
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000404326

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1014250-32.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO 
SCRAVAJAR GOUVEIA, é apelado INCORPORADORA TOBIAS BARRETO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento 
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com 
o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS 
SALETTI (Presidente sem voto), COELHO MENDES E SILVIA MARIA FACCHINA 
ESPÓSITO MARTINEZ.

São Paulo, 30 de maio de 2018.

Penna Machado
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 9.688
APELAÇÃO Nº: 1014250-32.2016.8.26.0011
APELANTE: RICARDO SCRAVAJAR GOUVEIA
APELADA: INCORPORADORA TOBIAS BARRETO EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: THÉO ASSUAR GRAGNANO

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de regresso Compro30misso de 
compra e venda  Atraso na entrega das obras  Sentença de 
parcial procedência  Insurgência que prospera em parte  Questão 
prejudicial  Recuperação judicial da empresa que não atinge os 
créditos constituídos  Crédito ilíquido -  Ofensa ao artigo 93, 
inciso “IX”, da CF  Inocorrência  Sentença bem fundamentada, 
apta a demonstrar de forma clara os critérios utilizados pelo nobre 
magistrado  Inteligência dos enunciados n° 10 e 12 da “ENFAM” 
  Merito  Condenação da empresa ré ao pagamento da totalidade 

do valor devido a título de “IPTU”  Impossibilidade  
Condenação que deve ser proporcional ao tempo anterior à imissão 
da posse do autor  Honorários advocatícios sucumbenciais  
Nova fixação  - RECURSO DE APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a empresa ré ao 
pagamento do “IPTU” proporcional do imóvel até a imissão na 
posse do autor.
  

Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 246/247, 

cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente “ação de regresso”, ajuizada 

por Ricardo Scravajar Gouveia em face de “Incorporadora Tobias Barreto Empreendimento 

Imobiliário SPE - Ltda.”, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de  R$2.446,26 

(dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), e, ante a 

sucumbência recíproca, condenou o requerente a arcar com 80% (oitenta por cento) das 

custas e despesas processuais, e ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais 

na proporção de 8% (oito por cento) do valor da causa em favor do procurador da 

requerente, e a empresa ré em arcar com os 20% (vinte por cento) remanescentes das custas 

e despesas processuais, e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do 
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valor da condenação em favor do autor.

Primeiramente, em face da r. sentença foram opostos embargos de 

declaração (fls. 250/255), os quais foram conhecidos e providos, nos termos da r. decisão 

de fls. 324/325. 

Simultaneamente, fora realizado pedido pela empresa ré para a  

suspensão do feito em função  do processamento de sua recuperação judicial (fls. 256/262), 

indeferido pelo nobre magistrado de primeiro grau, observando que a suspensão almejada 

só atinge os processos em fase de execução ou cumprimento de sentença, o que não é o 

caso destes autos, que se encontra em fase de conhecimento.

Inconformado, apela o autor (fls. 328/343) alegando, preliminarmente, a 

falta de fundamentação da r. sentença de primeiro grau, tendo em vista que não teria se 

pronunciado especificamente a respeito do pedido de condenação da ré ao pagamento 

relativo ao “IPTU” do imóvel objeto da demanda. No mérito, aduz que no momento da 

ocorrência do fato gerador da obrigação tributária referente ao “IPTU” do imóvel, este se 

encontrava na posse da apelada, não havendo o que se falar em transferência da 

responsabilidade pelo seu pagamento ao apelante, devendo a empresa ré arcar 

integralmente com os valores devidos em relação aquele imposto, ou, subsidiariamente, 

que seja condenada ao pagamento proporcional ao tempo em que a posse do imóvel 

permaneceu com esta. Também se insurge em relação ao valor irrisório da condenação 

arbitrada a título de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, com espeque nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8º, do código de processo civil. Por fim, requer o 

provimento do recurso para a reforma da r. sentença, tão somente, nos termos elencados.

Recurso processado regularmente e sem apresentação das contrarrazões 

(fl. 351), com reiteração do pedido de suspensão do processo (fls. 354/360), com parecer 

da e. procuradoria de justiça pela conversão do julgamento em diligência (fls. 415/416).

É o breve relatório.

Cuida-se de “ação de regresso”, ajuizada por Ricardo Scravajar Gouveia 

em face de “Incorporadora Tobias Barreto Empreendimento Imobiliário SPE - Ltda.”, 

alegando para tanto, que firmou compromisso de compra e venda a ré com o intuito de 
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adquirir o imóvel melhor descrito à fl. 02, o qual não foi entregue no prazo ajustado entre 

as partes, sendo que o autor somente foi imitido na posse em 13 de janeiro de 2016.

Contudo, a empresa ré teria transferido a responsabilidade pelo 

pagamento do “IPTU” devido no período anterior à transferência da posse do imóvel ao 

autor, razão pela qual pugna pela condenação da apelada na devolução dos valores 

referentes ao exercício dos anos de 2015 e 2016.

Respeitadas profundamente as razões de decidir exaradas pelo nobre 

magistrado de primeiro grau, “data máxima vênia” a r. sentença proferida prescinde de 

pequeno reparo, devendo ser acolhido parcialmente o recurso de apelação.

Primeiramente, por se tratar de questão prejudicial, deve ser analisado 

pedido de suspensão do feito realizado pela empresa ré, em função do deferimento de sua 

recuperação judicial.

Todavia, tal pedido não pode ser acolhido, uma vez que, conforme já 

restou deliberado pelo nobre magistrado de primeiro grau às fls. 324/325, a suspensão 

prevista na lei de falências e recuperação judicial só abrange os processos que se encontram 

em fase de cumprimento de sentença, ou as execuções processadas.

Para tanto, deve ser observado o teor do artigo 49 “caput” da lei 

11.101/2005, que trata das hipóteses em que os débitos da empresa recuperanda se sujeitam 

ao regime da recuperação judicial e se submetem ao plano de pagamento do procedimento 

especial, como se vê:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos 

existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Com efeito, como é cediço, nas ações condenatórias inexiste a certeza e a 

liquidez do crédito no momento do cometimento do ilícito, visto que, sequer existe a 

certeza a respeito da extensão do dano, máxime quando se trata de pedido de restituição de 

valores pagos, no qual devem ser comprovados os prejuízos efetivamente auferidos e as 

responsabilidades do requerido.

Assim, a constituição do crédito só se dá após o trânsito em julgada da r. 
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sentença que reconhece a obrigação de restituir do praticante do ilícito, bem como, os 

danos que efetivamente causou à vítima.

Logo, a referida suspensão só atinge os processos em fase de 

cumprimento de sentença ou de execução, o que não é o caso destes autos, o qual se 

encontra em fase de conhecimento.

Assim, as diligências requeridas pela d. procuradoria de justiça deste 

estado devem ser efetivamente observadas, contudo, apenas em sede de cumprimento de 

sentença.

E tal se dá, pois, o ato judicial enfrentou a contento as alegações das 

partes, as quais foram devidamente analisadas e cotejadas, extraindo-se claramente da r. 

sentença os seus fundamentos e o raciocínio lógico jurídico empregado em sua conclusão, 

adentrando às questões de mérito suscitadas de forma satisfatória.

Além disto, o douto magistrado não está obrigado a rebater ponto por 

ponto da argumentação apresentada, bastando que perfaça o princípio contido no artigo 93, 

inciso IX, da Constituição Federal, demonstrando claramente as razões de seu 

convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente, em que as circunstâncias do caso 

concreto foram analisadas na decisão. 

Neste sentido, devem ser trazidos à baila os enunciados “10” e “12” da 

“ENFAM” (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados) a respeito 

de tal tema, analisado sob o prisma do código de processo civil, com o seguinte teor:

“Enunciado n°. 10: A fundamentação sucinta não se confunde com a 

ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas 

todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”.

“Enunciado n°. 12: Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do 

art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado 

prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”.

Sendo assim, satisfatoriamente fundamentada a r. sentença de primeiro 
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grau, não há  que se falar em nulidade desta.

                         No mérito, deve ser ressaltado que o apelante se insurge, exclusivamente, 

em razão do afastamento da responsabilidade da empresa ré ao pagamento do “IPTU” 

referente ao ano de 2016, pugnando pela condenação daquela ao pagamento integral do 

imposto devido naquele ano, ou, subsidiariamente, ao pagamento proporcional aos dias 

anteriores a sua imissão na posse do imóvel, ocorrida em 13 de janeiro de 2016.

O pedido de condenação da empresa ré ao pagamento integral do imposto 

devido no ano de 2016 não comporta acolhimento.

E tal se dá, pois, em que pese o estabelecimento das obrigações 

tributárias no código tributário nacional, tais disposições afetam a relação entre o estado e 

o contribuinte, podendo existir disciplina diversa na relação contratual entre os 

particulares.

Neste sentido, se mostra razoável, e também no intuito de não favorecer o 

enriquecimento sem causa do autor, vez que usufruiu plenamente do imóvel a partir de sua 

imissão na posse em janeiro de 2016, determinar que a empresa requerida arque com a 

totalidade dos valores referentes ao imposto predial até a posse efetiva do autor, devendo 

ser calculado proporcionalmente o valor devido em relação ao ano de 2016 aos dias 

anteriores a sua posse. 

 Neste diapasão, dada a alteração da condenação arbitrada em primeiro 

grau, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca havida entre as partes, sendo 

necessário o reajuste da distribuição dos ônus sucumbenciais para determinar que as partes 

rateiem igualmente o valor das custas e despesas processuais, condenando ambas ao 

pagamento dos honorários advocatícios arbitrados nesta ocasião em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do código de processo civil. 

Sendo assim, deve ser dado parcial provimento ao presente recurso de 

apelação interposto, para condenar a empresa ré ao pagamento proporcional do “IPTU” do 

imóvel em voga até a imissão na posse do autor, condenando ambas as partes ao 

pagamento de metade do valor das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

dos honorários advocatícios em favor do n. causídico da parte adversa, arbitrados nesta 
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ocasião em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária 

e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, 

observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, 

tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos 

legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro 

FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

Ante todo o exposto DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de 

apelação, para condenar a empresa ré ao pagamento proporcional do “IPTU” do imóvel 

em voga até a imissão de posse do autor, condenando ambas as partes ao pagamento de 

metade do valor das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos 

honorários advocatícios em favor do n. causídico da parte adversa, arbitrados nesta ocasião 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Penna Machado

Relatora
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