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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004211-39.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado 
APARECIDO DE JESUS VARGETTI, é apelado/apelante ORIZAABA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e Apelado DEVELOPING 
GESTÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso 
da corré e deram provimento ao do autor, v.u.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E 
CARLOS ALBERTO GARBI.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

ELCIO TRUJILLO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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10ª Câmara  Seção de Direito Privado

Apelação n° 1004211-39.2017.8.26.0011

Comarca: São Paulo

Ação: Rescisão Compromisso de Venda e Compra e restituição de valores

Apte(s).: Aparecido de Jesus Vargetti (e outra)

Apdo(a)(s).: Orizaaba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (e outros)

Voto nº 32380

LEGITIMIDADE PASSIVA  Developing Gestão 
e Incorporação Imobiliária Ltda. - Empresa 
integrante de mesmo grupo econômico  
Aplicabilidade da Teoria da Aparência - 
Legitimidade para figurar no polo passivo da ação 
 PRELIMINAR ACOLHIDA.

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - 
Rescisão  Demora na entrega da unidade - Prazo 
certo fixado para conclusão do empreendimento e 
entrega ao comprador, não observado  Não 
caracterização de ocorrência de força maior ou caso 
fortuito  Condições apontadas a revelar falta de 
regular previsão  Mora caracterizada  Falta das 
rés a autorizar a rescisão  Pretendida retenção de 
parte sobre os valores pagos, segundo cláusula 
contratual  Não cabimento, diante culpa das rés 
pela rescisão  Súmula 543 do C. STJ - Devolução 
integral, imediata e em única parcela, devidamente 
corrigidos  Juros de mora a contar da citação - Art. 
405 do Código Civil  Sentença em parte, 
reformada  RECURSO DA CORRÉ NÃO 
PROVIDO E PROVIDO O DO AUTOR.

Trata-se de ação de rescisão de compromisso 
de compra e venda c/c restituição de valores julgada extinta com relação à corré 
Developing por reconhecida sua ilegitimidade passiva, e procedente com relação à 
corré Orizaaba, pela r. sentença de fls. 216/220, de relatório adotado.

Embargos declaratórios opostos (fls. 221/223 e 
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228/230), sendo acolhidos os primeiros para sanar omissão, e rejeitados os 
segundos (fls. 224 e 231/232).

Apelam ambas as partes: o autor pelo 
reconhecimento da legitimidade passiva da corré Developing Gestão e 
Incorporação Imobiliária Ltda. e sua condenação solidária à restituição do 
montante pago (fls. 233/238); a corré alegando ausência de culpa pela rescisão 
cumprindo, de outra parte, a retenção de parte do montante pago conforme 
estabelecido em cláusula contratual diante caracterização de desistência do 
negócio pelo comprador; alternativamente, que os juros de mora devem incidir a 
partir do trânsito em julgado da decisão; pede o provimento do recurso (fls. 244/257). 
Contrarrazões às fls. 260/264 e 267/274.

É o relatório.

O recurso do autor comporta provimento, e o 
da corré não merece prosperar.

O autor, através de regular compromisso, 
adquiriu junto às rés, mediante pagamento parcelado, a unidade 406, bloco 
“Tulipa” do empreendimento “Residencial Família Casablanca”, na Capital (fls. 21/44).

Em razão do atraso na entrega do 
empreendimento, foi proposta a demanda com vistas à rescisão do compromisso 
de venda e compra e à restituição integral do montante pago.

Pedidos do autor acolhidos em parte pela r. 
sentença de fls. 216/220 para reconhecer a ilegitimidade passiva da corré 
Developing julgando extinta a ação sem resolução do mérito com relação a ela, e 
julgar procedente com relação à outra corré para declarar rescindido o contrato, 
condenando a ré a devolver ao autor a integralidade do montante pago, tudo 
devidamente corrigido e incidentes juros de mora a contar da citação.

Daí os apelos.

De início, recorre o autor pela legitimidade 
passiva da corré Developing Gestão e Incorporação Imobiliária Ltda.

E com razão.

Embora o autor não mantivesse vínculo 
contratual direto com a corré Developing Gestão e Incorporação Imobiliária Ltda., 
está pacificado no E. Colendo Superior Tribunal de Justiça que, “tratando-se de 
empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, possível se faz a indicação da 
empresa líder no polo passivo da ação, ainda mais quando todo o grupo é 
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defendido pelos mesmos advogados, que apresentam defesa de mérito” (STJ, 

Resp.534.008, Rel. Min. Castro Filho, publ.07.05.2004); a jurisprudência tem proclamado a 
legitimação de qualquer das empresas integrantes do grupo, seja pela 
responsabilidade solidária, seja pela aplicação da Teoria da Aparência.

A divulgação do empreendimento contou com 
o nome da corré para atrair os consumidores (fls. 03), sendo que o artigo 30 do 
Código de Defesa do Consumidor prega que “toda informação ou publicidade, 
suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, 
com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 
fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 
celebrado”.

Assim, o caso presente autoriza a 
responsabilidade solidária da referida corré, cujo escopo é a preservação da boa-
fé nas relações jurídicas, fazendo com que, em determinadas hipóteses, os atos 
realizados por uma pessoa possam ter efeitos sobre os atos de outra, ainda mais 
quando se trata de pessoas jurídicas de um mesmo grupo econômico; portanto, 
legítima a participação da corré junto ao polo passivo da lide instaurada.

Resta, portanto, acolhida a preliminar de 
legitimidade passiva da corré Developing Gestão e Incorporação Imobiliária 
Ltda.

Quanto ao mérito, evidente, por simples 
análise da documentação encartada, a mora das rés que, não obstante assumindo 
prazo certo para conclusão das obras e entrega da unidade, não respeitaram a 
condição, sendo que não ficou caracterizada nenhuma ocorrência de força maior 
ou reconhecimento de caso fortuito que justificassem os atrasos, pois os 
problemas apontados são decorrentes do próprio tipo do negócio a revelar, em 
realidade, falta de regular previsão. Somente o fortuito externo, sem qualquer 
ligação com o risco da atividade do empreendedor é que seria capaz de afastar a 
sua responsabilidade, sendo que as hipóteses trazidas pelas rés são todas 
decorrentes de fortuito interno e, portanto, previsíveis dentro do ramo da atividade 
que exercem.

Aos compromissos cumpre o atendimento e a 
fiel observância das condições assumidas, principalmente daqueles submetidos 
aos limites abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Quadro Resumo do contrato da unidade 
prometida estabelece que o prazo previsto para entrega da unidade é em 
30.06.2015 (fls. 22).

De outro lado, a cláusula XX do compromisso 
(fls. 34) prevê um período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, e diga-se, de 
passagem, embora não enseje qualquer nulidade, somente é possível de ser 
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adotada quando houver demonstração de fatos ensejadores para a sua aplicação, 
e disso não cuidaram as interessadas.

Contudo, o que se pretende aqui é a rescisão, 
e mesmo que se adotasse o prazo de tolerância, as rés já se encontravam em 
mora na entrega da unidade.

No caso dos autos, evidente a culpa das rés, 
que não honraram com o compromisso no tocante à data prevista para a entrega 
da moradia.

Isentar-se de sua parte na obrigação, 
alegando simplesmente que a entrega das chaves dependia exclusivamente de 
providência dos adquirentes, não afasta a mora primeira das rés: primeiro, porque 
o próprio “habite-se” foi concedido somente muito tempo depois da data prevista 
de sua concessão (07.10.2016 - fls. 195/196) e, segundo, cabe primeiramente às 
vendedoras providenciarem toda a documentação necessária do empreendimento 
para viabilizar eventual pedido de financiamento por parte do comprador.

Com o não atendimento pelas rés referente 
aos prazos avençados e, repetindo, configurada sua mora, rescindido está o 
compromisso bastando, tão somente, a declaração formal.

Assim, tendo ocorrida a adesão em janeiro de 
2013, tem direito o adquirente à restituição integral dos valores pagos a título do 
preço do imóvel, pois nada obteve em troca, não se justificando qualquer demora, 
devendo ocorrer a restituição de uma só vez, em parcela única e de forma 
imediata, devidamente corrigidos.

Além do mais, a nova Súmula nº 543 do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça veio pacificar de vez esta questão:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa 
de compra e venda de imóvel submetido ao Código 
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 
restituição das parcelas pagas pelo promitente 
comprador - integralmente, em caso de culpa 
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu 
causa ao desfazimento” (grifo nosso).

Também não prospera o inconformismo da 
corré referente à fixação dos juros de mora, pois nos termos do artigo 405 do 
Código Civil de 20021, por ser decorrente de relação contratual, incidem a contar 

1 “Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
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da citação, quando foi constituída em mora pela omissão na restituição voluntária 
dos valores, e não a partir do trânsito em julgado da decisão, como pleiteado.

Como bem colocado pelo i. Des. Francisco 
Loureiro, “trata-se de ilícito contratual, de modo que o termo inicial dos juros é a 
data da citação, por força dos artigos 404 e seguintes do Código Civil. A sentença 
e o Acórdão que acolhem o pedido não fazem nascer o crédito e nem a mora do 
devedor, mas apenas reconhecem a sua existência.” (6ª Câmara D. Privado, Apelação cível 

nº 0005636-50.2013.8.26.0564, j. 14.05.2015, v.u.).

Dessa forma, cumpre a parcial reforma da 
decisão de primeiro grau apenas para acolher a preliminar de legitimidade passiva 
da corré Developing Gestão e Incorporação Imobiliária Ltda. para condená-la 
solidariamente à restituição integral do montante pago pelo autor a título de 
parcelas do preço do imóvel, devidamente corrigidos pela Tabela Prática deste 
Egrégio Tribunal e com juros de mora de 1% a contar da citação, e também 
condená-la solidariamente ao pagamento das custas, emolumentos e honorários 
fixados pela r. sentença em 15% sobre o valor da condenação, restando mantido, 
no mais, o teor da r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, acolhida a preliminar, DOU 
PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGO PROVIMENTO ao recurso da corré.

ELCIO TRUJILLO
Relator

Assinado Digitalmente
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