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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1001715-14.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante 

JONAS GUIMARÃES E SILVA, é apelado GOLDFARB 49 EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO LTDA..

ACORDAM, em 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial 

provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAIA DA CUNHA E CARLOS DIAS 

MOTTA.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 44058

APELAÇÃO Nº: 1001715-14.2016.8.26.0224

COMARCA: GUARULHOS

APELANTE: JONAS GUIMARÃES E SILVA

APELADO: GOLDFARB 49 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

JUIZ PROLATOR: ALINE APARECIDA DE MIRANDA

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. ATRASO NA ENTREGA DA 
OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença de extinção sem 
julgamento de mérito. Inépcia da inicial.  

- Pedido de recuperação judicial deferido em 02.03.2017 à ré PDG (1ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais processo nº 
1016422-34.2017.8.26.0100). Ainda que tenha havido determinação de 
suspensão das ações referentes à ré, não há na recuperação judicial, 
juízo universal ou a atração que impulsiona a concentração 
jurisdicional, limitando-se a aplicação do art. 76 da Lei de Quebras 
aos processos de falência. Neste sentido AgIn. 
00450197820-13.8.26.0000, Des. Relator PEREIRA CALÇAS, j. 
23/04/2013. Sendo assim, não há se falar em extinção do processo 
pelo fato de ter sido deferida a recuperação judicial. Após o prazo da 
suspensão a decisão deve ser cumprida conforme determina a Lei.

INÉPCIA DA INICIAL. A divergência entre o nome da ação proposta e 
os pedidos deduzidos não torna a inicial inepta. Aplicação do art. 
1.013, CPC. Desnecessidade de realização de provas para julgamento 
de mérito. 

PRESCRIÇÃO. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de 
restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de 
serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade 
congênere (art. 206, §3º, IV, CC). STJ - Tema 938  Recurso Repetitivo 
REsp 1551956/SP.

RESCISÃO. Reintegração de posse. As partes devem ser restituídas à 
situação em que se encontravam antes da celebração do negócio, 
autorizada a retenção de porcentagem pela vendedora, nos termos da 
Súmula n° 1 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Disposição do art. 53 
do CDC, aplicável à hipótese.

RETENÇÃO DAS PARCELAS. Direito da parte autora de receber o que 
despendeu observando-se, no entanto, a prerrogativa da ré de reter 
parte do numerário para ressarcimento das despesas e prejuízos 
havidos. Precedentes do STJ no sentido de que o percentual de 25% 
do valor é suficiente para cobrir tais gastos. O lucro da ré será 
recompensado com a posterior comercialização do imóvel. 

Recurso parcialmente provido para determinar a rescisão contratual 
com condenação da ré a restituição de 75% dos valores pagos pelo 
autor. 
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Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por JONAS 

GUIMARÃES E SILVA em face da r. sentença (fls. 274/281) que julgou extinta, 

sem resolução de mérito, a ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e 

danos e restituição de valores pagos que move em face de GOLDFARB 49 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. 

Em razões recursais o apelante requer, preliminarmente, a 

concessão da gratuidade e, no mérito, pretende a reforma da decisão afirmando 

que de acordo com o artigo 321, CPC, em caso de inépcia da inicial, as partes 

devem ser instadas a se manifestar para sanar a imperfeição, o que não ocorreu 

no caso concreto. Desta forma, requer que seja anulada a sentença e determinada 

a instrução. 

Contrarrazões às fls. 284/320.

É o relatório.

Primeiramente, cumpre salientar que foi informado às fls. 904 

e seguintes que a ré PDG teve o pedido de recuperação judicial deferido em 

02.03.2017 (processo nº 1016422-34.2017.8.26.0100) perante a 1ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais e, portanto, pleiteou a extinção do processo e 

subsidiariamente a suspensão do feito. Consta que o juízo da falência proferiu a 

seguinte decisão: Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, a suspensão de 

todas as ações ou execuções contra os devedores, na forma do art. 6º da LRF, a devendo 

permanecer os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos 

§§1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 

49 dessa mesma Lei, providenciando as devedoras as comunicações competentes (art. 52, §3º). 

Pois bem.
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Ainda que tenha havido determinação de suspensão das 

ações referentes à ré, não há na recuperação judicial, juízo universal ou a atração 

que impulsiona a concentração jurisdicional, limitando-se a aplicação do art. 76 da 

Lei de Quebras aos processos de falência. Neste sentido:

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Competência. Necessidade 

de harmonia ou coordenação entre os juízos que processam demandas afetas à recuperação 

judicial. Inexistência de “juízo universal da recuperação”. Caso concreto com elementos que 

determinam o processamento da ação ordinária movida por agravante-recuperanda e sua sócia 

perante o juízo da recuperação, sob pena de decisões conflitantes de mesmo grau de jurisdição. 

Agravo provido, com determinação. (AgIn. 00450197820-13.8.26.0000, Des. Relator 

PEREIRA CALÇAS, j. 23/04/2013).

Sendo assim, não há se falar em extinção do processo pelo 

fato de ter sido deferida a recuperação judicial. Após o prazo da suspensão a 

decisão deve ser cumprida conforme determina a Lei.

Preliminarmente, a Turma Julgadora decide pela concessão 

da gratuidade ao autor, tendo em vista a sua requisição e ausência de impugnação 

específica da parte contrária em contrarrazões recursais. 

Em que pese o respeitável entendimento do magistrado a quo 

a sentença não deve subsistir. O juiz determinou a extinção do processo sem 

julgamento de mérito entendendo inepta a petição inicial em razão da divergência 

entre o nome da ação proposta e a os pedidos formulados. 

O autor ajuizou ação de rescisão contratual, contudo requereu 

(i) indenização por danos morais e materiais em razão do atraso na entrega da 

obra, (ii) ressarcimento da diferença de atualização do índice devedor no período 

de entrega, bem como devolução dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem e taxa SATI. 
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A petição inicial é inepta quando apresenta irregularidades 

formais (de conteúdo incompleto ou redação confusa) que tornam impossível o 

julgamento da ação, porque inviável a apreciação do pedido do autor, 

comprometendo ainda a apresentação da defesa. No caso, respeitada a convicção 

do ilustre juiz a quo, não merece subsistir a r. sentença, prosseguindo-se no seu 

julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, CPC, tendo em vista que a causa versa 

sobre questão predominantemente de direito e está em condições de ser 

apreciada pelo Tribunal. 

O autor apresentou suas considerações na petição inicial e a 

ré teve oportunidade de se manifestar em sede de contestação e contrarrazões 

recursais, tendo impugnado todas as teses, inclusive o pleito pela rescisão 

contratual. 

Portanto, passa-se a análise do mérito. 

O tema acerca da legalidade da cobrança das taxas de 

assessoria e corretagem não será analisado, pois encontra-se prescrito. O assunto 

foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo (tema 938) 

REsp 1551956/SP, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM 

ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA 

(SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.1. TESE PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos 

valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-

imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente 

da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 

10/08/2016, versando acerca de situação análoga.

Dessa forma, tendo em vista os valores foram desembolsados 
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em julho de 2011 (fls. 190) e a lide proposta em 07.03.2016 o prazo trienal da 

prescrição foi ultrapassado não havendo se falar em devolução dos valores. 

Passando a questão de fundo, a ação trata de rescisão 

contratual em razão de atraso na entrega do empreendimento. 

Pois bem. 

O requerente pactuou a aquisição do imóvel, mediante 

compromisso de venda e compra, pelo valor de R$ 219.722,30, sendo que pagou 

até a propositura da ação, o valor de R$ 55.441,36 (fls. 192/193) que 

corresponde a cerca de 20% do valor total. 

As obrigações são criadas para serem pontualmente 

cumpridas. Tem-se que as prestações são ajustadas para que o devedor cumpra o 

acordado, na forma, no lugar e no tempo estabelecido. Preleciona Orlando Gomes 

(2004, p. 15), que a “obrigação é um vínculo jurídico em virtude do qual uma 

pessoa fica adstrita a satisfazer uma prestação em proveito de outra”. Washington 

de Barros (apud Caio Mário da Silva Pereira, 2004, p. 6), por sua vez, conceitua a 

obrigação como “a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre 

devedor e credor, e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, 

positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o 

adimplemento através do seu patrimônio”. Nesse contexto, o inadimplemento nada 

mais é, do que o descumprimento da obrigação, seja pelo credor ou pelo devedor. 

Com o inadimplemento da obrigação surge a responsabilidade 

civil contratual e o dever de indenizar. Nos contratos onerosos, ou seja, nas 

relações jurídicas obrigacionais em que os sujeitos são credores e devedores 

mutuamente, ambos têm direitos e deveres recíprocos, como é o caso dos autos. 

Havendo inadimplemento, a parte que descumprir a prestação responderá tanto 

por culpa quanto por dolo, como aduz Carlos Roberto Gonçalves (2007, p. 353): 
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"Nos contratos onerosos, em que ambos obtêm proveito, ao qual corresponde um 

sacrifício, respondem os contratantes tanto por dolo quanto por culpa, em 

igualdade de condições". 

Com a rescisão contratual, as partes devem ser restituídas à 

situação em que se encontravam antes da celebração do negócio, autorizada a 

retenção de porcentagem pela vendedora, nos termos da Súmula n° 1 deste 

Egrégio Tribunal de Justiça (“O 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”). Tal possibilidade, inclusive, se 

coaduna com a disposição do art. 53 do CDC, aplicável à hipótese.

O Código de Defesa do Consumidor não permite a perda das 

parcelas pagas [art. 51, II], daí porque se consolidou o entendimento de que 

devem ser devolvidas com o desconto de percentual que seja suficiente para cobrir 

as despesas arcadas pela vendedora do imóvel com publicidade e corretagem. O 

STJ tem entendido que o percentual de 10% a 25% do valor é suficiente para 

cobrir tais gastos, senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL   C/C  PERDAS  E  DANOS  -  DECISÃO  

MONOCRÁTICA  NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA  DA  

DEMANDADA.  1.  A  jurisprudência  desta  Corte tem considerado  razoável,  em 

rescisão de contrato de compra e venda de imóvel  por  culpa  do comprador, que o 

percentual de retenção, pelo vendedor,  de  parte das prestações pagas seja 

arbitrado entre 10% e 25%,  conforme  as  circunstâncias  de  cada  caso,  avaliando-

se os prejuízos suportados. Precedentes. 1.1. Na  hipótese,  a  discussão  acerca  do 

percentual de retenção aplicado  no  caso (15%) demanda reenfrentamento dos fatos da 

causa, bem  como  das  cláusulas  do  respectivo  contrato,  o que encontra obstáculo nos 

enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ. Precedentes. 2. (...). 3. Agravo regimental 
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desprovido.” (AgRg no AREsp 803290/DF, Ministro MARCO BUZZI, DJe 

1º.08.2017).

No caso, deve ser aplicado o percentual de 25% de 

retenção, tendo em vista o tempo de duração do contrato e a quantidade de 

parcelas pagas (pagou cerca de 20% do valor total do imóvel). Tal percentual é 

razoável para cobrir as despesas com publicidade e administração do 

empreendimento. 

Este valor deve ser devolvido em parcela única, corrigido 

monetariamente de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir de 

cada reembolso, com juros de mora simples de 1% ao mês, contados desde o 

trânsito em julgado, pois é a partir daí que ficou constituída a obrigação. 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA 

PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 

CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS ARRAS. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

(...)

Os juros moratórios, na hipótese de resolução do 

compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes 

compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que 

inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes. 10. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp 

1617652 / DF  Min. Nancy Andrighi j. 26/09/2017)

As custas e despesas processuais devem ser repartidas 

igualmente entre as partes, nos termos do art. 86 CPC, ressalvada a gratuidade 

deferida. 
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Isto posto, é dado parcial provimento ao recurso do autor para 

declarar a rescisão contratual e condenar a ré a restituição de 75% das quantias 

pagas pelo autor. 

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

     Relator
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