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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº XXXXXX- 
97.2012.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
FERNANDO (Omitido), são apelados/apelantes TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES S/A e TIBÉRIO INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES IX 
LTDA.

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

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
DONEGÁ MORANDINI (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA E EGIDIO 
GIACOIA.

São Paulo, 16 de setembro de 2014

DONEGÁ MORANDINI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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3ª Câmara de Direito Privado

Apelação Cível nº XXXXXX-97.2012.8.26.0001

Comarca: São Paulo

Apelantes: Fernando (Omitido) e outros

Apelados : Tibério Construções e Incorporações S/A e outros 

Voto nº 28.2XX

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM 
IMÓVEL. AÇÃO REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE 
FAZER.
1.- Manutenção do contrato. Impossibilidade. 
Inadimplemento incontroverso. Adquirente que confirma a 
falta de quitação das prestações do imóvel. Rescisão 
contratual corretamente decretada. Necessidade, entretanto, 
de devolução de parte dos valores quitados pelo comprador. 
Reembolso integral afastado. Existência de prejuízos 
resultantes do desfazimento contratual. Incidência do 
enunciado pela Súmula n. 01 deste Tribunal de Justiça. 
Retenção do equivalente a 10% (dez por cento) do total 
pago que promove adequada reparação dos prejuízos. 
Precedentes. Majoração do percentual, na espécie, 
inadmissível. Contrato que estabelece percentual abusivo. 
2.- Devolução de parte das despesas condominiais. 
Manutenção. Descabida restituição integral dos valores 
solvidos a esse título. Efetiva ocupação do imóvel que não 
aconteceu em razão do inadimplemento do adquirente. 
Responsabilidade pelo custeio da verba até a constituição 
em mora promovida pela ré. Existência de relação 
contratual, até então, que impedia a alienação da unidade a 
terceiros. Débitos constituídos durante o período em que o 
imóvel encontra-se compromissado ao autor.
3.- Honorários advocatícios. Estabelecimento da verba no 
equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado 
da condenação. Elevação indevida. Percentual que 
remunera os serviços prestados pela Patrona do autor. 
Incidência do disposto no art. 20, par. 3º, “a, b, c”, do CPC. 
SENTENÇA PRESERVADA NOS TERMOS DO ART. 
252 DO RITJSP. APELOS IMPROVIDOS.

1.- Ação revisional cumulada com obrigação de fazer julgada 

parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 151/152, cujo relatório é adotado, 

proferida pela MMª Juíza Carina Bandeira Margarido Paes Leme.

Recorrem as partes.
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O autor pretende, em suma, a manutenção do contrato ou, então, a 

devolução integral dos valores quitados, incluindo as verbas de corretagem, 

promovendo-se a majoração dos honorários advocatícios (fls. 157/162).

Buscam as rés a preservação das cláusulas contratuais, incluindo-se 

aquela que prevê a retenção do equivalente a 70% (setenta por cento) do saldo 

apurado, afastando-se a devolução de parte do montante quitado a título de sinal e de 

verbas condominiais. Sustentam, finalmente, a impossibilidade de devolução do 

montante pago pelo autor a título de corretagem (fls. 166/188).

Contrarrazões exclusivamente apresentadas pelas rés (fls. 199/222).

É o RELATÓRIO.

2.- Nada a prover, preservando-se o desfecho emprestado pela r. 

sentença recorrida (fls. 151/152), cujos fundamentos ora são adotados como razão 

de decidir, na forma autorizada pelo art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Necessário, entretanto, esclarecer que a manutenção do contrato era 

mesmo inviável. A pretensão rescisória foi indicada em pleito subsidiário 

apresentado pelo autor, cujo acolhimento decorre da expressa afirmação de que 

houve inadimplemento contratual consistente, em síntese, na quitação das prestações 

decorrentes da aquisição do imóvel. 

Ainda que sustente a existência de ilegalidades praticadas pelas rés, 

nada, em concreto, permite a preservação da avença, nem mesmo a abusividade da 

cláusula 36ª (trigésima sexta), na medida em que referida disposição é aplicável 

apenas nas hipóteses em que o contrato deu-se por encerrado, cabendo às partes a 

apuração dos valores sujeitos à devolução/pagamento.

Neste cenário, bem acertada a condenação das rés à devolução do 

equivalente a 90% (noventa por cento) do saldo total quitado pelo comprador. 

A taxa de retenção estabelecida na avença (70%), no caso concreto, mostrou-se 

abusiva, porquanto coloca o adquirente em manifesta desvantagem contratual, 

inexistindo, por outro ângulo, prejuízos suficientes ao ponto de permitir a incidência 

do percentual previsto no contrato. 

Descabida, no mais, a devolução integral do montante solvido 

pelo comprador. Ainda que os prejuízos não sejam equivalentes ao percentual de 

retenção 
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previsto no contrato, o que, por si só, admitia o afastamento promovido pela r. 

sentença recorrida, a devolução integral desconsideraria os prejuízos resultantes do 

desfazimento da avenca, tais como publicidade, despesas contratuais entre outras. 

Nessa diretriz, inclusive, o enunciado pela Súmula n. 01 do TJSP: 

“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 propósito, com a rescisão do contrato o imóvel retornará ao patrimônio das 

vendedoras, que poderão revendê-lo, caso ainda não tenham feito, como enfatiza o 

autor. Eventual lucro resultante da revenda do imóvel não surte efeitos na relação 

jurídica travada entre as partes; a revenda é oriunda do inadimplemento do 

comprador, havendo, desta circunstância, inegáveis prejuízos às empreendedoras.

Na composição do saldo sujeito à devolução devem ser acrescidos 

todos os valores quitados pelo autor em razão do contrato. Afastar a incidência do 

montante quitado a título de sinal importaria em elevar, desnecessariamente, as 

importância retidas pelas rés, desnaturando o instituído da retenção, o qual deve ser 

proporcional aos prejuízos resultantes da rescisão do contrato, não havendo provas 

de que as requeridas tenham experimentado maiores danos. Por outro lado, deve 

igualmente incidir sobre a base de cálculo o que se pagou a título de corretagem. A 

presença dos corretores no stand de vendas servia exclusivamente aos interesses das 

empreendedoras, de modo que inexistente a natureza personalíssima do contrato de 

corretagem a justificar o pagamento dos valores pelo comprador, relembrando-se 

que o adquirente sequer conhecia os responsáveis pela intermediação do negócio, 

perspectiva que não se compatibiliza com o contrato de corretagem, cujas 

características pessoais são decisivas para a escolha do profissional, de modo que “a 

comissão do corretor deve ser paga por aquele que o contratou e, in casu, a 

responsabilidade financeira é inegável e exclusivamente da vendedora, que 

contratou previamente os serviços a serem prestados a qualquer interessado 

que aparecesse junto ao empreendimento” (Apelação Cível n. 

1032281-32.2013.8.26.0100, Rel. Des. Beretta da Silveira).
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Nenhum reparo, depois, admite a questão relacionada às taxas de 

condomínio. O autor foi constituído em mora, consoante se identifica do 

instrumento de fls. 97/98. A mora, segundo as rés, bastava para a rescisão do 

compromisso de venda e compra ajustado entre as partes (cláusula 33ª, fls. 21). 

Conquanto se trate de alegação que não prevalece nesta Câmara, havendo 

entendimento consolidado de que é necessário o pronunciamento judicial para a 

rescisão do contrato, não seria justo permitir que o autor continuasse arcando com as 

despesas do condomínio a partir da notificação, na medida em que a avença, 

segundo as rés, foi encerrada com o decurso do prazo sem a purgação da mora. 

Ajusta-se, ao caso, o princípio do “venire contra factum proprium”, segundo o qual 

fica impedido o retrocesso de um comportamento anterior.

Por sua vez, inviável isentar totalmente o autor do pagamento das 

verbas condominiais. Inegável que as chaves não foram entregues ao adquirente 

porque consolidado o inadimplemento contratual. No mais, a pretensão relacionada 

à manutenção do pactuado persistiu, no mínimo, até o enfrentamento judicial da 

matéria, razão pela qual o pagamento de parte das taxas condominiais mostrava-se 

exigível, como determinando pela r. sentença recorrida.

E finalmente, preserva-se a condenação das rés ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de verba honorária estabelecida em 15% (quinze 

por cento) da condenação. O percentual remunera os serviços prestados pela Patrono 

do autor, não havendo justificativa para a elevação dos valores; ao contrário, não se 

observa acentuada prática de atos processuais, inclusive porque se trata de feito 

julgado antecipadamente, tratando-se de demanda que obteve rápida tramitação.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS APELOS.

Donegá Morandini 
 Relator


