de obtenção de 

financiamento do saldo devedor. Relação consumerista configurada. 

Devolução dos valores pagos devida, em parcela única e atualizada, 

para evitar-se o enriquecimento sem causa da promitente vendedora. 

Admite-se, porém, a retenção pela apelante de 10% dos valores pagos, 

a título de despesas próprias. Fixação de multa diária por 

descumprimento da antecipação da tutela. Insatisfação com relação à 

penalidade. Conduta desleal da ré. Licitude da sanção. Sucumbência. 

Manutenção. Sentença alterada em pequena porção. Recurso provido 

em parte” (Apelação nº 0046421-65.2011.8.26.0001, Rel. Des. Beretta 

da Silveira, j. 22/10/2013).

“Declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c devolução de 

valores pagos. Compromisso de venda e compra de imóvel. Aplicação 

das Súmulas nºs 1, 2 e 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cláusula 

contratual que estabelece a devolução de valores pagos que é abusiva. 

Determinação de devolução de 90% dos valores pagos que se mostra 

adequado (...) Recurso da Ré provido em parte e não provido o recurso 
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do Autor” (Apelação nº 0124715-96.2009.8.26.0100, Rel. Des. João 

Pazine Neto, j. 13/08/2013).

Confiram-se ainda: Agravo de Instrumento nº 

0123758-36.2011.8.26.0000, Rel. Des. Egidio Giacoia, j. 13/03/2012; 

Apelação nº 9217369-89.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rel. Jesus Lofrano, j. 

29/03/2011; Apelação nº 9064377-17.2006.8.26.0000, Rel. Des. Rel. 

Adilson de Andrade, j. 15/03/2011; Apelação nº 

0129955-12.2008.8.26.0000, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 07/04/2009; 

Apelação nº 0054049-16.2008.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 

16/12/2008.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao 

recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator


