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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
XXXXXXX-64.2010.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante 
MESTRE ENGENHARIA LTDA., é apelado DIRCE (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 sem voto), EGIDIO GIACOIA E VIVIANI 
NICOLAU.

São Paulo, 10 de junho de 2014

ALEXANDRE MARCONDES

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº XXXXXXX-64.2010.8.26.0084 

COMARCA: CAMPINAS

APELANTE: MESTRA ENGENHARIA LTDA. 

APELADA: DIRCE (Omitido)

JUIZ: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO 

COMPRA E VENDA  Ação de rescisão contratual c.c 
devolução dos valores pagos - Atraso na entrega do imóvel 
 Rescisão contratual por culpa exclusiva da promitente 

vendedora  Obrigação da empresa ré em restituir a 
integralidade dos valores pagos pela autora adquirente - 
Restituição integral do preço pago e reposição das 
partes ao estado anterior - Súmula nº 3 do TJSP  
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

A r. sentença de fls. 279/285, de relatório adotado, 

julgou procedente ação movida por Dirce (Omitido) em face de Mestra 

Engenharia Ltda., decretando a rescisão do contrato celebrado entre as 

partes e condenando a ré a restituir a totalidade dos valores pagos pela 

autora. 

Inconformada, recorre a ré (fls. 288/300), alegando, em 

síntese, que o atraso na entrega das casas é culpa exclusiva dos 

inadimplentes/desistentes, pois o empreendimento conta exclusivamente 

com os recursos provenientes dos adquirentes. Insiste que o contrato 

autoriza a redução do ritmo das construções, alterando o cronograma de 

entrega das casas em razão da falta de recursos financeiros a serem 

empregados nas obras. Ressalta que a autora descumpriu com sua 

obrigação contratual ao desistir dos pagamentos pelos quais se obrigou, 

alegando apenas que o prazo de obras não foi cumprido. Finalmente, 
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pleiteia a retenção de 30% sobre o valor pago pela autora, conforme 

previsto em cláusula contratual.

O recurso foi regularmente processado, sem resposta.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Consta da inicial que em 12 de janeiro de 1995 as partes 

celebraram contrato de “Adesão a Plano de Poupança Objetivando a 

Produção de Empreendimento Habitacional” por intermédio do qual a 

apelada adquiriria uma casa (de 02 dormitórios de 41,65m2 de 

construção), no “Residencial Cosmos I”, empreendimento da apelante na 

cidade de Campinas  SP (fls. 30/43 e 237/250).

De acordo com a cláusula oitava do contrato (fls. 39 e 

246), a entrega do “Residencial Cosmos I” estava prevista para 72 (setenta 

e dois) meses a partir do fechamento do empreendimento.

Entretanto, até novembro de 2010 o imóvel ainda não 

havia sido entregue.  

Julgando procedente a ação o MM. Juiz de Direito a quo 

declarou rescindido o contrato, condenando a apelante a devolver os 

valores pagos pela apelada, sem qualquer retenção. 

A r. sentença recorrida não merece reparo.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº XXXXXXX-64.2010.8.26.0084 - Campinas - VOTO Nº 5.4XX

A alegação da apelante de que o atraso na entrega da casa 

se deu por culpa da apelada e dos demais adquirentes inadimplentes não 

merece guarida.

Insiste a apelante que o descumprimento das obrigações 

por parte dos aderentes acarreta a alteração do cronograma da entrega das 

casas, possibilitando a prorrogação do prazo estipulado. Afirma que 

muitos aderentes deixaram de receber seus imóveis pela desistência 

generalizada ocorrida no empreendimento e que, inclusive, a 

inadimplência da apelada prejudica todo o grupo.

De início, ressalta-se que cabe aos empreendedores a 

análise do perfil econômico dos aderentes que arcarão com o pagamento 

das parcelas do preço, a fim de assegurar a viabilização do financiamento 

da obra.

Além disso, da análise dos autos o que se verifica é que a 

apelada somente deixou de efetuar os pagamentos em junho de 2006, ou 

seja, 11 (onze) anos após a celebração do contrato (fls. 253/255). 

Embora a previsão inicial de entrega do empreendimento 

fosse de até 72 (setenta e dois) meses, a apelada pagou ainda 59 (cinquenta 

e nove) meses sem que a casa adquirida lhe fosse entregue, o que justifica 

sua atitude de interromper as demais prestações, desistindo do negócio.

Como bem observado pelo juízo a quo, “a previsão 
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existente no parágrafo quarto da cláusula oitava, do contrato celebrado 

(fls. 40 e 247), traz desvantagem excessiva à consumidora, já que a sua 

redação sugere que a ré não teria qualquer prazo para entrega dos 

imóveis negociados”.  

De fato, poderiam até serem considerados razoáveis 

pequenos atrasos na conclusão da obra, porém após mais de 05 (cinco 

anos) de atraso sem receber o imóvel em questão, sem nunca desfrutar de 

qualquer vantagem do bem, é justificável a desistência do negócio, com a 

devolução dos valores pagos.  

Assim, ocorrido o atraso na entrega do imóvel por culpa 

exclusiva da apelante, natural e lógico que as partes sejam reconduzidas ao 

estado anterior, devolvendo a apelante totalidade da quantia recebida da 

apelada.

Nas palavras de Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “(...) a 

resolução produz efeitos liberatórios e recuperatórios. Produz a liberação 

de ambas as partes, que tornam ao estado anterior. Produz o direito à 

restituição das prestações já pagas, que, no caso do compromisso de 

venda e compra, implica a devolução da coisa ao promitente vendedor e 

do preço ao promitente comprador” (“Extinção dos Contratos por 

Incumprimento do Devedor”, Ed. AIDE, 2ª ed., p. 259).

Explícita, neste sentido, a Súmula nº 3 desta Corte: 

“Reconhecido que o compromissário comprador tem direito à devolução 

das parcelas pagas por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao 
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estado anterior, independentemente de reconvenção”.

Ademais, o atraso na entrega do imóvel representa 

inadimplemento de obrigação primária do empreendedor imobiliário, do 

qual decorre o dever de ressarcir os prejuízos causados ao adquirente.

Bem a propósito a lição de Everaldo Augusto Cambler: 

“O atraso na entrega da unidade autônoma e das partes comuns, cuja 

data deve estar prevista no contrato de incorporação, constitui quebra de 

cláusula contratual e fundamenta ação rescisória de compromisso de 

compra e venda com a devolução, pelo incorporador, das quantias até 

então recebidas, pagamento de multa contratual e condenação em perdas 

e danos” (“Incorporação Imobiliária  Ensaio de Uma Teoria Geral”, 

Ed. RT, 1993, p. 247).

Portanto, caracterizado o inadimplemento por parte da 

apelante vendedora, tem a apelada o direito de postular a rescisão do 

contrato, com a devolução integral das parcelas pagas, não sendo admitida 

a retenção de qualquer valor, sendo manifestamente abusivo o parágrafo 

segundo da cláusula décima do termo de adesão, que estabelece a retenção 

de 30% das quantias pagas pelos aderentes em caso de rescisão do 

contrato.

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente do Superior 

Tribunal de Justiça:

“(...) na resolução de compromisso de compra e venda de 

imóvel, por culpa do promitente vendedor não é aplicável o disposto 

no art. 924 do Código Civil/1916, mas sim o parágrafo único do art. 

1.092 do Código Civil/1916, e, consequentemente, está o promitente-
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vendedor obrigado a devolver integralmente a quantia paga pelo 

promitente-comprador. Resolvida a relação obrigacional por culpa 

do promitente vendedor que não cumpriu a sua obrigação, as partes 

envolvidas deverão retornar ao estágio anterior à concretização do 

negócio, devolvendo-se ao promitente vendedor faltoso o direito de 

livremente dispor do imóvel, cabendo ao promitente-comprador o 

reembolso da integralidade das parcelas já pagas, acrescida dos lucros 

cessantes” (REsp nº 644.984/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

05.09.2005).

Na mesma direção os julgados desta C. Câmara: 

“Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia certa - 

Termo de adesão e compromisso de participação - Preliminar de 

ilegitimidade passiva rejeitada  Cooperativa habitacional - Atraso na 

entrega da obra - Ré que não tem a natureza jurídica de cooperativa - 

Intuito de comercialização de imóveis em construção - Aplicação do 

CDC e por analogia das Súmulas 1 e 2 deste Tribunal  Rés que não 

comprovaram que a inadimplência do Autor é anterior ao atraso na 

conclusão da obra  Inadimplemento contratual pelas Rés que foi 

causa justificadora da rescisão - Contrato rescindido, com 

devolução de todas as parcelas pagas e de uma só vez - Sentença 

de procedência mantida - Afastada a insurgência do Autor para 

majorar a verba honorária - Recursos não providos” (TJSP, 

Apelação nº 0004129-58.2011.8.26.0068, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. João Pazine Neto, j. 05.11.2013).

“Agravo interno - Compromisso de compra e venda - Resolução 

do contrato por culpa de promitente vendedora - Atraso na 

entrega da obra - Devolução da integralidade das quantias pagas 

- Precedentes - Apelação manifestamente improcedente  Recurso 

improvido. O atraso da obra autoriza a resolução do compromisso de 
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compra e venda por inadimplemento contratual do promitente 

vendedor - A restituição da integralidade da quantia paga pelos 

promitentes compradores é devida, pois a resolução do contrato 

ocorreu por culpa da cooperativa” (TJSP, Agravo Regimental nº 

9221478-49.2008.8.26.0000/50000, 3ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Jesus Lofrano, j. 10.05.2011).

“Rescisão contratual - Atraso na entrega da obra - Devolução 

total dos valores pagos pelos compradores  Admissibilidade - 

Indenização por perdas e danos  A mudança de Estado pelos 

requerentes, não significa que se deu em virtude do atraso na entrega 

da obra - Nexo de causalidade não comprovado  Recurso dos 

requerentes improvido e o da requerida parcialmente provido” 

(TJSP, Apelação nº 210.998-4/4-00, 3ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Adilson de Andrade, j. 14.08.2007).

Conclui-se, destarte, que a r. sentença hostilizada em nada 

foi abalada pelas razões recursais, devendo ser mantida na íntegra. 

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO 

ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator


