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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.543.391-1, DO FORO CENTRAL DA COMARCA 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 10ª VARA CÍVEL. 

APELANTE: LN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA e 

OUTRO 

APELADA:   BIANCA FRANCINE POLLNOW GALVÃO RAMOS 

RELATOR:   DES. LAURI CAETANO DA SILVA 

 

 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA. NÃO FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

O FINANCIAMENTO DO IMÓVEL EM TEMPO HÁBIL. PEDIDOS 

JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉS: 1. 

CONSTRUTORA. LEGIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA, RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ARTS. 18 E 12 DO CDC. 2. RETENÇÃO DE VALORES 

PAGOS PARA COBRIR DESPESAS COM A VENDA DO IMÓVEL. 

IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE DEU POR CULPA 

DA PROMITENTE VENDEDORA. 3. TAXAS CONDOMINIAIS. 

PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A EFETIVA 

ENTREGA DAS CHAVES. BOLETOS ANEXADOS COM A INICIAL QUE SE 

REFEREM AO PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. AUTORA 

QUE DEVE COMPROVAR O PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS EM 

SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 

1. A responsabilidade entre os fornecedores e fabricante é 

objetiva e solidária, de forma que responde pelo vício do 

produto as empresas que o alienaram, bem como a fabricante, 

solidariamente (CDC 18 c/c 12). 

2. "A consequência da rescisão do contrato, por 

responsabilidade da construtora, é a devolução das 

prestações efetivamente pagas, com o retorno das partes ao 

status quo ante, incluindo-se a quantia paga a título de 

comissão de corretagem, IPTU e taxa condominial pagas 

indevidamente" (TJ-DF, Acórdão n.911042, 20140111114205APC, 

Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 

14/12/2015. Pág.: 291). 

3. É de responsabilidade da construtora/incorporadora 

suportar as taxas condominiais geradas pelo imóvel, mormente 

porque o promitente comprador sequer entrou na posse do 
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imóvel, haja vista a rescisão do contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel (TJ/DF, Acórdão n.938096, 

20150111033822APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 

10/05/2016. Pág.: 350/399). 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

Cível nº 1.543.391-1, da 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca 

da Região Metropolitana de Curitiba, em que são apelantes LN 

Empreendimentos Imobiliários Limitada e Clube Florença 

Empreendimentos S/A e apelada Bianca Francine Pollnow Galvão Ramos. 

 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar parcial provimento ao recurso de apelação. 

 

 

I- RELATÓRIO 

 

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em 

virtude da sentença proferida pelo MM. Dr. Juiz de Direito da 10ª 

Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba, em sede de “Ação de Rescisão de Contrato” (autos nº 0063779-

22.2011.8.16.0001), ajuizada por Bianca Francine Pollnow Galvão Ramos 

em face LN Empreendimentos Imobiliários Limitada e Clube Florença 

Empreendimentos S/A, que julgou procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para (i) decretar a rescisão do contrato de compromisso de compra 

e venda havido entre as partes envolvendo o Apartamento Residencial nº 76, 

do Bloco C, localizado na Avenida Comendador Franco, nº 6500, na Cidade de 

Curitiba; (ii) condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem a 

autora os valores pagos até o momento do ingresso da ação, o que será 

apurado em sede de liquidação de sentença, devendo o montante ser corrigido 

monetariamente pela média do INPC/IGP-DI, desde a data do respectivo 

desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; 

(iii) condenar as rés, solidariamente, a restituírem a autora os valores 

despendidos a título de taxa condominial, referente aos boletos que se 
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encontram anexados às f. 32/36, atualizados monetariamente pela média do 

INPC/IGP-DI, desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, contados da citação. Ante a sucumbência, condenou 

as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação 

(231/234-v). 

 

2. As rés, LN Empreendimentos Imobiliários Limitada e 

Clube Florença Empreendimentos S/A, interpuseram recurso de apelação 

(f. 240/247), sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva 

da ré LN Empreendimentos Imobiliários Limitada, uma vez que não 

participou da relação negocial. No mérito, afirmaram que (i) o 

desfazimento do negócio ocorreu por exclusiva vontade da autora, razão pela 

qual fazem jus a retenção da multa contratual estabelecida na cláusula 10ª, 

§1º; (ii) é indevida a restituição dos valores referentes as taxas 

condominiais.  

 

Contrarrazões às f. 253/260. 

 

II- VOTO 

 

Presentes os pressupostos processuais de 

admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso. 

 

3. Inicialmente, devemos esclarecer que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo 

inquestionável a aplicação das normas do Código de Defesa do 

Consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 4 de 12

Apelação Cível nº 1.543.391-1 4 

 

Desse modo, não prospera a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela ré LN Empreendimentos Imobiliários Limitada. 

Isto porque, nos termos dos artigos 18 e 12 do Código de Defesa do 

Consumidor1, a responsabilidade entre os fornecedores e fabricante é 

objetiva e solidária, de forma que responde pelo vício do produto as 

empresas que o alienaram, bem como a fabricante, solidariamente. 

 

Nesse sentido: 

 

"(...)1. A empresa que, na qualidade de sócia cotista da construtora e incorporadora que 

figurara com essa qualidade na promessa de compra e venda, assume inexoravelmente a 

condição de participe da relação negocial ao encarregar-se da gestão do contrato, 

guardando pertinência subjetiva com a pretensão formulada pelos adquirentes com base 

no descumprimento da avença e na reparação de danos. 2. A corretora, como destinatária 

final dos importes vertidos a título de comissão de corretagem, e as construtoras e 

incorporadoras, como fornecedoras do produto (apartamento) cuja venda fora 

intermediada, guardam pertinência subjetiva com a pretensão que almeja a invalidação da 

comissão de corretagem e repetição do que foi pago a esse título, ou, ainda, em caso de 

inobservância de proposta apresentada pela corretora, estando elas, como participes do 

negócio, legitimadas a comporem o polo passivo da lide e responder ao pedido deduzido. 

(...)" 

(Acórdão n.818248, 20120110705600APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator 

Designado: ALFEU MACHADO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 27/08/2014, Publicado no DJE: 12/09/2014. Pág.: 71) 

 

Além disso, não pode a LN Empreendimentos Imobiliários 

Limitada afirmar que não participou da relação negocial, uma vez que 

figurou como parte no contrato de particular de promessa de compra e 

venda de imóvel (f. 16/31). 

 

                                                           
-- 
1 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes 

de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

  

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus 

produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização 

e riscos. 
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Assim, não há como afastar a sua legitimidade para 

responder pelo pedido de restituição dos valores pagos, seja porque 

a responsabilidade entre os envolvidos na cadeia de consumo é 

solidária, seja porque também figurou como parte no contrato 

particular de promessa de compra e venda de imóvel. 

 

A corroborar: 

 

APELAÇÃO CÍVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - 

RESCISÃO CONTRATUAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - MULTA - REDUÇÃO - VALOR 

PAGO - LEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MÍNIMO 10% DO VALOR 

DA CONDENAÇÃO. 

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação oriunda de contrato de compra e 

venda de imóvel na planta, no qual as construtoras/rés se caracterizam como fornecedoras e o 

autor como consumidor, sendo ele destinatário final do serviço prestado (CDC 2º). 

2. A demora do Poder Público é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela 

construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior. 

3. Rescindido o contrato por culpa das rés, as partes devem retornar aos status quo ante, com a 

devolução de todos os valores pagos pelo adquirente (Súmula STJ 543), e da nota promissória. 

4. A cláusula penal que fixa a multa pela rescisão contratual em 30% sobre o valor do imóvel 

previsto no contrato é abusiva, seja para o promitente comprador. seja para o promitente 

vendedor, devendo ser reduzida para 30% sobre o valor pago. 

5. A responsabilidade entre os fornecedores e fabricante é objetiva e solidária, de forma que 

responde pelo vício do produto as empresas que o alienaram, bem como a fabricante, 

solidariamente (CDC 18 c/c 12). 

6. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados em, no mínimo, 10% do 

valor da condenação (CPC 20 §3º). 

7. Deu-se provimento ao apelo da autora. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. 

(TJ/DF, Acórdão n.927915, 20140310298848APC, Relator: SERGIO XAVIER DE SOUZA 

ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, 

Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 13/04/2016. Pág.: 263/290) 

 

CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA. MULTA. 

ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA PERCENTUAL DE 10% SOBRE AS 

PARCELAS PAGAS. 1. Há solidariedade entre os participantes da cadeia do fornecimento de 

produtos/serviços no tocante à restituição do valor pago pelo adquirente de imóvel. 2. O Superior 

Tribunal de Justiça à luz de precedentes firmados pela Segunda Seção, entende que "o 

compromissário comprador que deixa de cumprir o contrato em face da insuportabilidade da 

obrigação assumida tem o direito de promover ação a fim de receber a restituição das 

importâncias pagas" (EREsp 59870/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/04/2002, DJ 09/12/2002 p. 281). 3. Mostra-se abusiva e violadora do art. 53 do 

CDC a cláusula contratual que prevê retenção de multa de 10% sobre o valor total do contrato 

para cobrir custos administrativos e de promoção de venda. 4. Merece prevalecer a sentença que 

http://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAOS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=927915
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- afinada com a vocação protetiva do CDC - fixou a multa em 10% da quantia paga. 5. Recurso 

conhecido e não provido. 6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, este fixados em 10% da condenação. 7. Acórdão lavrado nos termos do 

artigo 46 da Lei 9.099/95. 

(TJ-DF - ACJ: 20140110401670 DF 0040167-02.2014.8.07.0001, Relator: EDI MARIA 

COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 29/07/2014,  3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/08/2014 . Pág.: 365) 

 

4. Em relação ao mérito, primeiro é preciso destacar 

que o magistrado de 1º grau reconheceu a culpa da requerida pela 

rescisão do contrato, uma que a vez que a mesma não cumpriu com a 

obrigação de fornecer “a matrícula do imóvel com a averbação por 

parte da construtora dentro do prazo estabelecido pela instituição 

financeira”, prejudicando a realização do financiamento para 

quitação do preço ajustado pelo imóvel. 

 

As apelantes questionam a sentença na parte em que 

determinou a devolução total dos valores pagos pela autora durante a 

vigência da relação contratual. Sustentam que, nos termos da 

cláusula 10, §1°, fazem jus a retenção de 8% do montante pago, para 

cobrir as despesas de venda do imóvel. 

 

Como destacado, o julgador monocrático declarou que a 

culpa pela rescisão do pacto era das rés, tendo em vista a não 

entrega dos documentos necessários para o financiamento em tempo 

hábil. A sentença não foi impugnada neste aspecto. 

 

Sendo assim, não há como acolher a pretensão das 

apelantes, no sentido de reter 8% dos valores pagos, a fim de cobrir 

as despesas com a venda do imóvel. A cláusula contratual em comento 

estipula hipóteses de rescisão do contrato por culpa do adquirente 

do imóvel. Vejamos: 

 

“CLÁUSULA DÉCIMA: Ocorrerá a rescisão do presente contrato, e consequente, possibilidade de 

venda da unidade a terceiro por parte da VENDEDORA, desde que notificado(s) o(s) 

COMPRADORES(ES) nos termos da cláusula anterior, caso se verifique qualquer uma das 

seguintes hipótese: 

a) Inadimplemento de qualquer das parcelas, conforme cláusulas 8ª e 9ª; 
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b) descumprimento de quaisquer das obrigações ora convencionadas, notadamente, as 

pecuniárias; 

c) por ocasião de decretação de sua insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou 

extinção de pessoa jurídica por qualquer modalidade; 

§1°: No caso de rescisão contratual, sem prejuízo das perdas e danos que forem devidas à 

VENDEDORA, ou ao(s) COMPRADOR(ES), as importâncias já pagas serão restituídas, 

devidamente atualizadas pelo índice do INCC-FGV, se a rescisão ocorrer antes da conclusão da 

obra ou pelo índice geral que corrige os preços de mercado (IGPM-FGV), se a rescisão ocorrer 

após a conclusão da obra, entretanto em ambas as situações haverá dedução do valor 

correspondente a gastos com despesa de venda no importe de 8% (oito por cento) do valor total 

do presente ajuste, também corrigidos monetariamente nos termos supra, além da dedução do 

valor dos tributos efetivamente recolhidos sobre as parcelas do preço percebida, estes 

correspondentes a 6,65%. 

(...)”. 

 

Contudo, a resolução contratual não ocorreu por 

inadimplemento da adquirente, mas sim por culpa exclusiva das 

requeridas que não entregaram os documentos necessários para o 

financiamento do imóvel. 

 

Nesse contexto, a condenação na restituição do preço é 

decorrência lógica da resolução contratual provocada pela 

inadimplência da promitente vendedora, a fim de retornarem as partes 

a seu status quo ante e evitar o enriquecimento sem causa de uma das 

partes em detrimento da outra. 

 

Dessa forma, faz jus a adquirente à devolução da 

integralidade dos valores pagos durante a vigência contratual. 

 

Nesse sentido: 

 

"Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Restituição dos valores 

pagos. Comissão de Corretagem. Prescrição. 1 - Se ocorre atraso na entrega de imóvel por culpa 

da construtora, procede o pedido de rescisão do contrato e devolução dos valores pagos pelo 

promitente comprador, inclusive comissão de corretagem (...)" 

(TJ-DF, Acórdão n.917726, 20140310236218APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ 

DIVINO DE OLIVEIRA, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 

16/02/2016. Pág.: 321) 

 

"(...) III - A consequência da rescisão do contrato, por responsabilidade da construtora, é a 

devolução das prestações efetivamente pagas, com o retorno das partes ao status quo ante, 
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incluindo-se a quantia paga a título de comissão de corretagem, IPTU e taxa condominial pagas 

indevidamente. 

(...)" 

(Acórdão n.911042, 20140111114205APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 

14/12/2015. Pág.: 291) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA 

ENTREGA. (...) DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE 

PERCENTUAL. INADMISSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. (...). 1. (...) 2. (...) 

3. (...) 4. A inadimplência da promitente vendedora, quanto à entrega do imóvel compromissado à 

venda, afasta o direito de retenção de percentual pago pelos promitentes compradores, devendo 

ser integral a restituição das parcelas pagas. 5. ... (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1309452-7 - Curitiba - 

Rel.: Fábio Haick Dalla Vecchia - Unânime - - J. 12.05.2015). 

 

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA.RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO 

POR PERDAS E DANOS.COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.APELAÇÃO 

PRINCIPAL (REQUERIDA). - ILEGITIMIDADE PASSIVA.INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DO 

CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA EM QUE FIGURA COMO 

VENDEDORA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

RETENÇÃO DE PERCENTUAL PELA VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO 

CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA E CONSTRUTORA. 

DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. - MULTA 

MORATÓRIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DO PARANÁ ATRASO NA OBRA. 

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO PODER 

JUDICIÁRIO - COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATAÇÃO DO CORRETOR PELA 

PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA QUE TRANSFERE O ÔNUS AO COMPRADOR. 

ABUSIVIDADE. IMPOSIÇÃO UNILATERAL EM CONTRATO DE ADESÃO.RESTITUIÇÃO 

DEVIDA. - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO.POSSIBILIDADE. 

OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ART. 20, § 3º DO CPC. APELAÇÃO ADESIVA 

(AUTOR). - DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR TÍPICO 

DE RELAÇÕES COMERCIAIS.INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO 

E PROVIDO EM PARTE. - RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A promitente 

vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo em que se discute a cláusula contratual 

que impõe ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem. - Quando a 

resolução do contrato de compra e venda de imóvel ocorre por culpa do promitente vendedor que 

não entrega a obra no prazo ao qual se obrigou, não lhe é dado reter um percentual do que foi 

pago pelo promitente comprador. - Segundo entendimento desta Câmara Cível, não é possível 

ao Poder Judiciário instituir sanção ou coerção não prevista no contrato. - A cláusula em contrato 

de adesão que impõe ao comprador o pagamento da comissão de TRIBUNAL DE 

JUSTIÇAESTADO DO PARANÁ corretagem mostra-se abusiva e enseja a restituição deste valor 

quando o contrato é rescindido por culpa do vendedor. - Os honorários de sucumbência devem 

ser arbitrados em consonância com os parâmetros do art. 20, § 3º do CPC nas sentenças 

condenatórias, o que justifica seu arbitramento em 10% quando a causa não é complexa, permite 

o julgamento antecipado em prazo razoável e o serviço é prestado na Comarca em que o 

profissional mantém seu escritório. - Não é devida indenização por dano moral quando o 
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descumprimento contratual não lesa bens imateriais do contratante protegidos pela Constituição 

Federal, tais como a personalidade, a honra, a imagem, o nome, a privacidade, a intimidade, a 

incolumidade física, a vida. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1328994-2 - Curitiba - Rel.: Rafael Vieira de 

Vasconcellos Pedroso - Unânime - - J. 11.08.2015) 

(TJ-PR, Relator: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 11/08/2015, 6ª 

Câmara Cível) 

 

APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA 

COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 

AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS DE 

APELAÇÃO (1) e (2) ANALISADOS CONJUNTAMENTE. 1) (...). 2) RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES 

PAGOS. DECISÃO CORRETA. RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE DEU POR MORA 

INJUSTIFICADA E EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ. (...). 3) (...). 4) (...). 5) (...). 6) (...). RECURSO 

DE APELAÇÃO DA RÉ (1) DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA (2) 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - AC - 1177766-5 - Curitiba -Rel.: Clayton de 

Albuquerque Maranhão - Unânime - - J. 05.08.2014). 

 

Permitir a retenção de porcentagem dos valores pagos 

pelo adquirente implicaria em enriquecimento indevido, uma vez que a 

ré deu causa à rescisão contratual, com o que a sentença não merece 

qualquer reforma. 

 

5. No que tange às taxas condominiais, ressalto que a 

obrigação pelo seu pagamento classifica-se como uma obrigação 

propter rem, decorrente do direito real de propriedade do bem 

imóvel, respondendo por ela quem a tiver. 

  

Todavia, nos casos de compromisso de compra e venda de 

unidade imobiliária na planta, a jurisprudência consolidada do 

Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios têm 

possibilitado a modulação dos efeitos da natureza propter rem da 

obrigação condominial, no sentido de impor a responsabilidade ao 

adquirente pelo pagamento dos encargos condominiais apenas a partir 

da efetiva posse direta do imóvel, ou seja, da entrega das chaves. 

 

Com efeito, as obrigações relativas aos encargos 

condominiais são transferidas ao promitente comprador de unidade 

autônoma somente quando este passa a ter a disponibilidade da posse, 

do uso e do gozo do imóvel. 
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Na esteira desse raciocínio, confiram-se os seguintes 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios: 

 

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO 

DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o 

momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das 

despesas condominiais. 2. No caso vertente, é incontroverso que o embargante está sofrendo 

cobrança de duas cotas condominiais referentes a período anterior à entrega das chaves. 3. 

Embargos de divergência providos. (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009)" 

 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES 

DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgamento antecipado 

da lide não implica cerceamento de defesa no caso em que as provas requeridas são 

prescindíveis para o julgamento da lide, estando os autos devidamente aparelhados com todos 

os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. 2. A consequência natural do 

inadimplemento contratual e a rescisão do contrato. Como os contratantes não realizaram os 

pagamentos previstos nos contratos por aproximadamente dois anos antes da rescisão do 

contrato levada a efeito pela construtora, não podem agora pleitear indenização por perdas e 

danos ou multas contratuais. 3. Eventuais inconvenientes oriundos do contrato firmado entre as 

partes não ensejam danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, 

à intimidade dos Requerentes, como esses querem fazer crer. Conquanto gerem aborrecimentos, 

dissabores, contratempos, inerentes à vida em sociedade, não consubstanciam danos morais. 4. 

Nos casos em que há promessa de compra e venda de unidade imobiliária nova, a jurisprudência 

consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio admitem a possibilidade de 

modulação dos efeitos da natureza propter rem da obrigação condominial, devendo o adquirente 

ser responsabilizado pelo pagamento dos encargos condominiais apenas a partir da efetiva 

posse direta do imóvel, com a entrega das chaves. 5. Não havendo prova nos autos da entrega 

das chaves ao promitente comprador, deve a empresa responsável pela execução, gestão, e 

exploração do empreendimento arcar com a obrigação de pagar as cotas condominiais. 6. 

Segundo o Código de Processo Civil, mediante as disposições insertas em seu artigo 20, ao 

vencido caberá o ônus do pagamento das verbas de sucumbência. 7. Nos termos do artigo 21 do 

Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas 8. 

Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos recursos. 

(TJ-DF - APC: 20140110989639, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/01/2016 . Pág.: 184) 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. DESPESAS 

CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO 

IMÓVEL A TERCEIRO. RESPONSABILIZAÇÃO ADQUIRENTE ANTES DA EFETIVA ENTREGA 
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DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA 

CONSTRUTORA/INCORPORADORA. HNORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 

1. As taxas e despesas condominiais possuem natureza de obrigações propter rem, podendo ser 

exigidas do proprietário, do promissário comprador ou do cessionário. 

2. Embora reconhecida a natureza propter rem da obrigação condominial, tratando-se de imóvel 

adquirido na planta, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 

489.647, já consolidou o entendimento segundo o qual a efetiva posse do imóvel, com a entrega 

das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o 

pagamento das despesas condominiais. 

3. É de responsabilidade da construtora/incorporadora suportar as taxas condominiais geradas 

pelo imóvel, mormente porque o promitente comprador sequer entrou na posse do imóvel, haja 

vista a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 

4. Nas causas em que não houver condenação, a verba honorária deve guardar justa proporção 

com os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c, do § 3º, art. 20, Código de Processo Civil. 

Nestes termos, em caso de improcedência do pedido, aplica-se, quanto aos honorários, o critério 

estabelecido no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual o seu valor é fixado 

consoante apreciação equitativa do juiz, que levará em conta o grau de zelo profissional, o lugar 

da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço. 

Apelação cível desprovida. 

(TJ/DF, Acórdão n.938096, 20150111033822APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 

6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 10/05/2016. Pág.: 

350/399) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL - 

RETARDAMENTO DA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS 

APENASMENTE EMPÓS ENTREGA DAS CHAVES – CLÁUSULA EM CONTRÁRIO HAVIDA 

POR ABUSIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJ-SP - AI: 21983533020158260000 SP 2198353-30.2015.8.26.0000, Relator: Giffoni Ferreira, 

Data de Julgamento: 06/10/2015,  2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2015) 

 

No que tange aos boletos anexados às f. 32/36, assiste 

razão às apelantes quando afirma que os mesmos se referem ao 

pagamento das parcelas para aquisição do imóvel. Desse modo, deve a 

autora, em sede de liquidação de sentença, comprovar que efetuou o 

pagamento das taxas condominiais, apresentando os respectivos 

boletos, sob pena de não lhes ser restituído valores sob tal título. 

 

6. Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial 

provimento ao recurso de apelação, para reconhecer que os boletos de 

f. 32/36 referem-se ao pagamento das parcelas para aquisição do 

imóvel, determinando que a autora, demonstre, em liquidação de 

sentença, que efetuou o pagamento das taxas condominiais.  
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III- DECISÃO 

 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 17ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar parcial provimento ao recurso de apelação. 

 

O julgamento foi presidido pelo Desembargador LAURI 

CAETANO DA SILVA, relator, e dele participaram os Desembargadores 

TITO CAMPOS DE PAULA e RUI BACELLAR FILHO. 

 

Curitiba, 24 de agosto de 2016. 

 

DES. LAURI CAETANO DA SILVA 

           Relator 
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