
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000002726

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1060470-15.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são 

apelantes/apelados CINTIA APARECIDA LIMA TAVOLARO e KLEBER 

TAVOLARO DE OLIVEIRA, são apelados/apelantes API SPE 93 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A 

E OUTRO.

ACORDAM, em 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 

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

parcial ao recurso dos réus e negaram provimento ao recurso das autoras. 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: 43302

APELAÇÃO Nº: 1060470-15.2016.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: CINTIA APARECIDA LIMA 

TAVOLARO e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e 

OUTRO 

MMª. JUÍZA PROLATORA: DRA. ANDREA DE ABREU E BRAGA

Compromisso de compra e venda  Ação declaratória cumulada com 
devolução de valores e indenização por danos morais - Parcial 
procedência  Recurso de ambas as partes.

Apelo dos autores  Rejeição da preliminar de cerceamento de 
defesa. Incremento do saldo devedor que ocorreu em razão da 
insuficiência do valor financiado  Contrato que previu que o saldo 
seria acrescido de juros e de correção monetária  Danos morais  
Não ocorrência - Ausência de comprovação dos prejuízos de ordem 
extrapatrimonial alegados  Não provimento.

Recurso dos réus - Desnecessidade de suspensão do processo ou de 
sua extinção em razão da recuperação judicial do grupo PDG REALTY 

 Quadro resumo que previu que a vaga de garagem estaria situada 
em garagem coletiva  Impossibilidade de se determinar vaga certa 
aos compradores, até porque destituída de matrícula autônoma  
Reforma da decisão, neste ponto - Taxa de interveniência bancária - 
Violação da liberdade do consumidor de escolher a instituição 
financeira que lhe seja mais conveniente para obter o financiamento - 
Abusividade da cobrança reconhecida - Despesas condominiais - 
Impossibilidade de repasse de tais valores antes da data da efetiva 
imissão na posse do imóvel por parte dos adquirentes - Provimento, 
em parte.

Vistos.

São dois os recursos que desafiam a r. sentença proferida às 

fls. 312/314 e 321 dos autos da ação ajuizada por CINTIA APARECIDA LIMA 

TAVOLARO e KLEBER TAVOLARO DE OLIVEIRA em face de API SPE 93-

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 
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S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus a 

restituírem o valor pago a título de taxa de documentos e as cotas condominiais 

suportadas antes da entrega das chaves, bem como a atribuírem o uso de vaga de 

garagem, não de forma conjugada, no prazo de 10 dias. Os valores deverão ser 

monetariamente corrigidos pela tabela prática do TJ desde cada desembolso e 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, a decisão 

determinou que cada parte pague as custas desembolsadas e os honorários de 

seu patrono. 

No primeiro, os requerentes iniciam suas alegações 

rememorando que ingressaram com a ação objetivando a declaração de que os 

juros que majoraram o preço eram indevidos por conta do atraso na entrega dos 

documentos dos réus para a liberação do financiamento, a devolução do 

condomínio, da taxa de serviços, os danos morais e a determinação do uso da 

vaga de garagem de forma individual. Sobre a decisão, afirmam que o julgamento 

antecipado da lide acarretou cerceamento de defesa, retirando o direito de 

rebaterem a tese das rés em réplica e, a respeito do mérito, alegam que os réus 

demoraram seis meses para entregar o que era necessário para assinatura do 

financiamento que já estava aprovado, o que ensejou o reajuste dos valores em 

R$ 32.246,24. Acrescentam que a hipótese enseja os danos morais, não só pela 

majoração dos encargos e cobranças indevidas, mas também por terem que dividir 

a vaga da garagem sem ter a ciência disto antes de efetuar o negócio. Por fim, 

alegam que a sucumbência recíproca não pode retirar do advogado o direito de 

receber os honorários a serem fixados na sentença e que o NCPC não admite a 

compensação em caso de sucumbência parcial, contexto em que esperam a 

reforma da decisão (fls. 323/332). Contrarrazões às fls. 367/388.

No segundo, os réus alegam que o condomínio deve ser pago 

pelos compradores desde assinatura do contrato, conforme previsto na Cláusula 

9.1.1., estando, portanto, desvinculada da efetiva imissão na posse; e que a taxa 

de interveniência de R$ 800,00 se refere ao ato do banco financiador da obra para 
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encaminhar à instituição financeira escolhida pelos compradores os documentos 

necessários para concretização do negócio, não tendo as rés, portanto, qualquer 

interferência em tal negociação, ainda que o boleto tenha sido emitido em nome de 

uma das rés (GOLDFARB). Por fim, sobre a vaga de garagem, dizem que, ao 

contrário do entendimento da sentenciante, discordaram do pedido de 

disponibilização de uma vaga não conjugada, até porque o quadro resumo (fl. 287) 

previu que as vagas seriam coletivas e não privativas, pelo que espera a reforma 

da sentença (fls. 335/350). Contrarrazões às fls. 389/395.

O recurso deu entrada no Tribunal no dia 11.10.2016, com 

destino à 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Egidio Giacoia (fl. 396), contudo, será 

julgado pela 30ª Câmara Extraordinária.

Às fls. 899/906 e 2.051/2.058 foi requerida a extinção do 

processo pela API SPE 93-PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (integrante do grupo PGD REALTY), 

em virtude de ter sido deferida a recuperação judicial da empresa (Processo 

1016422-34.2017.8.26.0100), ou, ao menos a suspensão da demanda período de 

180 dias.

É o relatório.

De início, não há razão para suspender o processo, tampouco 

para julgá-lo extinto pela afirmada litispendência em virtude do deferimento da 

recuperação judicial do Grupo PDG. Como cediço, a recuperação não obsta que 

sigam as ações ajuizadas que estão em curso para apurar ou definir 

responsabilidades e definir o valor da condenação.

E segundo a mais autorizada doutrina, “as ações de conhecimento 

contra o devedor falido ou em recuperação não se suspendem pela sobrevinda da falência ou do 
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processo visando o benefício. Não são execuções e, ademais, o legislador reservou a elas um 

dispositivo específico preceituando o prosseguimento (§1º)” (FABIO ULHOA, in Comentários 

à nova lei de falências e de recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p. 40, ao 

comentar o art. 6º da Lei n. 11.101/05).

Deste modo, como no caso em tela o crédito dos autores 

ainda não é líquido e certo, fica indefiro os pedidos de extinção/sobrestamento do 

feito.

Passando aos temas alegados nos recursos, não se vislumbra 

o cerceamento de defesa alegado pelos autores a ensejar a nulidade da decisão.

Ainda que não tenha o juízo concedido prazo para os 

requerentes manifestarem oposição aos temas alegados nas defesas das 

requeridas, tem-se que os autores puderam, nas contrarrazões, manifestar a 

discordância com o que foi dito nas contestações. E, diante da falta de prejuízo, 

não há nulidade a ser reconhecida.

Ultrapassadas as preliminares, a decisão comporta ser 

reformada, em parte, apenas e tão somente para revogar a condenação da 

parte ré a atribuir o uso de vaga de garagem de forma não conjugada.

Isto se justifica porque o quadro resumo foi redigido com 

bastante clareza, informando que a vaga de garagem estaria localizada na 

“garagem coletiva do imóvel”. E, considerando que os autores são pessoas 

esclarecidas (CINTIA é advogada e KLEBER é empresário), os termos em que 

redigido o item “K” (Da Incorporação e Descrição do Empreendimento), não 

apresenta maiores dúvidas, até porque ali foi prestada a declaração dos 

compradores de que visitaram e “tem pleno e total conhecimento do estado em 

que se encontra a unidade objeto do presente contrato....”.
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Vejamos como está exposto tal item do quadro resumo (fl. 73):

 

Neste diapasão, não é verossímil que os compradores não 

tivessem conhecimento de que a vaga não seria privativa, até porque não possui 

matrícula individualizada, ao contrário do que ocorre com o apartamento adquirido 

(fls. 109/110).
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Outrossim, caso fosse mantida a sentença (vaga privativa ou 

determinada) teríamos que convocar todos os demais proprietários das demais 

vagas, porque isso representa alteração do plano de incorporação, com 

modificação da própria construção e prejuízo de algum condômino, porque se os 

autores recebem vaga própria, esse espaço sai de direito reservado para outro 

proprietário. A pretensão, pois, é inadmissível de ser deferida e deverá ser 

solucionada em assembleia de condôminos, não devendo prevalecer a 

determinação de que a vaga dos autores não seja conjugada.

No mais, não prosperam os recursos.

A assertiva de que o preço foi majorado em R$ 32.682,59 em 

decorrência do atraso na entrega da documentação do banco merece algumas 

considerações.

É fato que a autora demonstrou que no dia 30.12.2015 foi 

informada pelo Bradesco de que o crédito havia sido aprovado (e-mail de fl. 327), 

contudo, existiam alguns documentos pendentes da vendedora (conforme e-mail 

de fl. 172, datado de 08.3.2016).

No entanto, o financiamento contratado não foi suficiente a 

cobrir o preço, como reconhecido pelos autores (fl. 391 das contrarrazões), o que 

ensejou o incremento do preço em virtude da incidência de encargos. Veja-se que 

o item 3.1 (fl. 49 do contrato) deixou claro que no preço estabelecido (R$ 

327.682,59, fl. 70) não estavam incluídos os juros ou a expectativa de inflação e 

que o item 3.2.2 (fl. 50) previsto que o saldo do preço também sofreria a correção 

monetária. Verifica-se que a coautora foi informada acerca do pagamento desta 

importância não contemplada pelo financiamento, e conseguiu obter o 

parcelamento em três prestações de R$ 10.812,29.
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Neste contexto, não há ilegalidade na cobrança impugnada, 

sendo certo que a opção pelo financiamento foi dos autores, motivo porque, 

enquanto não quitado o preço, incidentes os encargos, que devem ser pagos pelos 

adquirentes.

No que atine às despesas de condomínio e da taxa de 

interveniência, a sentença deu correta solução.

Em relação ao condomínio, já decidiu o STJ:

“1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de 

recurso especial representativo da controvérsia, o que define a responsabilidade pelo pagamento 

das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação 

jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e 

pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.” (AgInt no AREsp 702418/DF, 

Ministro MARCO BUZZI, DJe 11.10.2016).

“A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Resp 1345331/RS, 

submetido ao regime dos recursos repetitivos, definiu a seguintes teses:  "a)  O  que  define  

a  responsabilidade  pelo pagamento das obrigações  condominiais não é o registro do 

compromisso de compra e venda,  mas  a  relação jurídica material com o imóvel, 

representada pela  imissão  na  posse  pelo  promissário comprador e pela ciência inequívoca 

do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a 

registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente 

vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso 

concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o 

condomínio teve ciência inequívoca   da  transação,  afasta-se  a  legitimidade  passiva  do 

promitente   vendedor   para  responder  por  despesas  condominiais relativas  a  período  em  que 

a posse foi exercida pelo promissário comprador"  (REsp  1345331/RS,  Rel.  Ministro  LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015).” (AgInt no REsp 

1290071/PR, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 07.6.2016).

Deste modo, apenas a partir da imissão na posse (06.6.2016, 
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fl. 278) é que os autores podem ser cobrados, não devendo prevalecer a previsão 

do contrato (item 9.1.1., fl. 61), de que a cobrança se daria a partir da assinatura 

do contrato, o que afigura abusivo.

 

Sobre o tema, CARLOS ROBERTO GONÇALVES dispõe que:

“A alienação de imóvel, a rigor, só se aperfeiçoa com o registro do título 

aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis. Todavia, para os fins do art. 12 da Lei n. 4.591/64, o 

compromissário comprador ostenta o mesmo status de proprietário. Desse modo, sendo-lhe 

transferida a posse direta, responde pelas despesas do condomínio.” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 5: direito das coisas. 7 ed. - São 

Paulo: Saraiva, 2012, p. 409-410). 

Igualmente, a cobrança da taxa de interveniência bancária por 

parte dos réus mostra-se abusiva, uma vez que ofende a liberdade do consumidor 

escolher a instituição financeira que lhe seja mais conveniente.

Não se afigura correta a penalização dos autores pelo simples 

fato de escolherem outro banco para financiamento.   

A corroborar este entendimento, a corrente jurisprudência 

desta Corte:

“No que se refere à taxa de interveniência, há abusividade em sua 

cobrança, pois ofende a liberdade do consumidor de escolher a instituição que lhe seja mais 

conveniente para obter o financiamento, de modo que deve mesmo ser restituída” (Apelação n.º 

1006069-70.2013.8.26.0068, rel. Des. Maia da Cunha, j. 10.11.2016).
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“Taxa de interveniência que é abusiva, na medida em que penaliza o 

consumidor por contratar financiamento de outra instituição bancária que não a indicada pelas 

vendedoras” (Apelação n.º 1068703-06.2013.8.26.0100, de minha relatoria, j. 

14.5.2015).

“Taxa de interveniência pela livre escolha, pelo consumidor, do agente 

financeiro. Flagrante abusividade. Não há qualquer serviço que justifique a cobrança, que busca 

forçar o consumidor a contratar o financiamento com banco determinado, o que, em última análise, 

também configura venda casada. Contratação entre a ré e terceiro estranho à relação que não deve 

ser oposta ao consumidor. (Apelação 0018506-36.2013.8.26.0562, Rel.ª Des. ª ANA 

LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, j. 26.3.2015).

Assim, diante da abusividade da cobrança de taxa de 

interveniência pela escolha do agente financeiro, permanece inalterada a sentença 

no ponto. 

Por fim, no que concerne à indenização por danos morais, o 

atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa 

magnitude para ser reconhecido como dano moral. Não basta um mal-estar trivial, 

próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade, para a sua configuração.

Nos autos, inexiste prova de sofrimento com magnitude 

considerável. Sentimentos negativos, para merecer indenização, devem ser 

descritos com detalhes e objetividade, permitindo ao julgador identificar a 

intensidade do sofrimento do ofendido, o que não ocorre nos autos.

Na lição de Antônio Jeová Santos, o “mero incômodo, o enfado 

e o desconforto que o homem médio tem de suportar em razão do viver cotidiano 

não servem para a concessão de indenizações, ainda que o ofendido seja alguém 

em que a suscetibilidade aflore com facilidade” (Dano Moral Indenizável, 1ª Edição 

LEJUS, p. 36). 
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Inviável, portanto, a condenação dos réus ao pagamento de 

indenização por danos morais.

 

Isto posto, dá-se provimento ao recurso dos réus, em parte, 

apenas para revogar a determinação de que a vaga dos autores não seja 

conjugada e nega-se provimento ao recurso dos autores.

 Em razão do que se decidiu, os ônus da sucumbência ficam 

atribuídos em sua integralidade aos autores, arbitrada a remuneração aos 

advogados dos réus no valor de R$ 1.500,00, já atendido o disposto no art. 85, §§ 

1º e 11 do CPC.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

      Relator
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