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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1002997-14.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante QUEIROZ 
GALVÃO STAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é apelado JOEL 
APARECIDO TOBIAS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI 
(Presidente) e PAULO ALCIDES.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018.

Rodolfo Pellizari
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação – Digital

Processo nº 1002997-14.2016.8.26.0604

Comarca: 3ª Vara Cível do Foro de Sumaré

Magistrado prolator: Ana Lia Beall

Apelante: Queiroz Galvão Star Desenvolvimento Imobiliário Ltda

Apelado: Joel Aparecido Tobias

Voto nº 02496 

Apelação. Direito do Consumidor. Compra e venda de imóvel. 

Resolução contratual por culpa do promitente comprador. 

Sentença de procedência para declarar a rescisão contratual e 

determinar a devolução de 90% do valor pago a título do 

preço, com juros de mora a partir da citação. Inconformismo 

da vendedora.

IIegitimidade passiva ad causam. Empresa sócia participante 

da cadeia de consumo. Grupo econômico caracterizado, sendo-

lhe aplicada a responsabilidade solidária por força do Código 

de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7º, 

parágrafo único, e Artigo 25, §1º.  Preliminar afastada.

Aplicação do percentual de retenção de 30% ou 25%. 

Impossibilidade, ante o caráter abusivo, com evidente 

desequilíbrio entre consumidor e fornecedor. Fixação em 10%, 

entretanto, que também importa em desequilíbrio contratual e 

prejuízo à empreendedora. Ao analisar o valor a ser retido, 

deve-se levar em conta que a vendedora arcará com os custos 

administrativos e publicitários, bem como demandará tempo 

até que recomercialize o bem, ante a crise do mercado 

imobiliário. Fixação em 25% sobre os valores pagos que se 

mostra mais compatível com o caso e se coaduna ao parâmetro 

do A. STJ. Pedido subsidiário deferido.

Juros de mora. Termo inicial. Vendedora que não deu causa à 

rescisão. Inexistência de mora antes da exigibilidade da 

obrigação. Exegese do Artigo 396 do Código Civil. Incidência a 

partir do trânsito em julgado. Precedentes do A. STJ e deste E. 

Tribunal.

Honorários advocatícios sucumbenciais. Princípio da 
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causalidade. Vendedora que se opôs ao direito da parte autora, 

impondo cláusulas abusivas, dando azo ao ajuizamento da 

demanda. De igual modo, o autor pretendeu a restituição de 

grande parte do valor pago, em detrimento da vendedora. 

Sucumbência recíproca fixada. Preceptivo do Artigo 86 do 

CPC.

Recurso PROVIDO para (i) majorar o percentual de retenção 

de 10% para 25% sobre os valores pagos, (ii) determinar a 

incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado e 

(iii) fixar a sucumbência recíproca.

Trata-se de apelação interposta por Queiroz Galvão Star 

Desenvolvimento Imobiliário Ltda em face de Joel Aparecido 

Tobias, nos autos da ação de rescisão contratual com restituição de 

valores pagos em trâmite perante a 3ª Vara Cível do Foro de Sumaré.

Em primeiro grau, o pedido foi JULGADO PROCEDENTE para (i) 

proibir a ré de inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes, sob 

pena de astreintes diárias de R$ 500,00; (ii) rescindir o contrato de 

compra e venda da unidade objeto da demanda (nº. 0077, Torre 3 do 

Empreendimento Villa Matão Residencial, em Sumaré-SP); (iii) declarar a 

anulação da cláusula 9ª, 9.3, alínea 'b', por abusividade; (iv) condenar a 

ré à devolução, em uma única parcela, do valor pago pelo autor (R$ 

23.632,01), corrigido pelos índices da Tabela de Atualização de Débitos 

do TJSP, a partir de cada desembolso, e acrescido de juros moratórios 

de 1% ao mês, desde a citação, autorizanda a retenção de 10% para 

cobrir despesas administrativas do contrato.

Pretende o apelante Queiroz Galvão Star Desenvolvimento 

Imobiliário Ltda a reforma da r. sentença, apontando, preliminarmente, 

ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que não integra o 

Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado, não 
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possuindo, por isso, qualquer relação de direito material com o autor. 

Deste modo, eventual execução de sentença dependeria de instauração 

do competente incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

regrado pelo art. 133 do CPC. Afirma, ainda, não ser hipótese de cadeia 

de consumo e de responsabilização solidária prevista no CDC por não 

se tratar de ofensa causada por vários autores, afastando-se as 

disposições do art. 7º, par. ún. e do art. 25, § 1º, do CDC; não se tratar 

de responsabilidade por vício ou fato do produto, afastando-se as 

disposições do art. 18 e 19, do CDC ou de responsabilidade pelo fato de 

prepostos ou representantes autônomos, afastando, por derradeiro, a 

regra do art. 34, do CDC. 

No mérito, assevera que restou configurada a hipótese de 

resolução contratual por inadimplemento do apelado, motivo pelo qual é 

razoável possibilitar a retenção de, no mínimo, 30% dos valores pagos, 

uma vez que um valor menor comprometeria seu fluxo de caixa e o 

próprio empreendimento, em detrimento de outros compradores, 

considerando a crise do mercado imobiliário com um número exorbitante 

de devolução de imóveis. Subsidiariamente, pleiteia seja majorado para 

25% o percentual de retenção, conforme entendimento do C. STJ.

Aponta também a necessidade de reforma da r. sentença na parte 

em que fixou a incidência de juros de mora a partir da citação. Observa 

que, diante da inexistência de mora por parte da apelante e do 

entendimento do STJ, o termo inicial para a incidência dos juros de mora 

é a data em que transitar em julgado a r. sentença de fls. 366/370.

Por fim, com base no princípio da causalidade, requer seja o autor 

inadimplente condenado exclusivamente nas custas, despesas 
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processuais e honorários advocatícios, ou, ao menos, seja aplicada a 

sucumbência recíproca conforme o disposto no art. 86, caput, do CPC.

Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls. 

332/337.

É o relatório.

Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos do 

artigo 1.012 do CPC/15.

Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do 

recurso (Resolução TJSP no 772/2017).

Ab initio, da análise dos contratos sociais juntados aos autos 

(fls. 174/185 e 186/198) verifica-se que Queiroz Galvão 

Desenvolvimento Imobiliário S/A e Queiroz Galvão 

Desenvolvimento de Negócios S/A são as únicas sócias de 

Queiroz Galvão Star Desenvolvimento Imobiliário Ltda, bem como 

da promitente vendedora Queiroz Galvão Gold Desenvolvimento 

Imobiliário Ltda (vide compromisso de venda e compra de fls. 17/47).

Deste modo, embora a sociedade QUEIROZ GALVÃO STAR 

não figure expressamente no compromisso de compra e venda 

colacionado aos autos, o simples fato de pertencer ao mesmo grupo 

econômico já imprime a esta pessoa jurídica a responsabilidade 

solidária. Tem-se isto, pois, tratando-se de relação tipicamente 

consumerista, com consumidores (artigo 2º, caput, do CDC) e 

fornecedores (artigo 3º, caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz ao 
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caso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido já fixou o entendimento esta Colenda 6ª Câmara 

de Direito Privado:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Restituição de 

quantias pagas indevidamente cumulada com 

indenização por danos emergentes e morais - 

Parcial procedência - Insurgência das partes - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ TECNISA - 

Empresa que afirma não ter feito parte da relação 

jurídica entre o comprador e a vendedora - 

Aplicação ao caso da responsabilidade solidária, 

prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC - 

Preliminar afastada - CONTRAPRESTAÇÃO POR 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA (SATI) - PRESCRIÇÃO 

- Ocorrência  (...) - RECURSO DAS RÉS 

PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DO 

AUTOR. (TJSP;  Apelação 1026781-30.2015.8.26.0224; Relator 

(a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

12/01/2018; Data de Registro: 12/01/2018) 

VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ilegitimidade de parte 

passiva. Inocorrência. Reconhecida a 

responsabilidade da ré por todos os pagamentos 

efetuados pelos adquirentes. É solidária a 

responsabilidade dos fornecedores integrantes da 

cadeia de consumo. Inteligência dos artigos 7º, § 

único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do 

Consumidor. Não configurada a litigância de má-fé 

da agravante, que apenas exerceu o seu direito de 

defesa, não se enquadrando em uma das condutas 

previstas no artigo 17, do CPC. Decisão mantida. 

RECURSO DESPROVIDO.  (Agravo de instrumento no. 

2017747-07.2015.8.26.0000, Relator(a): Paulo Alcides; Comarca: 
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São Caetano do Sul; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 24/11/2015; Data de registro: 

24/11/2015)  grifo nosso.

Afasto, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de 

QUEIROZ GALVÃO GOLD DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, eis que efetivamente integra a cadeia de fornecedores. 

Ingresso no mérito.

A demanda originária foi proposta por Joel Aparecido Tobias 

afirmando ter adquirido em 29/03/2013, por meio de um Contrato de 

Promessa de Compra e Venda, a Unidade Condominial nº 77, Torre 3, 

a ser construída no empreendimento designado Condomínio Villa 

Matão Residencial, localizado na Avenida Emílio Bosco, nº 1.745, na 

cidade de Sumaré. Todavia, por motivos pessoais e financeiros, 

iniciou tratativas objetivando a rescisão do contrato as quais restaram 

infrutíferas, tendo em vista que a vendedora consignou que a 

resolução somente se operaria mediante abatimento proporcional do 

preço, na forma prevista pela cláusula 9.3.b.

Assim, não encontrando alternativa, ajuizou a presente ação, 

julgada procedente.

Ocorre que as requeridas se insurgem quanto ao percentual de 

10% de retenção fixado em sentença, quanto ao termo a quo da 

incidência de juros de mora, bem quanto ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono do autor.
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Pois bem. Constitui direito potestativo do promitente comprador 

rescindir o contrato em decorrência de falta superveniente de 

condições financeiras, assegurado, neste caso, a retenção de 

percentual à vendedora de forma a fazer frente aos prejuízos sofridos 

com gastos de administração, publicidade e pelo tempo de ocupação 

do bem, nos termos da Súmula nº. 1 deste E. Tribunal de Justiça:

“Súmula 1, TJSP: 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” - grifo nosso.

Deste modo, admitido o dever de restituir, a questão se restringe 

ao percentual a ser retido, o qual deve ser analisado de acordo com o 

caso concreto. Em caso de culpa do vendedor, a restituição deve se 

dar integralmente, sem qualquer retenção. Mas não é o caso em tela, 

já que a rescisão foi pleiteada pela parte que vislumbrou 

impossibilidade financeira na mantença do contrato.

A esse respeito, também o A. Superior Tribunal de Justiça 

firmou o entendimento da seguinte forma: 

“Súmula nº 543, STJ: Na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra 

e venda de imóvel submetido ao Código de 
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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.

Quanto ao valor a ser descontado para a devolução do valor 

pago, o A. Superior Tribunal de Justiça tem adotado como 

parâmetro a porcentagem de retenção entre 10% e 25% sobre o valor 

pago, conforme se depreende do seguinte excerto de julgado: 

1. A rescisão de um contrato exige que se 

promova o retorno das partes ao status quo ante, 

sendo certo que, no âmbito dos contratos de 

promessa de compra e venda de imóvel, em caso 

de rescisão motivada por inadimplência do 

comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou 

no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, 

de parte das prestações pagas, como forma de 

indenizá-lo pelos prejuízos suportados, 

notadamente as despesas administrativas 

havidas com a divulgação, comercialização e 

corretagem, o pagamento de tributos e taxas 

incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização 

do bem pelo comprador. 2. O percentual de 

retenção - fixado por esta Corte entre 10% e 

25% - deve ser arbitrado conforme as 

circunstâncias de cada caso. (STJ, REsp 

1.224.921/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, j. 26/04/2011) - grifo nosso.

No caso em tela, as apelantes pretendem a retenção mínima de 
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30%, fundamentando-se nos prejuízos que sofrerão ao fluxo de caixa 

e à grave crise imobiliária. Todavia, referida pretensão é abusiva pois 

colocaria em evidente desequilíbrio a relação contratual outrora 

estabelecida. Frise-se que a apelante não comprovou qualquer 

despesa decorrente da unidade imobiliária em questão, seja 

relacionado à publicidade, seja à administração ou tributos de grande 

monta, a justificar um percentual de retenção desta magnitude. 

Por outro lado, entendo que a retenção de somente 10% do 

valor pago a título do preço não representa quantia apta a arcar com 

gastos administrativos e publicitários gerais da vendedora, acabando 

por causar inclusive um certo incentivo à inadimplência. Deste modo, 

considero que uma retenção na ordem de 25% do valor pago encontra-

se adequada ao caso e atende aos parâmetros adotados pelo A. STJ, 

estando pautado nos ditames da proporcionalidade e razoabilidade. 

Nesta esteira de valor já vem decidindo esta Colenda 6ª. 

Câmara de Direito Privado:

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE 

VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - Ação julgada parcialmente procedente, 

declarando rescindido o contrato e condenando a 

ré na devolução de 75% (setenta e cinco por cento) 

dos valores pagos pela adquirente (somente sobre 

o valor de R$81.343,02) - Aplicação das normas 

insertas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90) - Admissibilidade  (...) RETENÇÃO - 

Percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre 

os valores pagos que se mostra razoável, em razão 

de que o bem sequer foi ocupado pela adquirente e 

será incorporado ao patrimônio da ré pelo valor 

atual de mercado - Devolução que deve ser 

imediata e de uma só vez - Aplicação da Súmula nº 

2, do TJSP: "A devolução das quantias pagas em 
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contrato de compromisso de compra e venda de 

imóvel deve ser feita de uma só vez, não se 

sujeitando à forma de parcelamento prevista para a 

aquisição" (...) Sentença mantida - Recurso 

desprovido. (TJSP; Apelação 1013082-52.2015.8.26.0068; 

Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 6ª Câmara de 

Direito Privado; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA  

Desistência do comprador  Rescisão contratual  

Na ausência de recurso por parte do autor, a 

retenção de 25% do valor pago se mostra adequada 

para o ressarcimento das despesas operacionais 

da venda  Devolução de valores que deverão ser 

corrigidos monetariamente desde o desembolso e 

acrescidos de juros de mora a partir da citação, por 

se tratar de ilícito contratual. COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA  Despesas condominiais  

Responsabilidade pelo pagamento antes da entrega 

das chaves  Despesas a cargo da construtora, que 

detinha a posse da unidade  Jurisprudência do 

STJ  Recurso desprovido. (TJSP;  Apelação 

1128964-63.2015.8.26.0100; Relator (a): José Roberto Furquim 

Cabella; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2017; 

Data de Registro: 21/07/2017)

Por não se tratar de mora da apelante, eis que não deu causa à 

rescisão contratual, os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir a 

partir do trânsito em julgado. Neste sentido, mister ressaltar o que 

dispõe o artigo 396 do Código Civil:

Artigo 396, CC: Não havendo fato ou omissão 

imputável ao devedor, não incorre este em mora.
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Em adição, o pedido de restituição das parcelas pagas é em 

percentual diverso do que consta em contrato, tampouco incorrendo a 

requerida em descumprimento contratual. Assim, em que pese o 

entendimento do magistrado a quo, os juros incidirão desde o trânsito, 

quando passou a ser exigível o cumprimento da obrigação, e não 

desde a citação. 

Neste sentido vem decidindo o A. STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  

ESPECIAL.  RESILIÇÃO DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO 

COMPRADOR. REVELIA.

(...)  JUROS  DE MORA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO 

DA ADSTRIÇÃO.

(...)

3. Na hipótese em que a rescisão contratual deu-se 

por iniciativa do comprador,  por  não mais 

suportar o pagamento das parcelas, o termo inicial  

dos  juros moratórios é a data do trânsito em 

julgado, pois inexiste mora anterior da parte 

ré/vendedora.

4.  Considerando  o  pedido  da  parte  nas  razões  

do recurso e em respeito  ao  princípio  da  

adstrição, é cabível a fixação do termo inicial  dos  

juros  moratórios  como  sendo  a data da 

devolução do imóvel.

5. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no REsp 1342255/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 23/02/2016, DJe 11/03/2016)  grifo nosso.
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CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO UNILATERAL 

PELO PROMITENTE- COMPRADOR 

INJUSTIFICADAMENTE.

PARCELA A SER RESTITUÍDA. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO DE FLUIÇÃO. TRÂNSITO 

EM JULGADO.

I. Na hipótese de resolução contratual do 

compromisso de compra e venda por simples 

desistência dos adquirentes, em que postulada, 

pelos autores, a restituição das parcelas pagas de 

forma diversa da cláusula penal convencionada, os 

juros moratórios sobre as mesmas serão 

computados a partir do trânsito em julgado da 

decisão.

II. Inexistência de mora anterior da ré.

III. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1008610/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, 

DJe 03/09/2008)

No mesmo prisma entende este E. Tribunal:

Rescisão de compromisso de venda e compra de 

imóvel em construção. Comprador que não mais 

pretende manter o contrato. Devolução de parte 

das parcelas pagas, nos termos da Súmula 1 deste 

TJSP, com retenção suficiente a cobrir os gastos 

administrativos da ré com a venda frustrada. 

Percentual de retenção que deve ser de 20%. Juros 

de mora, contudo, que devem incidir a partir do 

trânsito em julgado. Promitente vendedora que não 

deu causa à rescisão. Pedido para que a restituição 

seja em percentual diverso do constante no 

contrato. Ausência de descumprimento contratual 

pela ré. Inexistência de mora antes de a obrigação 
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ser exigível. Recurso provido em parte. (Apelação nº. 

1026832-88.2016.8.26.0100, Relator(a): Maia da Cunha; Comarca: 

São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Data do 

julgamento: 27/04/2017; Data de registro: 02/05/2017)

Por fim, inadmissível acolher-se o argumento de que somente a 

parte autora deu causa ao ajuizamento da demanda e, por isso, 

deverá arcar integralmente com as custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. 

Ora, se a vendedora não quisesse reter patamar extremamente 

abusivo (10% sobre o valor total do negócio, conforme previsão da 

cláusula 9.3b), impondo ao comprador cláusulas leoninas, certamente 

a rescisão teria se dado no âmbito extrajudicial. De igual modo, caso o 

comprador aceitasse uma retenção mais justa do que os 10% sobre o 

valor pago, conforme almejado, provavelmente as partes poderiam 

entrar em acordo no âmbito extrajudicial. 

Incidente, portanto, o princípio da causalidade que, no caso, 

milita em desfavor de ambas as partes, motivo pelo qual fixo a 

sucumbência recíproca, nos termos que autoriza o Artigo 86 do CPC.

As custas e despesas processuais serão proporcionalmente 

rateadas entre os polos da demanda. Por sua vez, cada parte arcará 

com os honorários do patrono da parte adversa, sendo 15% sobre o 

valor da condenação, em face das rés, e 15% sobre o valor em que 

sucumbiu (diferença entre o valor de 90% dos valores pagos que 

pretendia ver restituído e os 75% deferidos), em face do autor.

Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou 

por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase 
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recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e 

solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação 

numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, 

Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao 

recurso de apelação para (i) majorar a taxa de retenção de 10% (dez 

por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos, 

(ii) determinar a incidência de juros de mora a partir do trânsito em 

julgado, bem como (iii) fixar a sucumbência recíproca, nos termos do 

Artigo 86 do CPC.

Necessário ressaltar que a publicação da r. sentença e a 

interposição da peça recursal ocorreram sob a vigência do CPC/15. 

Deste modo, conforme seu artigo 85, § 11, devem ser arbitrados 

honorários recursais devidos em razão do maior trabalho dispendido 

pelos patronos das partes. Assim, a sucumbência fica majorada para 

o importe de 20% sobre o valor da condenação, em face das rés, e 

20% sobre o valor em que sucumbiu, em face do autor, inadmitida a 

compensação (Artigo 85, § 14, CPC).

RODOLFO PELLIZARI
Relator
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