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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Apelação nº 0131012-56.2008.8.26.0100, da Comarca de São 

Paulo, em que são apelantes/apelados SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, BANCO BRADESCO S 

A, ALCATEL LUCENT BRASIL S A e LUCENT 

TECHNOLOGIES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA.

ACORDAM, em 3ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Negaram provimento ao recurso da co-ré, deram provimento 

ao recurso do co-réu e deram provimento parcial ao recurso 

das autoras, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores DONEGÁ MORANDINI (Presidente sem 

voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 30 de julho de 2013.
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EGIDIO GIACOIA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 0131012-56.2008.8.26.0100

APTES/APDOS: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 
LTDA, BANCO BRADESCO S A, ALCATEL LUCENT BRASIL 
S A E LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 18.172

APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel - Ação 
cautelar e declaratória de extinção de fiança bancária 
outorgada para eventual ressarcimento de arras – 
Reconvenção para pagamento de multa moratória – 
Procedência de ambas – 1. Recurso da ré-reconvinte – 
Legitimidade ativa das afiançadas para requerer a 
declaração de cumprimento da obrigação principal 
(compra e venda do imóvel) – Contrato que foi 
devidamente cumprido – Sinal pago no qual não cabe a 
restituição – Honorários advocatícios de sucumbência 
mantidos – 2. Recurso do co-réu – Princípio da 
causalidade – Verba de sucumbência que deverá ser 
integralmente suportada pela outra co-ré – 3. Recurso das 
autoras-reconvindas – Partes que convencionaram o 
pagamento de multa moratória na hipótese de 
prorrogação do prazo para a outorga da escritura pública 
de venda do imóvel – Ato que foi realizado após o prazo 
– Multa moratória devida – Redução de 50% do valor – 
Cabimento – Valor estipulado que configura vantagem 
exagerada em desatendimento à função social do 
contrato – Art. 413 do Código Civil – Sucumbência 
recíproca na reconvenção – Sentença parcialmente 
modificada – Recurso da ré Samsung improvido, recurso 
do co-reú Banco Bradesco provido e recurso da autora 
Alcatel e Lucent parcialmente providos. 

A r. sentença de fls. 304/310, proferida pela Juíza Cláudia de 

Lima Menge, cujo relatório adoto, julgou procedente os pedidos principal 

e cautelar da ação ajuizada por Alcatel-Lucent Brasil S.A. e Lucent 

Technologies do Brasil, Ind. E Com. Ltda. contra Samsung Eletrônica da 
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Amazônia Ltda. e Banco Bradesco S/A., para declarar inexigível a fiança 

bancária outorgada pelo Banco Bradesco, condenando os réus no 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

fixado em 10% do valor atribuído à causa principal. Julgou procedente o 

pedido reconvencional e condenou as autoras a pagarem à reconvinte 

Samsung o valor de R$ 2.760.000,00, a ser acrescido de correção 

monetária nos moldes do contrato até o ajuizamento da reconvenção. A 

partir de então, a correção observará os critérios fixados pelo Tribunal de 

Justiça, além de juros de mora de 1% ao mês, desde o ato equivalente à 

citação para a reconvenção. Arcarão as autoras com o pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor 

da condenação. 

Irresignadas apelam as partes. A ré-reconvinte Samsung (fls. 

323/345), alegando, em síntese, ilegitimidade ativa, tendo em vista que o 

objeto da ação é a carta de fiança fornecida pelo Banco Bradesco, 

tratando-se de vínculo entre credor e fiador. Aduz que o contrato de 

fiança ainda está em vigência, sendo admissível que seja prestado em 

valor inferior à obrigação principal, devendo ser interpretado de forma 

restritiva. Sustenta que não há restrição da fiança a uma única obrigação. 

Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios de sucumbência. 

O réu Banco Bradesco (fls. 368/380), por sua vez, alegando 

ser incabível o pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista 

que não houve negativa de sua parte para cumprir os termos contratuais 

da fiança, figurando nos autos apenas como coadjuvante dos interesses 

das partes, aplicando-se o princípio da causalidade. Subsidiariamente, 

requer a redução da verba honorária fixando-a de forma equitativa. 

As autoras-reconvindas Alcatel e Lucent (fls. 388/405), a seu 

turno, alegando que o prazo para a outorga da escritura de compra e 

venda foi prorrogado de acordo com o aditivo contratual de fls. 59/62, de 

modo que não há se falar em mora tendo em vista que a escritura foi 
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lavrada no dia 28.02.08, portanto, inaplicável a penalidade da cláusula 

9.6, devendo a reconvenção ser julgada improcedente. Aduzem que se 

tratou, em verdade, de mora accipiendi ou mora do credor, pois já estava 

na posse de todos os documentos necessários para a venda na data de 

25.02.08. Pondera que a ré Samsung não suportou nenhum prejuízo pela 

outorga da escritura no dia 28 e não no dia 25, de modo que o 

pagamento da multa demonstra vantagem exagerada em afronta à 

função social do contrato. Subsidiariamente, requer a redução do valor da 

penalidade, conforme previsto no art. 413 do CC. Por fim, requer a 

redução dos honorários advocatícios de sucumbência. 

Recursos tempestivos, preparados e recebidos em seus 

regulares efeitos. Contrarrazões às fls. 410/426. 

É o relatório.

Trata-se de ação declaratória ajuizada por Alcatel-Lucent 

Brasil S.A. e Lucent Technologies do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 

contra Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e Banco Bradesco S.A. 

para declarar extinta a obrigação do banco-réu decorrente da fiança por 

ele prestada em contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre 

as duas autoras e a primeira ré. 

Contestada a ação, foi interposta reconvenção, na qual a ré-

reconvinte Samsung requer o pagamento de multa pelo atraso no 

cumprimento do contrato. 

A ação e a reconvenção foram julgadas procedentes pela r. 

sentença objeto dos recursos de apelação. 

1. Do recurso da ré-reconvinte Samsung

De proêmio, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa. Com 

efeito, como destacado nas diversas colações doutrinárias feitas pelas 
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partes litigantes, o contrato de fiança tem natureza acessória, é unilateral, 

solene, intuitu personae, e no caso concreto, excepcionalmente, é 

oneroso por constituir fiança bancária.

Com efeito, dispõe expressamente o art. 818 do Código Civil 

que “Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor 

uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”. Ou 

seja, o credor somente poderá exigir do garantidor/fiador o pagamento de 

uma obrigação caso o afiançado não a tenha cumprido. 

Logo, as autoras/afiançadas tem interesse e legitimidade na 

presente ação para declarar o cumprimento da obrigação e consequente 

extinção do contrato. 

Além do mais, há cláusula expressa no instrumento de fiança 

convencionado que estabelece o cabimento de ação judicial por parte da 

afiançada para obstar o fiador de efetuar o pagamento da obrigação 

inadimplida: 

“Assim, até o limite acima fixado, comprometemo-nos a satisfazer 

perante V. Sª., no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do 

recebimento da sua comunicação escrita protocolizada no 

Departamento de Controle Operacional deste Banco, Setor de 

Fianças, situado na Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco-SP, a 

obrigação afiançada que não for devidamente cumprida pela 

Afiançada na data aprazada, desde que dentro do mencionado 

prazo a Afiançada não apresente determinação judicial obstando 

este Banco de efetuar o pagamento da obrigação inadimplida” (fls. 

64)         

Nos mais, todas as demais razões recursais, como a 

interpretação da vontade das partes, do instrumento, da vigência, da 

possibilidade de fiança de valor menor, constituem apenas em 

ensinamentos doutrinários que em nada influenciam no resultado da 

demanda, ao contrário, vale destacar o seguinte fundamento da r. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0131012-56.2008.8.26.0100 - São Paulo 7

sentença recorrida que, com propriedade e brevidade, solucionou a 

procedência da ação principal: 

“ Como obrigação acessória, a fiança se sujeita aos termos do 

contrato principal, ao qual está indissoluvelmente atrelada. Neste 

sentido, de rigor reconhecer que a fiança bancária destinou-se a 

assegurar o cumprimento de uma específica obrigação, qual seja a 

restituição do sinal, em caso de rescisão do contrato. Não é lícito 

pretender o respectivo pagamento para satisfação de diversa 

obrigação, ainda que inserida no mesmo instrumento contratual. 

Por isso é que os pedidos principal e cautelar são acolhidos. O 

contrato não foi rescindido, de forma que o sinal dado assumiu sua 

função de pagamento de parte do preço, nada havendo a referido 

título para ser restituído pela vendedora.”  

Quanto aos honorários advocatícios fixados em 10% para 

cada autora na lide principal, ressalta-se que referida porcentagem 

encontra-se dentro dos parâmetros fixados no art. 20 do Código de 

Processo Civil, com destaque, sobretudo, para a natureza e importância 

da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para a 

conclusão do serviço, de modo que ficam mantidos.

2. Do recurso do réu Banco Bradesco 

Feitas as considerações supra, e analisando o documento 

emitido pela ré Samsumg (fls. 66/70), infere-se que solicitou o pagamento 

da fiança bancária emitida pelo co-réu Banco Bradesco, de modo que foi 

a única a dar ensejo à propositura da presente ação declaratória. 

Portanto, em virtude do princípio da causalidade, que norteia 

a fixação do pagamento das verbas de sucumbência, aquela que foi 

estabelecida na ação principal deverá ser integralmente suportada pela ré 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0131012-56.2008.8.26.0100 - São Paulo 8

Samsung, ficando o co-réu Banco Bradesco isento do pagamento da 

sucumbência às autoras.    

3. Do recurso das autoras Alcatel e Lucent

As partes litigantes celebraram o “Instrumento Particular de 

Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Recibo de Sinal e Princípio de 

Pagamento e outras avenças” em 25.09.2007 (fls. 45/57) 

Tendo em vista a necessidade de prorrogação do prazo para 

a outorga da escritura, as partes convencionaram o primeiro aditamento 

ao instrumento (fls. 59/62), no qual estabeleceram na cláusula 7:

“7) Fica acrescentada no CONTRATO a cláusula 9.6, com a 

seguinte redação:

9.6. A parte que descumprir qualquer cláusula do CONTRATO ora 

aditado ficará sujeita à multa contratual no valor de R$ 

2.760.000,00 (dois milhões e setecentos e sessenta mil reais), 

corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento pela 

variação da índice IGPM/FGV, mais perdas e danos diretos 

decorrentes de eventual anulação deste CONTRATO.”

Afora a cláusula que estabeleceu a multa genérica para 

qualquer descumprimento do avençado, no que tange à prorrogação do 

prazo para a outorga da escritura, assim restou especificado: 

“ 9) Acordam as partes, ainda, que em razão do disposto na 

cláusula 3.5 do CONTRATO, as partes de comum acordo 

ajustam a prorrogação do CONTRATO em 30 (trinta) dias, 

contados da data de assinatura deste instrumento, portanto 

devendo a escritura de compra e venda ser assinada até a data 
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de 25 de janeiro de 2007 (sic), podendo esse prazo ser 

prorrogado por mais um período de 30 dias, mediante 

solicitação por escrito a ser enviada pela OUTORGANTE. Após 

a prorrogação, será devida a multa prevista na cláusula 9.6 do 

contrato ora aditado. 

 

Ou seja, a prorrogação para outorga da escritura foi 

estabelecida até 25 de janeiro de 2008, prorrogáveis por mais 30 (trinta) 

dias, sendo que após a prorrogação será devida a multa prevista na 

cláusula 9.6 do contrato. 

Assim, em que pese a documentação e sua respectiva 

análise tenha sido feita no último dia do supra citado prazo (25.02.2008) é 

certo que a outorga da escritura somente ocorreu em 28 de fevereiro de 

2008, portanto, além da prorrogação convencionada.    

Por outro lado, apesar de as partes serem empresas 

multinacionais de grande porte devidamente assessoradas por seus 

departamentos jurídicos e por seus diretores de recursos humanos e 

administrativo/financeiro e assim livremente convencionaram, infere-se 

que a manutenção dos valores convencionados caracteriza vantagem 

exagerada em desatendimento à função social do contrato.

Há ainda que destacar que, apesar do atraso, a compra e 

venda foi integralmente cumprida, ressaltando, ainda, que a ré-reconvinte 

Samsung foi automaticamente imitida na posse do imóvel desde 01 de 

janeiro de 2008, como constou da cláusula 6 do aditamento que 

acrescentou a cláusula 4.5 ao instrumento: 

“4.5. Se até 31 de dezembro de 2007 não for assinada a escritura 

definitiva de compra e venda por culpa da OUTORGANTE, a 

OUTORGADA estará, a partir da referida data, automaticamente 

imitida na posse do imóvel ora prometido vender, podendo realizar 

toda e qualquer construção, demolição, obra ou benfeitoria no local, 

obrigando-se a OUTORGANTE a entregar procuração para a 
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OUTORGADA com plenos poderes de representação perante 

órgãos públicos para este fim.” (fls. 61)  

Logo, feitas essas considerações, cabível a redução da multa 

moratória, que tem natureza de cláusula penal, para 50% (cinquenta por 

cento) do valor convencionado, conforme expressamente previsto no art. 

413 do Código Civil: 

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz 

se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o 

montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se 

em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 

Outrossim, na lição de Hamid Charaf Bdine Jr “ Diversamente 

do que estabelecia o art. 924 do Código Civil revogado, o dispositivo é 

incisivo: o juiz tem o dever, não a possibilidade de reduzir, ao contrário do 

que constava do diploma legal revogado. A norma é de ordem pública, 

não admitindo que as partes afastem sua incidência, dispondo que a 

multa prevista é irredutível.(...) O presente artigo impõe ao juiz a 

obrigação de reduzir a penalidade nas hipóteses em que ela for superior 

à legal e aplica-se à multa moratória e à compensatória. Em se tratando 

de disposição de ordem pública, nada impede que o juiz a aplique de 

ofício.” (Código Civil Comentado, coordenação do Min. CEZAR PELUSO, 

6ª Ed., pág. 470  Comentário ao art. 413).

Neste sentido veja os seguintes julgados deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL Rescisão de contrato de compra e venda 

Sentença de parcial procedência Comprovação da inadimplência 

dos réus Cláusula penal excessiva Possibilidade de redução pelo 

juiz Aplicação do art. 413 do Código Civil Manutenção da sentença 

Recurso de apelação e adesivo não providos”. (Ap nº 
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0003363-86.2008.8.26.0366  2ª Câm. Dir. Privado  Rel. Des. 

FERREIRA ALVES  j. 24.7.12)

“APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO 

COMPRA E VENDA. 1. A promessa de compra e venda ora 

executada está revestida de todos os requisitos necessários para 

que se caracterize como título executivo extrajudicial, razão pela 

qual deve ser afastada a extinção da execução e admitido o seu 

prosseguimento. 2. Embora o contrato celebrado entre as partes 

seja bilateral, o imotivado inadimplemento pelos embargantes, que 

não comprovaram o cumprimento das exigências condicionantes 

da quitação do preço, torna inafastável a incidência da multa 

pactuada, razão pela qual é possível afirmar que a dívida 

executada é certa e exigível. 3. O art. 413 do Código Civil autoriza 

a redução, de ofício pelo Magistrado, da cláusula penal estipulada 

pelas partes quando excessiva. Reputa-se excessivamente 

onerosa a cláusula que, em contrato de compromisso de compra e 

venda, determina o pagamento de 50% do preço estipulado àquele 

que deu causa ao inadimplemento do contrato. Redução a 5%. 

Recurso provido para, reconhecida a aptidão do contrato celebrado 

entre as partes como título executivo extrajudicial, acolher 

parcialmente os embargos apenas para reduzir a cláusula penal a 

5% do preço pactuado, determinando-se o prosseguimento da 

execução.” (Ap nº 0011132-81.2011.8.26.0224  3ª Câm. Dir. Priv. 

 Rel. Des. CARLOS ALBERTO GARBI  j. 26.6.12).       

Portanto, o recurso de apelação das autoras/reconvindas 

comporta parcial provimento para julgar parcialmente procedente a 

reconvenção para condená-las ao pagamento da multa moratória 

reduzida para R$ 1.380.000,00 (um milhão trezentos e oitenta mil reais), 

com os acréscimos fixados na r. sentença. Em razão da sucumbência 
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recíproca na reconvenção, cada parte arcará com as custas e despesas 

processuais que despendeu bem como os honorários advocatícios de 

seus patronos, nos termos do disposto no art. 21 do Código de Processo 

Civil. 

3. Conclusão

Por tais razões, a r. sentença recorrida, comporta reforma 

para: 1)  determinar que as verbas de sucumbência das ações cautelar e 

principal deverão ser integralmente suportadas pela ré Samsung, ficando 

o co-réu Banco Bradesco isento do pagamento às autoras; 2) julgar 

parcialmente procedente a reconvenção, reduzindo-se o valor da multa, 

fixando a sucumbência como recíproca.  

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso da ré-reconvinte Samsung, dou provimento ao recurso do 

réu Banco Bradesco e dou provimento parcial ao recurso das 

autoras-reconvindas Alcatel e Lucent, para os fins acima. 

EGIDIO GIACOIA
Relator
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