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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1095575-53.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELBRUS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado DANIEL SANTANA 
DA SILVA.

ACORDAM, em 5ª 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 Exmos. Desembargadores 
A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E 
J.L. MÔNACO DA SILVA.

São Paulo, 30 de agosto de 2017.

A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1095575-53.2016.8.26.0100
Apelante: Elbrus Empreendimentos Imobiliários Ltda 
Apelado: Daniel Santana da Silva
Comarca: São Paulo
Voto nº 32603. 

Ementa: Compra e venda de imóvel  Aplicação do código 
de defesa do consumidor  Rescisão a pedido do 
comprador, que não pôde mais arcar com o pactuado  
Possibilidade  Restituição das quantias pagas, com 
retenção de 10% a favor da requerida  Incidência de juros 
moratórios a partir do trânsito em julgado  Sucumbência 
mínima do autor, ficando a requerida condenada ao 
pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, 
bem como dos honorários advocatícios tal como fixados na 
sentença  Inteligência do parágrafo único do artigo 86 do 
CPC  Recurso da ré parcialmente provido.

 

Cuida-se de apelação tirada contra a sentença de págs. 

158/164, que julgou procedente a demanda, para condenar a 

requerida a restituir 90% do que foi pago pelo autor, em parcela 

única, com incidência de correção monetária de acordo com a 

Tabela Prática do TJSP, desde os desembolsos e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Condenou-a, ainda, ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apela, a requerida, às págs. 167/186, alegando que a 

rescisão do contrato se deu por vontade do autor, sendo muito mais 

adequada a retenção de 30% dos valores pagos, os quais levarão as 

partes ao status quo ante. Defende, ainda, que a incidência dos 

juros deverá se dar somente após o trânsito em julgado, condenando-

se o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
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Recurso tempestivo, preparado e contra-arrazoado às 

págs. 189/204, fica recebido em seus regulares efeitos.

É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.

Antes de outras considerações, cumpre salientar que se 

trata de verdadeira relação de consumo a estabelecida entre os 

litigantes e, por conseguinte, de rigor a incidência das normas do 

Código de Defesa do Consumidor.

A rescisão do contrato foi bem decidida e sem insurgência 

da apelante com relação a ela, restringindo-se o recurso a questões 

referentes ao percentual de retenção dos valores pagos e ao termo 

inicial da incidência de juros.

Segundo se verifica o autor, diante de dificuldades 

financeiras, requereu a rescisão do contrato e a devolução de 90% 

dos valores pagos e, diante da impossibilidade de obtê-la de forma 

amigável, ajuizou a presente demanda. 

A r. sentença atacada julgou procedente a demanda, para 

o fim de determinar a devolução de 90% dos valores pagos, em 

parcela única, corrigidos monetariamente pela Tabela do TJSP, 

desde os desembolsos e juros de mora de 1% desde a citação.

Pretende, a apelante, a reforma do decisum, afirmando 

que a devolução de 90% dos valores pagos desrespeita o contrato 
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livremente pactuado, requerendo seja determinada a retenção de 

30%, incidentes exclusivamente sobre os valores recebidos a título 

de preço do imóvel, bem como que a incidência dos juros se dê 

somente depois do trânsito em julgado.

Razão parcial lhe assiste.

Isto porque, a retenção de 10% dos valores pagos se 

mostra mais que suficiente para ressarci-la das despesas 

administrativas e fiscais realizadas com a celebração do contrato, 

que acabou por ser desfeito, sendo abusiva a retenção na forma 

pretendida, segundo a qual tal valor seria muito maior, 

caracterizando o enriquecimento sem causa da vendedora, ora 

apelante, que, além das despesas administrativas não teve qualquer 

prejuízo, até e porque, rescindido o contrato e devolvidos os valores, 

a unidade ficará disponível para comercialização. 

Nesse sentido:

Apelação Cível  Compromisso de compra e venda  ação de 

rescisão contratual  desistência dos compromissários compradores 

 possibilidade de rescisão da avença, com devolução parcial dos 

valores pagos  retenção de 10% que se mostra adequada para o 

caso concreto  imóvel sequer entregue aos compradores. Despesas 

com a personalização do imóvel que reverteram em seu favor, já 

que as melhorias foram incorporadas ao bem  impossibilidade de 

desconto destes valores pela vendedora. Despesas condominiais 

indevidas antes da efetiva entrega do bem  precedentes. Sentença 

mantida  Recurso desprovido (TJ/SP  Apelação nº 

1022049-14.2015.8.26.0577  Rel. Des. José Carlos Moreira Alves  2ª 
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Câmara de Direito Privado  J. 05/04/2016  Reg. 05/04/2016).

Foi corretamente fixada a atualização monetária, 

aplicando-se a Tabela Prática do TJSP, desde cada desembolso. 

Contudo, com relação à incidência de juros, merece reparo o 

julgado, uma vez que estes deverão incidir a partir do trânsito em 

julgado, consoante o já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em 25.05.2010, nos autos do AgRg no REsp 1013249/PE, 

bem como em 26.03.2008, nos autos do REsp 1008610/RJ, uma vez 

que a rescisão se deu por inadimplência do comprador, inexistindo 

mora anterior da vendedora.

Em relação à sucumbência, observa-se que o autor decaiu 

de parte mínima do seu pedido, que englobava a rescisão do 

contrato e condenação dos requeridos à devolução de 90% dos 

valores pagos e a incidência de juros a partir da citação.

Portanto, considerando-se o acima, fica a requerida, ora 

apelante, condenada ao pagamento da totalidade das despesas e 

honorários advocatícios, tal como fixado na r. sentença, nos termos 

do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Essas as razões pelas quais se entende ser possível 

acolher-se parcialmente o recurso interposto pela requerida, 

manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente 

à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e 

segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem 
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ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão, 

inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão 

federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante 

o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de 

sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual 

desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado 

entre os litigantes.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos 

termos enunciados. 

A.C. Mathias  Coltro

Relator


