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REINTEGRAÇÃO  NA  POSSE  DO  BEM  EM
QUESTÃO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O
INADIMPLEMENTO  OCORREU  POR  CULPA  DOS
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DE HABITE-SE E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
DO IMÓVEL EM TEMPO HÁBIL À REALIZAÇÃO DE
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HABITE-SE  E  CERTIDÃO  NEGATIVO  DE  DÉBITO
FORNECIDAS  APÓS  INTERPOSIÇÃO  DE  AÇÃO
JUDICIAL.  IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO.
CONDENAÇÃO  EM  PERDAS  E  DANOS  E  MULTA
PELO  DESCUMPRIMENTO  DEVIDAS.
RESPONSABILIDADE DOS AUTORES QUANTO AO
IMÓVEL  RECEBIDO  COMO  PARTE  DA  DÍVIDA
DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO  ENTRE  O



AP. 0034296-56.2009.815.2001

RECEBIMENTO  E  A  DEVOLUÇÃO  DO  FLAT.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

-   A  parte  lesada  pelo  inadimplemento  pode  pedir  a
resolução  do  contrato,  se  não  preferir  exigir-lhe  o
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização
por perdas e danos.(Art. 475 do Código Civil) 

-  “Se  a  rescisão  do  contrato  de  promessa  de  compra  e
venda  ocorre  por  culpa  do  inadimplemento  das  parcelas
atinentes  ao  preço  ajustado  pelas  partes,  é  devido  o
pagamento de aluguel a título de indenização decorrente da
impossibilidade  de  utilização  do  imóvel  pelo  seu  legítimo
proprietário  durante  o  período  em  que  o  promitente
comprador  permaneceu  na  posse  do  bem.  (TJSC;  AC
2011.037331-6;  São José;  Sexta  Câmara de  Direito  Civil;
Rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior; Julg. 13/12/2013; DJSC
06/04/2016; Pág. 259)”

- “Diante  da  rescisão  do  contrato  promovida  pelo
consumidor,  cabível  a  incidência  da  multa  de  até  vinte  e
cinco por cento (25%) dos valores pagos. Precedentes do
STJ. (TJDF; APL 2014.01.1.197290-5; Ac. 937329; Quarta Turma
Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis; DJDFTE 09/05/2016;
Pág. 236)”

-  As  despesas  referentes  ao  Flat  dado  como  parte  do
pagamento  do  imóvel  objeto  da  rescisão  são  de
responsabilidade  dos  autores  apenas  no  período
compreendido  entre  02  de  maio  de  2007  até  outubro  de
2008,  quando  houve  a  notificação  acerca  da  intenção  de
desfazimento do negócio, polo inadimplemento.

-  Se um litigante sucumbir  em parte mínima do pedido, o
outro  responderá,  por  inteiro,  pelas  despesas  e  pelos
honorários advocatícios

- “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS
CONDOMINIAIS.  OBRIGAÇÃO  PROPTER  REM.  IMÓVEL
ADQUIRIDO NA PLANTA. RELATIVIZAÇÃO DA NATUREZA DA
OBRIGAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  DO  ADQUIRENTE  DA
UNIDADE  A PARTIR  DA EFETIVA ENTREGA DAS  CHAVES.
PRECEDENTES.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  As  despesas
relativas  ao  condomínio  qualificam-se  como  obrigação  propter
rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel. 2. Em
se  tratando  de  imóvel  adquirido  na  planta,  a  orientação  do
colendo  STJ  se formou no sentido  de que  a  efetiva  posse do
imóvel se dá com a entrega das chaves, a partir de quando surge
para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das
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despesas  condominiais.  3.  Recurso  não  provido.  Sentença
mantida.  (TJDF;  APL  2015.01.1.003628-8;  Ac.  933092;  Quarta
Turma  Cível;  Rel.  Des.  Arnoldo  Camanho  de  Assis;  DJDFTE
20/04/2016; Pág. 391)”

APELAÇÃO  ADESIVA.  PRETENSA  MAJORAÇÃO  DA
CONDENAÇÃO  A  TÍTULO  DE  ALUGUÉIS  E  DE
PERCENTUAL  DE  RETENÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
MONTANTE  ESTABELECIDO  COM  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
QUANTO  A  ESSES  ITENS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO ADESIVO.

- A jurisprudência pátria vem decidindo no sentido de que é
devido  o  pagamento  de  aluguel  a  título  de  indenização
decorrente da impossibilidade de utilização do imóvel pelo
proprietário  durante  o  tempo  em  que  o  comprador
permaneceu no imóvel,  porém o valor  compensatório  não
deve servir como fonte de enriquecimento para o credor e
sim representar uma justa reparação pecuniária

-  Do mesmo modo,  é  permitida  a retenção de percentual
entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) de
parcela paga, a título de multa. 

-  Assim,  não  deve  sofrer  alteração  a  sentença  que
estabeleceu  com  razoabilidade  e  proporcionalidade  os
percentuais de perdas e danos e multa por descumprimento
contratual. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO
APELATÓRIO E DESPROVER O ADESIVO. 

RELATÓRIO

Construção Civil Soares Ltda e Noé de Lima Cavalcanti ajuizaram Ação

de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos   aduzindo, em

resumo,  que  firmaram  contrato  particular  de  promessa  de  compra  e  venda  de  um

apartamento, localizado no Edifício Residencial Estilo Paraíso, n.º 402, 4.º andar, em face

de Carlos Alberto Hens, Soraya Garcia Abrao Hens e Hens Construções Ltda, cujo
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pagamento foi ajustado nos seguintes termos:1) uma entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta

mil reais) à vista; 2) 01 apartamento no Imperial Flat, situado à Av. Almirante Tamandaré,

n.º 612, Tambaú, João Pessoa-PB, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e 3) R$

180.000,00 (cento e oitenta mil  reais em títulos de crédito, na modalidade cheque, de

titularidade da empresa promovida Hans Construções Ltda.

Os promoventes alegam que o item 3 do parágrafo anterior não foi adimplido

pelos promovidos, fato que motivou a vontade de rescindir o contrato em questão, pelo

que requereram: a) a exclusão de qualquer responsabilidade do senhor Noé Cavalcanti,

referente ao apartamento 419-J do Imperial Flat; b) a declaração da rescisão do contrato

particular de promessa de compra e venda de imóvel, em virtude da inadimplência da

parte promovida; c) a reintegração da empresa autora na posse do apartamento n.º 602,

6.º andar, posição sul, do edifício Residencial Estilo Paraíso, localizado na av. Guarabira,

bairro de Manaíra, João Pessoa-Pb; d) a declaração do direito de retenção de 25% (vinte

e cinco por cento) das parcelas já pagas e ) a condenação dos promovidos em perdas e

danos, na modalidade de lucros cessantes, em aluguéis no importe de 1% (um por cento)

sobre o valor do contrato.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado pelos

autores para: “Declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda; Excluir os

promoventes da responsabilidade de taxas condominiais referentes ao apartamento 419 J

do Imperial Flat; estabelecer que o Flat que foi dado como forma de pagamento retorne a

posse  dos  promovidos,  em  consequência  da  rescisão  contratual;  Condenar  os

promovidos ao pagamento de indenização, a título de aluguéis, pela utilização do bem, na

importância de 0,5% (meio por cento),  por cada   mês de ocupação, percentual  este

calculado sobre o valor do contrato (R$ 340.000,00), computados desde o momento em

que o promovido foi imitido na posse do bem até a data da efetiva entrega do imóvel aos

demandantes  (voluntária  ou  por  meio  de  execução  de  sentença),  corrigidos

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Reter 15%

(quinze por cento) do valor pago a título de multa pelo descumprimento contratual em

favor dos promoventes; Reintegrar os promoventes na posse do bem em questão.
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Esclareceu  o  juiz  que  o  valor  da  retenção,  ou  seja,  os  15% deverá  ser

compensado com a importância já paga pelo devedor, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais).

Finalmente, os promovidos foram condenados ao pagamento das custas e

honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o saldo devedor, ou seja, o valor

fixado a título de aluguéis.

Foram opostos embargos de declaração,  às fls.  177/182,  os quais foram

acolhidos.

Inconformados,  apelaram  os  promovidos,  aduzindo,  em  suma,  que  o

descumprimento  contratual  ocorreu  porque  os  apelados  deixaram  de  cumprir  uma

obrigação fundamental, ou seja, a entrega aos apelantes da Certidão Negativa de Débito

e a Carta de Habite-se, para que estes, assim, pudessem providenciar o financiamento

das parcelas restantes.

Afirma que a carta de habite-se e a CND só foram expedidos em 26/11/2009,

quando o feito já se encontrava em tramitação, conforme certidão de fls. 101.

Outrossim, aduzem que ficou demonstrado ser improcedente o pedido de

perdas e danos, haja vista a ausência de nexo de causalidade em face da não entrega,

pelos  apelados,  da carta  de habite-se e  da CND,  necessários  ao financiamento para

cumprimento da obrigação.

Explica que, quando do pagamento à vista, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais), os apelantes autorizaram a imediata transferência do apartamento no Imperial Flat

ao senhor Noé, conforme se infere das fls. 33, ocasião em que os apelados tomaram

posse,  não  restando,  a  partir  de  então,  (08/10/2007)  nenhuma responsabilidade  com

taxas condominiais para com os apelantes.

Ao final, requerem o provimento do apelo, julgando improcedente o pedido,
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com  a  inversão  da  sucumbência  ou,  alternativamente,  que  a  condenação  cinja-se  à

rescisão contratual.

Por outro lado, os promoventes recorreram adesivamente, às fls. 202/207,

alegando que o valor da condenação ficou em patamar aquém do praticado no mercado e

ainda que o de retenção deve ser fixado em percentual acima ou igual a 25% (vinte e

cinco por cento) sobre os adimplidos a título de retenção. 

Finalmente,  requerem  a  reforma  da  sentença  para  majorar  o  percentual

devido  a  título  de  aluguel  para  1% (um por  cento)  sobre  o  valor  do  negócio  jurídico

firmado e para fixar a porcentagem da retenção em 25% (vinte e cinco por cento). 

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  211/222,  pugnando  pela  manutenção  da

sentença atacada.

Os autores foram intimados para a complementação das custas, o que foi

feito às fls. 266, conforme comprovante de pagamento.

É o breve relatório.

VOTO

APELO

A  questão  que  se  discute  é  se  a  sentença  que  declarou  a  rescisão

contratual, bem como a concedeu a exclusão dos promoventes da responsabilidade de

taxas  condominiais  referentes  ao  apartamento  419-J  do  Imperial  Flat,  além  de  ter

condenado os apelantes ao pagamento de indenização a título de aluguéis pela utilização

do bem e a retenção por porte dos promoventes do percentual de 15% (quinze por cento)

do valor pago merece ou não ser mantida.

O art. 475 do Código Civil, ao tratar da extinção do contrato, prevê que a

parte lesada pode pedir a resolução do contrato, vejamos: 

Art.  475.  A  parte  lesada  pelo  inadimplemento  pode  pedir  a
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resolução do contrato, se não preferir  exigir-lhe o cumprimento,
cabendo,  em  qualquer  dos  casos,  indenização  por  perdas  e
danos.

Ao comentar esse dispositivo, Maria Helena Diniz ensina:

“Se  o  contrato  estiver  sob  condição  resolutiva  e  um  dos
contratantes não cumprir sua obrigação, o lesado pela inexecução
está autorizado a pedir  a  resolução do contrato,  se não quiser
exigir  o  seu cumprimento.  Todavia,  em qualquer opção por ele
feita cabível será a indenização por perdas e danos (RT, 716:165).
Com  o  pronunciamento  judicial  do  rompimento  do  liame
obrigacional  ou  da  exigência  de  seu  cumprimento,  o  faltoso
deverá reparar todos os prejuízos que causou, compreendendo-
se neles  o  dano  emergente  e  o  lucro  cessante.”  (Código  Civil
Anotado, 12.ª edição, revista e atualizada, 2006, págs. 440/441)

Na hipótese, os demandados deixaram de cumprir a obrigação no que diz

respeito ao pagamento dos cheques, que totalizavam R$180.000,00 (cento e oitenta mil

reais), tanto é que foram notificados para efetuarem o pagamento do débito em atraso,

conforme se verifica às fls. 40 e 42, e não o fizeram. 

Nesse  contexto,  a  inadimplência  dos  compradores  é  indiscutível,  sendo

irrelevante a alegação de que o descumprimento ocorreu por culpa dos vendedores, que

não forneceram  a Certidão Negativa de Débito e a Carta de Habite-se, a fim de que

efetuassem um financiamento para honrarem o pagamento dos cheques.

Embora não se duvide da imprescindibilidade dos citados documentos para

aquisição  de  financiamento  imobiliário,  não  há  nos  autos  qualquer  prova  de  que  o

adimplemento dos cheques dependeria da realização de um empréstimo bancário, que

seria feito após a entrega da carta de habite-se e da certidão negativa de débitos.

Assim,  é  direito  dos  promoventes  rescindirem  o  contrato,  bem  como

pleitearem  o  pagamento  de  aluguéis  relativos  ao  período  em  que  os  promitentes

compradores permaneceram na posse do imóvel, conforme jurisprudência pátria.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  E  PERDAS  E  DANOS.
CONTRATO  DE  COMPRA  E  VENDA  DE  BEM  IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO  INCONTROVERSO  DO  COMPRADOR.
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ALEGAÇÃO  DE  NÃO  CONCESSÃO  DE  FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO  EM  VIRTUDE  DE  ÔNUS  SOBRE  O  IMÓVEL.
IRRELEVÂNCIA.  DEVEDOR QUE MESMO CONSTITUÍDO EM
MORA MANTEVE-SE INERTE. RESOLUÇÃO QUE SE IMPÕE.
PAGAMENTO DE ALUGUERES RELATIVOS AO PERÍODO EM
QUE  O  PROMITENTE  COMPRADOR  PERMANECEU  NA
POSSE  DO  IMÓVEL.  POSSIBILIDADE.  RECURSO
DESPROVIDO. I.  Consoante disposição contida no  art.  475 do
Código Civil,  a  parte lesada pelo inadimplemento pode pedir  a
resolução do contrato, se não preferir  exigir-lhe o cumprimento,
cabendo,  em  qualquer  dos  casos,  indenização  por  perdas  e
danos.  Dessa feita,  incontroversa a inadimplência do preço por
parte do comprador, cabível a resolução do pacto. II. É irrelevante
a  alegação  de  que  o  inadimplemento  ocorreu  em  virtude  da
negativa de concessão de financiamento imobiliário, por conta de
ônus  lançados  sobre  o  imóvel,  porquanto  mesmo  quando
regularmente  constituído  em mora  manteve-se  inerte.  III.  Se a
rescisão do contrato de promessa de compra e venda ocorre
por culpa do inadimplemento das parcelas atinentes ao preço
ajustado pelas partes,  é  devido o pagamento de aluguel  a
título  de  indenização  decorrente  da  impossibilidade  de
utilização do imóvel pelo seu legítimo proprietário durante o
período  em  que  o  promitente  comprador  permaneceu  na
posse  do  bem. (TJSC;  AC  2011.037331-6;  São  José;  Sexta
Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Joel Dias Figueira Júnior; Julg.
13/12/2013; DJSC 06/04/2016; Pág. 259) 

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com
reintegração de posse e indenização por perdas e danos morais,
com antecipação de tutela. Rejeitada as preliminares de ausência
de pressuposto para  o  desenvolvimento regular  do processo e
prescricao.  Quanto  ao  merito:  Deve  ser  mantida  a  sentença
recorrida.  Quanto à indenização pelo uso do imóvel deferido
em favor do autor (pagamento de alugueres), compartilho do
entendimento de que ocorrendo a resolução dos contratos de
promessa  de  compra  em  venda,  faz-se  possível  a
determinação da reintegração na posse do bem pela  parte
promitente-vendedora,  promovendo-se  o  retorno  ao  status
quo ante, evitando-se, assim, o prejuízo ou enriquecimento
de qualquer dos contratantes. Por certo que o autor tem direito
ao  recebimento  dos  aluguéis,  uma  vez  que  a  demandada
permaneceu residindo no imóvel sem a devida contraprestação, o
que  acarretaria  em  enriquecimento  ilícito  do  promitente-
comprador.  A  jurisprudência  desta  corte  vem  concedendo  a
indenização  pelo  uso  do  imóvel  quando  o  descumprimento
contratual se dá por culpa dos promitentes compradores. Ressalto
que não se trata de cobrança de locativos, mas, sim de pedido de
indenização decorrente da ocupação do imóvel pelo demandado
sem a devida contraprestação, em virtude da rescisão do contrato
pelo  inadimplemento do promitente  comprador.  Nessa seara,  a
indenização é devida durante o período da ocupação do imóvel
pela compradora até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos
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da sentença. A atualização dos valores é devida nos termos da
sentença. Ocorre que a sentença estabeleceu a indenização pela
ocupação do imóvel desde a ocupação por parte da compradora e
não  a  contar  do  inadimplemento.  Assim  sendo,  a  sentença  já
impôs a indenização pelo uso do imóvel também no período de
adimplência, razão pela qual vai afastada a alegação da autora de
que são devidos os juros compensatórios no período. Desacolhida
as  preliminares  e  negado  provimento  aos  apelos.  (TJRS;  AC
0333411-63.2014.8.21.7000;  Pelotas;  Décima  Sétima  Câmara
Cível -  Regime de Exceção; Rel. Des. Alex Gonzalez Custodio;
Julg. 28/04/2016; DJERS 05/05/2016) 

Quanto  ao  item  que  excluiu  o  senhor  Noé  Cavalcanti  da

responsabilidade sobre o apartamento 419-J do Imperial Flat, temos que a sentença

merece pequeno retoque.

Analisando os autos, verifica-se que os autores receberam um Flat como

parte do pagamento, conforme se infere da cópia do contrato, acostado às fls. 60/65, bem

como um recibo no qual o senhor Carlos Alberto Hens declara ter vendido o apartamento

de n.º 419-J, localizado no quarto andar,  posição norte do Imperial  Flat, situado a Av.

Almirante Tamandaré,  n.º  612, praia de Tambaú, João Pessoa-Pb, por R$ 100.000,00

(cem mil reais), autorizando a sua transferência para o senhor Noé de Lima Cavalcanti.

Assim,  observa-se  que  o  senhor  Noé  passou  a  dispor  do  bem,  sendo

obviamente responsável pelo pagamento das taxas condominiais até o mês de setembro

de 2008, mês em que notificou os promovidos acerca do descumprimento da cláusula 4.1,

item “b”, do contrato de promessa de compra e venda do imóvel (fls. 39/42), e da intenção

de desfazer o negócio.

A  jurisprudência  pátria  informa  que  cabe  ao  possuidor  arcar  com  o

pagamento  das  cotas  condominiais,  independentemente  de  está  usufruindo  do  bem.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DE COBRANÇA. RITO
SUMÁRIO.  CONDOMÍNIO.  RESPONSABILIDADE  DO
POSSUIDOR  PELO  PAGAMENTO  DAS  TAXAS
CONDOMINIAIS.  1.  A responsabilidade do apelante em arcar
com  as  taxas  condominiais  é  patente,  pois  se  trata  de
obrigação propter rem, ou seja, a dívida vincula-se a coisa,
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cabendo ao proprietário/possuidor arcar com o pagamento das
cotas condominiais. 2.  Comprovado que os imóveis estão sob
posse do apelante, o fato de não estar usufruindo e dispondo
dos  bens  por  motivos  alheios  não  retira  a  sua
responsabilidade  pelo  pagamento  das  taxas  extras
convencionadas  em  assembleia. 3.  Recurso  desprovido.
Sentença mantida. (TJDF; Rec 2014.01.1.097044-5; Ac. 918.855;
Quinta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Josaphá  Francisco  dos  Santos;
DJDFTE 19/02/2016; Pág. 204) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS
CONDOMINIAIS.  OBRIGAÇÃO  PROPTER  REM.  IMÓVEL
ADQUIRIDO NA PLANTA. RELATIVIZAÇÃO DA NATUREZA DA
OBRIGAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  DO  ADQUIRENTE  DA
UNIDADE A PARTIR  DA EFETIVA ENTREGA DAS  CHAVES.
PRECEDENTES.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  As  despesas
relativas  ao  condomínio  qualificam-se  como  obrigação  propter
rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel. 2. Em
se tratando de imóvel adquirido na planta,  a orientação do
colendo STJ se formou no sentido de que a efetiva posse do
imóvel se dá com a entrega das chaves, a partir de quando
surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento
das despesas condominiais. 3. Recurso não provido. Sentença
mantida.  (TJDF;  APL  2015.01.1.003628-8;  Ac.  933092;  Quarta
Turma  Cível;  Rel.  Des.  Arnoldo  Camanho  de  Assis;  DJDFTE
20/04/2016; Pág. 391) 

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  DE REGIMENTAL EM  RECURSO  ESPECIAL -
AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  DESPESAS  CONDOMINIAIS  -
CONTRATO  DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E  VENDA -
RESCISÃO  -  SUBSISTÊNCIA  DA  RESPONSABILIDADE
DO PROMITENTE COMPRADOR ATÉ E RETOMADA DO
IMÓVEL  -  PRECEDENTES  -  COISA  JULGADA  -
ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
-  INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  7/STJ  -  RECURSO
IMPROVIDO.  (AgRg  no  REsp  1195750/SP,  Rel.  Ministro
MASSAMI  UYEDA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
22/02/2011, DJe 03/03/2011)

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL  -  CONDOMÍNIO  -  TAXAS
CONDOMINIAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E  VENDA -  RESCISÃO -
SUBSISTÊNCIA  DA  RESPONSABILIDADE  DO
PROMITENTE-COMPRADOR  ATÉ  A  DATA  DA
DEVOLUÇÃO DO APARTAMENTO - RECURSO PROVIDO.
1  -  A  teor  da  jurisprudência  desta  Corte,  o  promissário
comprador,  imitido  na  posse  do  bem,  responde  pelo
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pagamento das quotas condominiais relacionadas a período
de  sua  imissão,  somente  sendo  transferida  a
responsabilidade  para  o  proprietário,  após  a  reintegração
deste  na  posse  da  unidade  condominial.  2  -  Recurso
conhecido e provido para determinar o prosseguimento do
feito.  (REsp  898.345/RS,  Rel.  Ministro  JORGE
SCARTEZZINI,  QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2007,
DJ 26/02/2007, p. 614)

Assim,  vislumbro que a sentença merece reforma quanto a esse item,

devendo a responsabilidade do senhor Noé Cavalcanti com relação ao apartamento

419-J do Imperial Flat ser reconhecida no período compreendido entre a assinatura

do contrato, em 02 de maio de 2007 até outubro de 2008, quando ocorreu a entrega

de carta notificatória aos demandados, conforme certidão de fls. 40 – 42.

As questões referentes ao direito dos vendedores de receberem indenização

a título de aluguéis pela utilização do bem e de retenção de percentual do valor pago

serão analisados logo a seguir, no recurso adesivo.

RECURSO ADESIVO

Ressalte-se  que  os  autores  recorreram  adesivamente,  na  tentativa  de

reformar a sentença, majorando o valor devido a título de aluguel para 1% (um por cento)

sobre o valor do negócio jurídico firmado e para fixar a porcentagem de retenção das

parcelas em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor adimplido.

Contudo, vislumbro que os percentuais estabelecidos na sentença recorrida,

tanto dos aluguéis (0,5%, por mês, sobre o valor do contrato), quanto do retido (15%

sobre as parcelas pagas) para ressarcimento de despesas administrativas na realização

do negócio, correspondem a valores justos, razoáveis e proporcionais ao dano decorrente

do desfazimento do negócio. Ademais estão em consonância com a jurisprudência pátria.

Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE-COMPRADORA.
CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE ATÉ VINTE E CINCO POR
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CENTO  (25%)  DO  MONTANTE  PAGO.  POSSIBILIDADE.
ARRAS  CONFIRMATÓRIAS  E  CLÁUSULA  PENAL.
CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABATIMENTO DAS TAXAS
CONDOMINIAIS VENCIDAS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL
DE  INCIDÊNCIA  DE  JUROS  MORATÓRIOS.  DATA  DA
CITAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA DOS VALORES A SER
RESTITUÍDOS.  PREVISÃO  ESPECÍFICA  NO  CONTRATO.
OBSERVÂNCIA  DOS  TERMOS  DO  AJUSTE.  1.  Diante  da
rescisão  do  contrato  promovida  pelo  consumidor,  cabível  a
incidência  da  multa  de  até  vinte  e  cinco  por  cento  (25%)  dos
valores pagos. Precedentes do STJ. Levando em consideração
o percentual máximo fixado pelo colendo STJ, a egrégia 4ª
Turma Cível  pacificou o entendimento no sentido de que a
multa deve ser fixada em quinze por cento (15%) do montante
pago pelo apelado. 2. Se as arras confirmatórias têm o intuito de
pré- fixar o valor mínimo da indenização por perdas e danos a ser
pago em caso de inadimplemento e a cláusula penal é instituída
com o objetivo de liquidar antecipadamente o valor das perdas e
danos, a penalidade de retenção do sinal não pode ser cumulada
com  a  multa  compensatória,  porque  isso  implicaria  em  dupla
penalização  pelo  mesmo  fato,  qual  seja  o  inadimplemento
contratual. 3. Se a promitente-compradora não imputou qualquer
espécie  de  violação  à  promitente-  vendedora,  o  pedido  de
rescisão  da  avença  formulado  extrajudicialmente  deve  ser
entendido  como  denúncia  unilateral  do  ajuste  sem  culpa  da
segunda.  A  denúncia  imotivada  do  contrato  de  promessa  e
compra  e  venda,  acompanhada  da  exigência  de  devolução
integral dos valores sem a incidência de penalidades contratuais
não  exonera  a  parte  promitente-  compradora  da  obrigação  de
cumprir os termos do ajuste, enquanto não distratada formalmente
a  avença  entre  as  partes  ou  reconhecida  judicialmente  a  sua
extinção. Logo, as taxas condominiais vencidas durante o curso
do processo são devidas até a data da sentença que decretou a
rescisão do ajuste,  devendo a quantia  devida a esse título ser
abatida do montante a ser restituído à promitente-compradora. 4.
Os juros de mora sobre o valor a ser restituído à parte promitente-
compradora,  no caso de rescisão do contrato de promessa de
compra e venda, são contados da data da citação, nos termos do
disposto nos arts. 405, do CC, e 219, do CPC. Tal regra se aplica
mesmo na hipótese em que a resolução do contrato decorre de
iniciativa  da  parte  promitente-compradora,  sem  culpa  da  parte
promitente-vendedora, e é determinada a devolução dos valores
pagos com incidência de cláusula penal em percentual diverso do
contratado.  5.  Se o contrato de promessa de compra e  venda
prevê índices específicos de correção monetária a ser aplicados
para  a  atualização  dos  valores  a  serem  restituídos  à  parte
promitente-compradora  em  caso  de  resolução  da  avença
promovida por  esta,  e se não houve pedido da invalidação da
cláusula que os estipula, tais índices devem ser observados. 6.
Apelo parcialmente provido. (TJDF; APL 2014.01.1.197290-5; Ac.
937329;  Quarta  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Arnoldo  Camanho  de
Assis; DJDFTE 09/05/2016; Pág. 236) 
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CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  Agravo  em  Recurso  Especial.
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c
restituição de valores. Procedência. Apelo especial.  (1) violação
de  dispositivos  de  Lei  federal.  Falta  de  prequestionamento.
Súmula  nº  282  do  STF.  (2)  ofensa  ao  art.  418  do  cc/02.
Cumulação de arras com cláusula penal compensatória. Razões
recursais que não infirmam fundamento suficiente para manter o
acórdão.  Súmula  nº  283  do  STF.  (3)  restituição  das  parcelas.
Retenção entre 10% e 25% dos valores. Possibilidade. Tribunal
local que fixou o valor da retenção em 10%. Reforma do julgado.
Aplicação  das  Súmulas  nºs  5  e  7  do  STJ.  (4)  honorários
advocatícios.  Existência  de  conteúdo  condenatório  da  decisão.
Aplicação  do  disposto  no  art.  20,  §  3º,  do  CPC.  Alteração  da
verba.  Súmula  nº  7  do  STJ.  (5)  dissídio  jurisprudencial  não
comprovado.  (6)  recurso manejado  sob  a  égide  do  CPC/1973.
Agravo conhecido.  Recurso Especial  não provido.  (STJ;  AREsp
816.020;  Proc.  2015/0294906-5;  DF;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.
Moura Ribeiro; DJE 04/05/2016) 

Desse modo, o recurso adesivo não merece ser provido.

Por  essas  razões,  PROVEJO  parcialmente  o  apelo  dos  promovidos,

apenas reconhecer a responsabilidade do senhor Noé Cavalcanti com relação ao

apartamento  419-J  do  Imperial  Flat  durante  o  período  compreendido  entre  a

assinatura do contrato, em 02 de maio de 2007 até outubro de 2008, quando ocorreu

a entrega de carta notificatória aos demandados, conforme certidão de fls. 40 – 42 e

nego provimento ao recurso adesivo.

Considerando que os autores sucumbiram de parte mínima do pedido,

devem os promovidos arcarem por inteiro com as despesas e os honorários. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 07 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
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