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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1016169-83.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARQUES 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, são apelados SAMUEL BATISTA DE 
SOUZA FILHO, DEBORA DENISE MOREIRA SOUZA, SAMUEL BATISTA DE 
SOUZA e SANDRA LIGIA SANTIAGO DE SOUZA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 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 Desembargadores DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 19 de julho de 2018.

Egidio Giacoia
Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1016169-83.2016.8.26.0002

APELANTE: MARQUES CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA 
APELADOS: SAMUEL BATISTA DE SOUZA FILHO, DEBORA 
DENISE MOREIRA SOUZA, SAMUEL BATISTA DE SOUZA E 
SANDRA LIGIA SANTIAGO DE SOUZA

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 31987

APELAÇÃO – Rescisão de compromisso de venda e compra c/c 
restituição de valores pagos – Procedência – Rescisão 
determinada, com restituição dos valores pagos pelo comprador – 
Irresignação da vendedora que se volta contra o percentual de 
retenção fixado em primeiro grau (10%) – Montante que se mostra 
justo e suficiente para cobrir as despesas com administração e 
propaganda – Juros de mora que devem fluir a partir da citação, e 
não a partir do trânsito em julgado – Decisão mantida, nos termos 
do art. 252, do TJSP. Recurso Improvido.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias 

pagas ajuizada por Samuel Batista de Souza Filho, Debora Denise Moreira 

Souza, Samuel Batista de Souza e Sandra Ligia Santiago de Souza em face de 

Marques Construtora e Incorporadora Ltda.

A r. sentença de fls. 215/216, proferida pela Magistrada CAROLINA 

NABARRO MUNHOZ ROSSI, cujo relatório adoto, julgou procedente o pedido 

para declarar rescindido o contrato por culpa dos autores, e condenar a ré a 

devolver a eles 90% do valor pago (retendo 10%), declarando abusiva a cláusula 

que previa a retenção de valor superior. Pela sucumbência, a ré foi condenada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, recorre a empresa ré alegando, em apertada síntese, 

que elaborou os cálculos dos valores a serem devolvidos, com base na cláusula 

20ª do contrato, chegando ao total de R$ 11.058,74. E por mera liberalidade, 
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aceitou devolver 50% dos valores pagos pelos autores (R$ 21.596,97). Reforça 

que a rescisão se deu por culpa dos compradores, e a retenção de apenas 10% 

dos valores pagos não ressarci a apelante das despesas e custos do contrato. 

Aduz que a sentença ignorou o fato dos apelados terem pago apenas 15,75% do 

preço do imóvel, não apreciou a alegação de que a rescisão culmina em prejuízos 

à apelante, e não assegurou amplo estágio probatório, com realização de prova 

pericial. Aponta, então, cerceamento de defesa, buscando a anulação da 

sentença. No mérito, reforçam mais uma vez que a culpa pela rescisão é dos 

compradores, não se podendo admitir a devolução de 90% dos valores pagos. 

Afirma que apenas 10% dos valores pagos não são suficientes para compensar a 

apelante pelos custos e prejuízos havidos pois representam algo em torno de R$ 

4.319,34. Por fim, entende que os juros de mora sobre a condenação devem fluir 

a partir do trânsito em julgado pois a rescisão decorre de desistência por parte 

dos adquirentes. Requer o provimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado a fls. 234/236.

Contrarrazões dos autores a fls. 238/255 pelo improvimento do 

recurso.

Certidão a fls. 263 de decurso do prazo sem oposição ao julgamento 

virtual.

É o relatório.

Com a devida vênia da apelante, o recurso não merece prosperar.

Na verdade, a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e 

bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão 

de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal 

de Justiça, que estabelece que: “Nos recursos em geral, o relator poderá 

limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 

suficientemente motivada, houver de mantê-la.”

Antes de mais nada, não há que se falar em cerceamento de defesa.

O destinatário da prova é o Magistrado, cabendo a ele, de ofício ou a 
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requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130 

do CPC), e, “sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre 

aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (RT 305/121, JTJ 

317/189).

E as provas constantes dos autos eram mais do que suficientes para 

permitir o deslinde do feito, sendo mesmo absolutamente desnecessária a 

produção de prova pericial.

Na hipótese dos autos, a própria empresa ré concorda com a 

rescisão do contrato, que se dá por culpa dos compradores que admitem não 

terem mais condições de adimplir o acordado.

A controvérsia gira em torno, única e exclusivamente, do percentual 

de retenção dos valores a serem devolvidos aos compradores.

A apelante insiste que deve ser cumprida a cláusula contratual a 

respeito, o que resultaria em uma devolução de R$ 11.058,74 (retenção em torno 

de 75% se considerarmos o valor total pago pelos autores  R$ 43.193,94). Ou, 

ainda que por mera liberalidade, aceitaria a devolução de 50% dos valores pagos 

(R$ 21.596,97).

À evidência, aquela cláusula contratual que previa a retenção de 

valores com base no valor total do contrato (e não no valor pago) mostra-se 

nitidamente abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada na 

medida em que acarretaria quase que a perda total dos valores pagos.

Aliás, há que se considerar que o imóvel sequer foi concluído e, muito 

menos, chegou a ser ocupado pelos compradores.

Além disso, não se vislumbram os tão alardeados prejuízos à 

vendedora na medida em que o imóvel, certamente, será comercializado 

novamente para terceiro. Veja-se, inclusive, que a própria apelante insiste nas 

razões deste recurso que o imóvel encontra-se localizado na região do Morumbi, 
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área nobre de São Paulo.

E quanto ao efetivo percentual de retenção fixado pela r. sentença 

(10% dos valores pagos), o mesmo se mostra justo e adequado para cobrir 

aquelas despesas com administração e publicidade. Além disso, também está em 

consonância com o que vem sendo decidido por este E. TJSP. No particular, 

basta conferir a farta Jurisprudência colacionada pelos autores nas contrarrazões 

deste recurso, muito especialmente a Ap. nº. 1043950-77.2012.8.26.0100, Rel. 

Des. VIVIANI NICOLAU, desta 3ª Câmara de Direito Privado).

Por derradeiro, a despeito do que insiste a apelante, os juros de mora 

devem mesmo fluir a partir da citação.

Trata-se de previsão expressa do art. 405, do Cód. Civil.

E, no particular, esta C. 3ª Câmara de Direito Privado já decidiu:

“Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de 
restituição de valores  Compromisso de Compra e venda 
de bem imóvel  Insurgência da ré  Possibilidade de 
retenção de parte do montante pago pelos réus para custeio 
de despesas com publicidade e administração do 
empreendimento  Incidência das Súmulas 1, 3 e 3 desta 
Corte de Justiça  Montante retido que deverá ser mantido 
em 10% dos valores pagos  Devolução deve ser dar em 
uma única parcela  Juros de mora a contar a partir da 
citação  Sentença mantida  Recurso não provido”  (Ap. 
nº. 1088423-22.2014.8.26.0100, Des. Rel. MARCIA DALLA DÉA 
BARONE, j. em 22/02/2016).

Portanto, irretocável a r. sentença.

E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos 

que foram deduzidos na r. sentença, e que aqui ficam expressamente adotados 

para evitar inútil e desnecessária tautologia, nos termos do art. 252 do Regimento 

Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

E, nos termos do art. 85, § 11, do Cód. de Processo Civil, ficam 

os honorários advocatícios em favor do patrono do autor majorados para 
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15% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

EGIDIO GIACOIA
Relator


