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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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SENTENÇA 

Processo nº: 1009971-17.2022.8.26.0100 

Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro 

Requerente: -------------------------------------------- 

Requerido: ----------------------------------------------------------------- 

Justiça Gratuita 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO DE SOUZA PIMENTA 

Vistos. 

---------------------------------------------- move ação de  

rescisão contratual com pedido de devolução de valores pagos e indenização por danos 

materiais contra ---------------------------- alegando, em síntese, que firmou Contrato de 

Compromisso de Compra e Venda com a requerida, na data de 31/10/2019, referente à 

aquisição do lote nº --------, localizado na quadra --------, do empreendimento denominado 

"------------------", no valor total de R$102.789,00. 

Narra que, ao entrar em contato com a construtora, foi  

surpreendido com a informação de que as 6 parcelas que foram efetuadas, no montante 

de R$ 856,58 cada, eram a títulos de taxa de corretagem, e não do financiamento do 

imóvel. 

Afirma que em nenhum momento da negociação foi informado  

sobre a obrigação de pagar tal comissão, mas que, ao requerer a rescisão contratual, a 

empresa ré informou que deveria arcar com uma multa de R$14.000,00, e que reteria 

todos os valores pagos pelo preço do lote. 
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Aduz que a culpa pela rescisão seria exclusiva da ré e, por isso,  

não faz jus à retenção do valor pago a título de entrada, no total de R$ 19.029,83, e de 

valores pagos a títulos de corretagem, no montante de R$ 5.818,24. 

Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão da  

exigibilidade dos valores do contrato, e, de forma definitiva, a declaração de rescisão do 

contrato, com condenação da ré na restituição do valor que foi pago a título de entrada, 

qual seja, de R$19.029,83. 

Juntou documentos (fls. 13/42). 

Em sede de agravo de instrumento, foi concedida a gratuidade  

judiciária ao requerente (fls. 78 e 175/179). 

Foi deferida a tutela de urgência para que seja suspensa a  

exigibilidade das parcelas vincendas e demais despesas referentes ao imóvel objeto da 

presente demanda, bem como para que a ré se abstenha de incluir o nome da requerente 

nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 80/82). 

A requerida foi citada (fls. 86) e apresentou contestação (fls. 

87/102), com documentos (fls. 103/162), alegando que o pedido de rescisão não tem como 

base nenhum motivo por ela causado, e que devolução integral dos valores pagos não tem 

cabimento na hipótese dos autos. 

Sustenta que a obrigação de pagamento da corretagem está  

expressamente prevista no contrato, e que o respectivo valor está incluído no preço do 

lote, mas foi devidamente destacado no instrumento contratual. Ademais, alega que não 

há pedido expresso do requerente pela restituição da quantia paga a título de corretagem. 
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Defende a inexistência de qualquer irregularidade na utilização  

do IGP-M para o reajuste das obrigações pecuniárias da avença. Ademais, sustenta que 

o lote da autora integra um loteamento regido pela Lei nº 6.766/79, e que devem ser 

aplicadas as regras do campo “Condições para Eventual Rescisão Contratual” da avença, 

que reproduzem a Lei do Distrato em condições mais benéficas ao adquirente. 

Ademais, sustenta que, do valor pago a título de entrada, parte  

deve ser retido a título de fruição do imóvel pelo período de indisponibilidade (0,5% ao 

mês), cláusula penal e despesas administrativas. 

A parte autora replicou a contestação (fls. 166/169). 

Intimadas a especificar provas (fls. 170), apenas o requerente se  

manifestou (fls. 173/174 e 180), pleiteando o julgamento antecipado do feito. 

É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 

O processo comporta julgamento antecipado do feito, sendo  

desnecessária a dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 

Está incontroverso que as partes celebraram o contrato objeto da  

ação (fls. 20/28), assim como que houve o pagamento pela autora à requerida dos valores 

de R$19.029,83, já que ambas confirmaram tal fato e também pelos documentos juntados 

em suas manifestações. 

O contrato objeto da ação perfaz típica relação de consumo na  

qual a autora é destinatária final de produto fornecido profissionalmente e com intuito de 

lucro pela requerida.  
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Sendo assim, a parte autora deve ser protegida pelos comandos  

previstos no Código de Defesa do Consumidor, em decorrência da presunção de sua 

vulnerabilidade perante a requerida, a qual é intensificada no contrato de adesão, pois não 

há nenhuma forma de negociação.  

O direito da requerente de rescindir o contrato com devolução  

das parcelas é lícito e tem por respaldo o artigo 53, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor, além das Súmulas 1 do TJSP e 543 do STJ.  

Sumula 543, STJ - 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. 

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.   

Observe-se que a rescisão deve implicar na resolução completa  

do contrato celebrado pelas partes, tornando inexigíveis as parcelas vincendas e dando à 

autora o direito à devolução dos valores que pagou, assegurando-se ao consumidor o 

retorno ao status quo ante, ocasião em que o comprador devolve a coisa e o vendedor o 

preço, conforme estatui o entendimento sumulado por este E. Tribunal: 
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Súmula 3, TJSP: Reconhecido que o compromissário comprador tem 

direito à devolução das parcelas pagas por conta do preço, as partes 

deverão ser repostas ao estado anterior, independentemente de 

reconvenção”.  

Inequívoco, portanto, o dever de devolução pela ré dos valores  

que lhe foram pagos para fornecimento de um bem que, ao final, permanecerá em seu 

patrimônio, sob pena de haver a caracterização de enriquecimento indevido de sua parte 

em desfavor da parte autora. 

É certo que, do valor a ser devolvido, devem ser descontadas as  

importâncias que a requerida despendeu com a execução do contrato e, até, supostos 

prejuízos, mas esse valor deve ser estipulado com base em percentual que também não 

caracterize abusividade em desfavor da autora, com perda de “quase” totalidade do que 

foi pago.  

É o que se tem no caso presente, onde a perda das verbas  

previstas no contrato com corretagem, impostos, administração, etc., implicam em grande 

perda do que foi pago, em verdadeira afronta ao Código de Defesa do Consumidor.  

 Logo,  deve  ser  devolvido  o  valor  de  R$19.029,83,  

incontroversamente pago, com o desconto em favor da requerida do percentual de 15% 

sobre o referido montante, fixado por arbitramento para indenizar despesas 

administrativas, multa, impostos e corretagem, cuja devolução e o desconto deverão incidir 

sobre o valor atualizado desde a data da propositura da ação, conforme corrobora o 

entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Pleito de rescisão 

contratual formulado pelos compradores, por simples conveniência  
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destes - Pedido cumulativo de devolução dos valores pagos - 

Rescisão decretada, com retenção do percentual de 15% sobre o 

valor pago - Apelo exclusivo da alienante - Inconformismo quanto a não 

observância da cláusula que prevê multa compensatória sobre o valor da 

venda, no caso de distrato pelos adquirentes (cláusula VIII - alíneas "a" a 

"f" da avença), ou, ao menos sua adequação ao percentual de retenção 

30% das prestações pagas, com incidência de juros moratórios a partir do 

trânsito em julgado - Descabimento - Intenção de resilição contratual 

destes que encontra guarida nos artigos 6º, V, 51, II, 53 e 54, CDC e 

Súmula "1" desta Corte - Devolução imediata e em parcela única - 

Súmulas 543 do C. STJ e "2" também desta Corte - Pedidos 

alternativos - afastamento de todos - Juros de mora - Incidência a partir 

do trânsito em julgado segundo o entendimento da maioria - Apelo 

provido em parte por decisão majoritária, vencido o Relator sorteado que 

o não acolhia. (TJSP; Apelação 102776998.2016.8.26.0100; Relator (a): 

Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; 

Foro Central Cível - 19ª Vara Cível)(grifo nosso). 

No que tange aos juros de mora, deve-se observar que a  

rescisão contratual foi motivada por iniciativa exclusiva do contratante. Sendo assim, eles 

devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, não da data da citação. 

Isso, pois, não há que se falar em mora do devedor se a rescisão do contrato se deu por 

vontade do adquirente. 

Nesse sentido, firmou-se o entendimento majoritário da  

jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo: 

APELAÇÃO - Ação de Resolução de Contrato - Instrumento Particular de 

Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão da autora de 

rescindir o contrato entabulado entre as partes e condenar a 

empresa ré a restituir o montante pago, com o desconto de 10% a  
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título de reparação pelo desfazimento do negócio - Sentença de 

parcial procedência determinando a restituição de 85% dos valores 

pagos  Inconformismo da ré postulando a aplicação da cláusula 

resolutiva do contrato ou devolução de 60% dos valores pagos, com 

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

em parte  Possibilidade de rescisão contratual a pedido do 

comprador, com restituição das parcelas pagas  Súmula 01 TJSP  

 Aplicação da cláusula resolutiva que redundaria em devolução ínfima à 

compradora  Retenção de 15% do valor pago é suficiente para 

atender a compensação das despesas efetuadas pela ré  Sentença 

que, todavia, deve ser reformada para estabelecer que o termo inicial 

para a incidência dos juros de mora seja o trânsito em julgado, por 

se tratar de hipótese em que o desfazimento do negócio decorreu da 

iniciativa exclusiva da adquirente, inexistindo mora anterior da 

empresa ré  Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1003875-

56.2017.8.26.0004; Relator (a): José Aparício Coelho Prado  

Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - 

Lapa - 1ª Vara Cível) (grifo nosso). 

No tocante à comissão de corretagem, apesar do contrato prever  

expressamente a sua cobrança sob responsabilidade da autora, com valor líquido e certo, 

não há a presença de contrato autônomo celebrado com profissional dessa área, dando a 

entender que tratou-se de artifício com o intuito prévio de tentativa de sua exclusão do 

valor a ser devolvido em hipótese de ação rescisória, aproveitando-se de brecha 

interpretativa da decisão mais recente do STJ (no curso do Recurso Especial 

1.551.951/SP) acerca do tema a indicar que, na verdade, a corretagem foi realizada pela 

própria ré. 

Em situação como essa, o valor previsto como comissão de  

corretagem deve ser dado como integrante do próprio preço do imóvel e incluído no 

montante passível de devolução, sem prejuízo de abatimento como despesa 

administrativa até o limite do percentual fixado na sentença a esse título. 
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Ressalto, no entanto, que o pedido formulado pelo autor em sua  

inicial limita-se ao valor de R$19.029,83, ficado este Juízo adstrito ao pedido formulado. 

Finalmente, afasta-se a pretensão da requerida no tocante a  

qualquer retenção de valores a título de taxa de fruição, que além de não prevista 

contratualmente, não pode ser considerada em relação ao autor, que sequer desenvolveu 

atos de posse ou iniciou qualquer edificação no terreno objeto do contrato, não sendo 

possível falar-se que do referido imóvel obteve qualquer vantagem. 

Imperiosa, pois, a procedência dos pedidos formulados na inicial. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos de  

------------------------------------------------  contra ----------------------------- 

---------------------------- para, tornando definitiva a tutela de fls. 80/82,  declarar rescindido o 

instrumento particular de promessa de venda e compra do lote nº -------, localizado na 

quadra -----------, do empreendimento denominado "--------------------", condenando a 

requerida na restituição ao autor de R$19.029,83 (incontroversamente pago, por falta de 

impugnação específica da requerida quanto a esse valor), com o desconto em favor da 

requerida do percentual de 15% sobre o referido montante, fixado por arbitramento para 

indenizar despesas administrativas, multa, impostos e corretagem, cuja devolução e o 

desconto deverão incidir sobre o valor atualizado desde a data da propositura da ação, 

com a incidência de juros legais mensais de mora a partir do trânsito em julgado desta 

sentença.  

Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios 

(que fixo em 10% do valor da condenação), custas e despesas processuais. 

Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, nos termos  

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 
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Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de 30 dias,  

arquivando-se estes autos principais da fase de conhecimento. 

Em caso de futura execução, fica a parte interessada já advertida  

de que deverá instaurar incidente digital, nos termos do Provimento CG nº 16/2016 e dos 

Comunicados CG nº 438 e 441 de 2016, cumprindo especialmente o quanto determinado 

no item 2 do Comunicado CG nº 438/2016 ("No cumprimento de sentença deverão ser 

anexados os documentos mencionados no Provimento CG Nº 16/2016, na seguinte 

ordem: petição, sentença, acórdão, certidão do trânsito em julgado (se o caso) e 

documentos pertinentes ao pedido do início da fase executiva"), sem prejuízo dos demais 

documentos elencados no art. 1.286, § 2º, das Normas da Corregedoria ("O requerimento 

de cumprimento de sentença deverá se realizado por peticionamento eletrônico e instruído 

com as seguintes peças: I  sentença e acórdão, se existente; II - certidão de trânsito em 

julgado; se o caso III  demonstrativo do débito atualizado ou planilha do órgão pagador, 

quando se tratar de execução por quantia certa; IV - mandado de citação cumprido e 

procurações outorgadas aos advogados das partes, além de outras peças processuais 

que o exequente considere necessárias;"), principalmente para que se possa cadastrar 

corretamente a parte executada e seus eventuais patronos. 

P.R.I. 

São Paulo, 30 de maio de 2022. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA 

LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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