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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Rescisão contratual – Promessa de compra
e venda – Bem imóvel – Inadimplemento do
comprador  –  Procedência  parcial  –
Irresignação das empresas – 1.  Devolução
de  comissão  de  corretagem  –
Descabimento – Retirada do importe sobre
o total  condenatório  –  2.  Parcelas  mensais
pagas – Defesa de restituição já realizada –
Não comprovação – Reforma, em parte, da
sentença – Provimento parcial.

1.  -  Não  há  como  determinar  que  as
construtoras requeridas efetuem a
devolução  de  qualquer  valor  a  título  de
comissão  de  corretagem/assessoria
imobiliária, por se tratar de parcela paga à
corretora  de  imóveis,  não  compondo  o
preço  do  bem  e  não  integrando  o
patrimônio da ré.

2. - Incumbe às rés o ônus da prova quanto
à  restituição  de  valores  referente  a
obrigações contratuais quando rescindido o
acordo.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos das apelações cíveis acima identificados,

A C  O  R  D  A M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do Relator e
da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de apelação cível, interposta pela
Q3  Empreendimentos  Imobiliários  Ltda.  e  SP8  Empreendimentos
Imobiliários S/A (fls. 128/142), insurgindo-se contra a sentença (fls. 120/125),
prolatada pela MM. Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande,
que julgou procedentes, em parte,  os pedidos formulado nos autos da “ação
ordinária  rescisória  c/c  restituição  de  valores  pagos”,  proposta  por  Paulo
Renato Teixeira Ribeiro.

Na sentença proferida, a Magistrada “a quo”
declarou  rescindido  o  contrato  “sub  judice”,  condenando  as  rés,
solidariamente, a restituírem ao autor o montante correspondente a 75% do
valor pago, que resultou na quantia de R$ 6.799,01 (seis mil, setecentos e
noventa e nove reais e um centavo), devendo serem reduzidas desse importe
quaisquer quantias que, porventura, já tenham sido restituídas ao promovente
pelas promovidas. 

Fixou a Julgadora correção monetária pelo
INPC, a partir da data de cada pagamento efetuado, e juros de mora, de 1%
ao mês,  a  partir  da  citação.  Honorários  advocatícios  em R$ 1.000,00  (mil
reais), com 50% do valor a ser custeado por cada empresa.

Irresignadas,  as empresas  promovi-
das/apelantes alegaram, em síntese,  que ocorreu inadimplemento contratual
por  parte  do  autor,  o  qual  apenas efetuou  o  pagamento  de comissão  de
corretagem e de duas prestações mensais. 

Afirmam  que  promoveram  notificação  do
autor  sobre  a  circunstância,  não  tendo  este  recebido  a  correspondência,
entretanto.  Seguem narrando  que  promoveram  a restituição,  posterior,  de
80% das parcelas adimplidas por ele, no importe de R$ 2.303,54 (dois mil,
trezentos e três  reais  e cinquenta e  quatro  centavos),  correspondentes  às
duas prestações mensais.
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Aduzem que, caso mantido o entendimento
de devolução de 75% do valor pago, deve-se levar em consideração o importe
já restituído, de 80% das duas parcelas ao promissório comprador.

Verberam  que  descabe  a  devolução  de
valor pago a título de comissão de corretagem, vez que inexiste culpa das
empresas no  inadimplemento  contratual,  e  os  serviços  de  intermediação
imobiliária  foram  executados  com  êxito  por  terceiros  na  formalização  do
acordo.

Insurgem-se quanto  aos  termos fixados  a
título de correção monetária e de juros de mora, defendendo que inexistem as
incidências dos acréscimos legais até o trânsito em julgado da decisão.

Ainda  dissertam  sobre  honorários
advocatícios sucumbenciais, entendendo terem as empresas, caso mantida a
condenação, decaído em parte mínima do pedido. 

Requerem o provimento do apelo, para que
seja afastada qualquer condenação.

Contrarrazões  às  fls.  147/155,  pugnando
pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça encartou o
parecer de fls. 162, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

Conheço  do  recurso  interposto,  vez  que
próprio, tempestivo e regularmente processado.

Compulsando  detidamente  este caderno
processual, observa-se que o autor firmou “contrato particular de escritura de
compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária em garantia de
pagamento e outras avenças” com as empresas demandadas, tendo como
objeto o Lote 07,  da Quadra 06,  do Loteamento denominado “Campos do
Conde Campina Grande”.

Em  razão  do  acordo,  o  comprador
apresentou uma planilha dos valores por ele pagos, de onde se afere que
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restou adimplido o importe de R$ 9.065,35 (nove mil e sessenta e cinco reais
e trinta e cinco centavos), entre o período de 25/03/2011 e 10/07/2011.

Aduziu o autor  que,  por acometimento de
doença em pessoa da família, restou impossibilitado de solver as suas demais
obrigações contratuais, requerendo, com isso,  a rescisão contratual,  com  a
restituição  dos  valores  pagos,  retendo-se,  apenas,  a multa  contratual  no
patamar de 10% do “saldo devedor” (“sic” - fl. 07).

Na sentença proferida, a Magistrada “a quo”
declarou  rescindido  o  contrato  “sub  judice”,  condenando,  ainda,  as  rés,
solidariamente, a restituírem ao autor o montante correspondente a 75% do
valor pago - R$ 9.065,35 (nove mil e sessenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos) -, o que resulta na quantia de R$ 6.799,01 (seis mil, setecentos e
noventa e nove reais e um centavo), devendo ser reduzida dessa importância
quaisquer quantias que, porventura, já tenham sido restituídas ao promovente
pelas promovidas.

Irresignadas, as promovidas alegaram, por
sua vez,  em resumo,  que promoveram o pagamento posterior de 80% das
parcelas adimplidas por ele, no importe de R$ 2.303,54 (dois mil, trezentos e
três  reais  e  cinquenta  e  quatro  centavos),  correspondentes  às  duas
prestações mensais. 

Verberam  que  descabe  a  devolução  de
valor  pago  a  título  de  comissão  de  corretagem  -  R$  6.459,76  (seis  mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) -, vez que
inexistiu culpa das empresas no inadimplemento contratual, e os serviços de
intermediação  imobiliária  foram  executados  com  êxito  por  terceiros  na
formalização do acordo.

Pois bem.

Por  todas  as  provas  apresentadas  nos
autos, bem como todos os elementos e afirmações incontroversas das partes
litigantes, verifica-se que autor pagou, de fato, o valor correspondente a R$
9.065,35 (nove mil e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), entre o
período de 25/03/2011 e 10/07/2011.

As  empresas  demandadas  defendem,  ao
seu turno, primeiramente, que a maior parte deste importe se deu a título de
comissão de corretagem  - R$ 6.459,76 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e
nove reais e setenta e seis centavos) -, restando, em seguida, a outra parte
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do valor paga em razão de duas prestações mensais, com a efetuação da
restituição ao promovente de parte destas duas parcelas.

De início, importante assentar que o valor
adimplido a título de comissão de corretagem não pode ser desconsiderado
nesta decisão em sede recursal, na medida em que o próprio autor, ao juntar
documentos para instruir  sua petição vestibular,  apresentou o de fl.  38, de
onde se afere o pagamento de comissão de vendas e despachante, efetuados
pelo autor em favor de terceiros, não integrantes à lide, no importe total de R$
6.459,76 (seis mil,  quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis
centavos).

Desse  modo,  resta  demonstrado  nos
autos que, do valor desembolsado de R$ 9.065,35 (nove mil e sessenta e
cinco reais e trinta e cinco centavos), o importe de R$ 6.459,76 (seis mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) não foi
pago  para  as  empresas  demandadas,  inexistindo  correlação  de
responsabilidade no que diz respeito à legitimidade para a restituição de
valores.

Não  há  como  determinar  que  as
construtoras requeridas efetuem a devolução de qualquer valor  a título de
comissão de corretagem/assessoria imobiliária, por se tratar de parcela paga
à corretora de imóveis, não compondo o preço do bem e não integrando o
patrimônio das rés.

Do importe sobejante, equivalente às duas
parcelas mensais referentes ao preço do imóvel, as empresas demandadas
afirmaram que já efetuaram a restituição de 80% do valor pago.

Todavia,  sobre  esta  segunda  afirmação,
depreende-se que elas não fizeram prova da mencionada restituição desse
importe, não podendo, por óbvio,  noutra direção,  ser o pedido aceito nesta
esfera de jurisdição.

Incumbe   à  s   ré  s   o ônus da prova quanto  
à  restituição  de  valores  referente  a  obrigações  contratuais  quando
rescindido  o  acordo,    não  se  desvencilhando,  portanto,  de  seu  ônus  
processual  .  

Há que se manter,  desse modo, diante de
todos  os  elementos  dos  autos,  o  reconhecimento  da  rescisão  contratual
disposto na sentença, com a modificação, apenas, da base de cálculo para a
aplicação do percentual da restituição do valor pago.
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O patamar  de 75% para  restituição em
favor do recorrido deve incidir  sobre o total  de R$ 2.605,59 (dois mil,
seiscentos  e  cinco  reais  e  cinquenta  e  nove  centavos),  equivalente,
apenas, às duas prestações mensais, e não sobre o total de R$ 9.065,35
(nove  mil  e  sessenta  e  cinco  reais  e  trinta  e  cinco  centavos),  que
resultou em R$ 6.799,01 (seis mil, setecentos e noventa e nove reais e
um centavo), como fixado pela Magistrada.

Sobre  a  matéria,  calha  colacionar  o
seguinte julgado da jurisprudência pátria, a saber:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE
CONTRATO  -  PROMESSA  DE  COMPRA  E
VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO
COMPRADOR  -  RESCISÃO  CONTRATUAL  -
DEVOLUÇÃO  DA  COMISSÃO  DE
CORRETAGEM  -  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA
-  ACOLHIDA -  RESTITUIÇÃO  DE PARCELAS
PAGAS - RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO
DE  MULTA  -  RAZOABILIDADE  E
MODERAÇÃO. Dá causa à rescisão do contrato o
comprador  que  tem  indeferido  pedido  de
financiamento de imóvel. A comissão de corretagem
paga  pelo  comprador  ao  corretor  com  quem
contratou diretamente, por expresso ajuste entre as
partes, não integra o contrato de compra e venda do
imóvel, o que faz com que a construtora seja parte
ilegítima  para  devolver  os  valores  pagos  a  esse
título.  Considerando que o comprador deu causa à
rescisão do contrato e em face da impossibilidade de
adimplemento, impõe-se reconhecer a possibilidade
de retenção do percentual de 10% (dez por cento)
sobre  o  valor  a  ser  restituído,  a  título  de  multa
compensatória.”  (TJMG  -  Apelação  Cível
1.0701.14.030708-6/001,  Relator(a):  Des.(a)  José
Augusto  Lourenço  dos  Santos  ,  12ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em 28/09/2016,  publicação da
súmula em 07/10/2016) 

Assim,  analisando  o  caso  concreto  e
considerando  que  as apelantes  não  receberam  os  valores  a  título  de
comissão  de  vendas  e  despachante/registro  (fl.  38),  têm  as empresas
promovidas a obrigação de devolver 75% do valor de R$ 2.605,59 (dois mil,
seiscentos  e  cinco  reais  e  cinquenta  e  nove  centavos),  cabendo  a
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modificação  da  sentença  neste  sentido,  com redimensionamento  do  ônus
sucumbencial. 

Quanto aos acréscimos legais, estes foram
fixados de acordo com a legislação própria sobre a matéria, descabendo se
considerar a atualização do “quantum” condenatório composto da restituição
de valor pago em 2011 a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO,  EM
PARTE, AO  RECURSO  INTERPOSTO,  para  fixar  a  restituição  pelas
empresas recorrentes de 75% do valor de R$ 2.605,59 (dois mil, seiscentos e
cinco reais e cinquenta e nove centavos) para o apelado, majorando-se os
honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão
da regra  disposta  no  art.  85,  §  13,  do  CPC,  com a  distribuição do  ônus
sucumbencial, agora, na proporção de 80% para o autor da demanda e 20%
para as empresas demandadas.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho  Júnior.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 17 de abril de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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