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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
1076258-69.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MARISA LETÍCIA LULA DA SILVA (ESPÓLIO) e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
(INVENTARIANTE), é apelado/apelante COOPERATIVA HABITACIONAL DOS
BANCARIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP e Apelado OAS EMPREENDIMENTOS
S/A.
ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré e Deram
provimento ao recurso da autora V.U. sustentou oralmente a advogada Gabriella Fregni.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVÉRIO
DA SILVA (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.

São Paulo, 24 de março de 2021
MÔNICA DE CARVALHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação n. 1076258-69.2016.8.26.0100
Apelantes: ESPÓLIO DE MARISA LETICIA LULA DA SILVA (representado por seu
inventariante Luís Inácio Lula da Silva) e COOPERATIVA HABITACIONAL DOS
BANCÁRIOS DE SÃO PAULO - BANCOOP
Apelados: reciprocamente e OAS EMPREENDIMENTOS S/A
judicial

em recuperação

Juiz prolator: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Voto n. 5451

IMÓVEL Adesão a empreendimento imobiliário Cooperativa
BANCOOP - Ausência do espírito associativo das cooperativas
tradicionais - Pessoa jurídica que atua como construtora Natureza de contrato de compra e venda de imóvel Submissão
ao CDC
Legitimidade de parte passiva tanto da cooperativa
quanto da construtora OAS, que depois assumiu o
empreendimento Atuação conjunta das rés Solidariedade
Aplicação das regras do compromisso de compra e venda Atraso
na entrega da obra - Prazo de tolerância Súmula 164 do TJSP Rescisão contratual Prazo prescricional da ação de rescisão que
é decenal - Artigo 205 do CC Restituição das parcelas pagas
pela promitente compradora, integralmente, em caso de culpa do
promitente vendedor Fato imputável às rés Responsabilidade
integral Artigo 944 do CC Devolução que deve ser feita de
forma imediata, em parcela única Súmula 2 do TJSP - Sentença
que impôs abatimento de um terço, por entender caracterizada a
culpa concorrente da autora, a qual não isentaria as fornecedoras
de responsabilidade Artigo 14, § 3º, II, do CDC Concorrência
da culpa, ademais, não caracterizada - Demora de seis anos para a
autora pleitear a rescisão do contrato Ausência de previsão legal
ou contratual para que esse direito fosse exercido, o que poderia
ser feito enquanto não se esgotasse o prazo prescricional
Inocorrência de prejuízo às rés pela demora no exercício do
direito, o qual, caso existente, deveria ter sido objeto de
reconvenção - Abatimento indevido
Devolução integral
determinada - Reposição das partes ao estado anterior ao contrato
Recurso da ré BANCOOP não provido e da autora provido.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos para
impugnar a sentença de fls. 637/646, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar as rés, solidariamente, à
devolução à autora de 66,67% do valor pago pelo imóvel, de forma imediata e de
uma única vez, declarando abusivas as cláusulas que previam um prazo de doze
meses para o início da devolução, seu parcelamento em 36 vezes e o abatimento
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Segundo a apelante-ré Bancoop, a sentença merece
ser reformada, em síntese, alegando prescrição quinquenal, por se tratar de
cobrança de valores líquidos, na forma do artigo 206, § 5º, I, do CC, ilegitimidade
passiva da Bancoop, devendo a OAS responder de forma exclusiva pelas
obrigações assumidas, pede o afastamento da aplicação do CDC, já que se trata
de um regime cooperativista, que as cláusulas pactuadas são lícitas, invoca o
princípio do pacta sunt servanda, e a necessidade de observância da Lei das
Cooperativas - Lei n. 5765/71 (fls. 665/695).
Apela também a autora, requerendo inicialmente a
justiça gratuita, visto que os bens do espólio se encontram indisponíveis, e, no
mérito, alega que a autora tem direito à devolução integral dos valores pagos, já
que não foi responsável pelo rompimento da relação negocial (fls. 699/714).
Recursos tempestivos, preparado (somente o da ré) e
com apresentação de contrarrazões recíprocas (fls. 724/747, 748/752 e
753/781).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 786 e 788).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso da ré não merece ser provido e o recurso da
autora merece provimento.
A autora não gozou dos benefícios da justiça gratuita
na origem, e seu pedido para concessão da benesse, neste momento, não veio
acompanhado de documentação pertinente. Não é demais lembrar que a
presunção de hipossuficiência não impede a exigência pelo juiz de apresentação
de documentação própria (artigo 5º, LXXIV, da CF). Para o caso de modificação
da situação da parte no processo, cabe a esta apresentar tal documentação
junto com o requerimento. Ao não fazê-lo, não vejo como acolher a pretensão
nesse ponto. De qualquer sorte, para que não se obste o acesso à Justiça, defiro
ao espólio, na forma da Lei Complementar Estadual n. 11608/2003, o
recolhimento diferido, na origem, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Ao mérito recursal.
No caso concreto, em abril/2005, a autora assinou um
termo de adesão e compromisso de participação com a ré Bancoop, e adquiriu
uma cota-parte de um empreendimento com duas torres, denominado “Mar
Cantábrico”, na Avenida General Monteiro de Barros, no Guarujá/SP, tendo a ré
reservado para a autora o apartamento 141 do Edifício Navia, uma unidade
padrão com 82,5m2, como fez para todos os outros adquirentes (fls. 26/36). O
prazo para entrega da obra era agosto/2006, com tolerância de mais seis meses
(cláusula 8ª
fl. 29). A autora pagou uma entrada de R$ 20.000,00, e mais
prestações de R$ 2.000,00, a partir de 15.06.2005, até setembro/2009. O prazo
para entrega da obra não foi cumprido.
Em

setembro/2009,

o

empreendimento
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incorporado pela construtora OAS, conforme ata de assembleia realizada em
27.10.2009. O acordo extrajudicial entre as empresas foi homologado
judicialmente perante o CEJUSC do Foro Central desta Capital (fls. 38/39,
44/57 e 126/139). A ré OAS notificou os adquirentes para que tomassem uma
de duas opções: ou pedir a rescisão do contrato com a devolução de 90% dos
valores, ou adquirir uma unidade no empreendimento que mais tarde seria
conhecido como Condomínio Solaris, imputando-se o valor pago até então nessa
nova aquisição (cláusula 8.1 - c.1 fl. 50).
Naquela ocasião, em 2009, a autora não fez qualquer
opção. Conste que ela não compareceu à assembleia que deliberou sobre o tema
(fl. 161).
Em 26.11.2015, afinal, a autora solicitou a demissão
do quadro de sócios do empreendimento Mar Cantábrico, e a restituição de 90%
dos valores pagos, conforme previsto no contrato original (fls. 41/42), utilizando
um formulário padrão datado de 2009. Como as rés não lhe ofereceram a
devolução dos valores, a autora ingressou com a presente ação, para receber a
restituição da quantia paga em uma única e imediata parcela.
No curso do processo, a autora faleceu (fl. 343), e se
habilitou nos autos seu espólio, representado pelo inventariante, seu marido,
que comprovou mediante certidão sua posição (fl. 345).
A cooperativa alega que, a partir do momento em que
a construtora OAS assumiu o empreendimento, a Bancoop é parte ilegítima para
responder pelo atraso das obras. Já a ré OAS alegou, na contestação, que jamais
contratou com a autora, pelo que também é parte ilegítima. Além disso, alegou a
OAS que, não tendo a autora exercido qualquer opção, ela foi tacitamente
desligada da cooperativa a partir do vencimento do prazo da notificação (fl. 79
parte final).
Fica claro que ambas as rés são partes legítimas. A
Bancoop contratou com a ré e foi a responsável pelo atraso da obra, tendo a OAS
atuado como sucessora no empreendimento, também incorrendo em mais
atraso. Se o fundamento da rescisão contratual é a demora na entrega do imóvel,
tendo ambas as rés concorrido para essa situação, e tendo ambas suas esferas
jurídicas atingida pela pretensão, então, são partes legítimas.
Não restam dúvidas de que a atuação das rés se deu
de forma sucessiva, caracterizando o patente liame entre as empresas, como se
vê dos documentos acostados aos autos.
Deste modo, basta considerar que uma empresa tirou
proveito da atividade da outra para fomentar a sua própria para se concluir pela
nítida existência daquilo que a doutrina denomina como conexidade contratual,
com a consequente solidariedade existente entre as fornecedoras (neste sentido:
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 5 ed.
rev. e ampl., incluindo mais de 1.000 decisões jurisprudenciais. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2005, pp. 407 e 409).
Destarte, "(...) a solução da controvérsia deve partir da
principiologia do Código de Defesa do Consumidor fundada na solidariedade de
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todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços.
Para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se
a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se
verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos
demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir
culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que
é servil ao propósito protetivo do sistema" (STJ 4ª T. REsp 997.993/MG Rel.
Min. Luis Felipe Salomão j. 21.06.2012 DJe 06.08.2012).
Quanto à prescrição, o que a autora persegue é a
rescisão do contrato firmado com a Bancoop, que foi depois sucedida na
execução do empreendimento pela OAS, com a consequente devolução dos
valores pagos.
A pretensão da autora nem é de recebimento de
indenização, à qual se aplicaria prazo prescricional trienal (artigo 206, § 3º, V, do
CC), nem de cobrança de dívida líquida, a qual se aplicaria o prazo quinquenal
(art. 206, § 5º, I, do CC). A pretensão da autora é de rescisão do contrato, a qual
observa prazo decenal (artigo 205 do CC), com a consequente devolução de
valores, os quais ainda mereceriam liquidação.
A atual posição do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de distinguir a pretensão decorrente de responsabilidade contratual e
extracontratual, aplicando à primeira o prazo decenal previsto no artigo 205 do
CC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. DEMANDAS RELATIVAS A SEGURO SAÚDE OU A PLANO DE SAÚDE.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÕES DECORRENTES DE
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. Ação
de indenização e compensação - respectivamente - por danos materiais e morais.
2. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6º,
II, do CC/1916 e 206, § 1º, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos
oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis
desses contratos. Súmula 568/STJ. 3. O mesmo prazo prescricional de dez anos
deve ser aplicado a todas as pretensões do demandante nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos a ele
causados. Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp
1742038/SP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0117285-0 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - Data do
Julgamento 25/02/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO
DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá
necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas, sim, quando
o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua
extensão. 2. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por
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mandante contra mandatário é o decenal. Precedentes. 3. Agravo interno
desprovido” (AgInt no AREsp 1172987 / RS - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL 2017/0236665-8 - Relator(a) Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 12/11/2018).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS.
ADVOGADO APROPRIAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO. DEZ ANOS. CIÊNCIA DA LESÃO. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CPC. ART. 535. VIOLAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535 do CPC a decisão que examina, de
forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial. 2. "Nas
controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral
(art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de
responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do
CC/02, com prazo de três anos" (ERESP 1.280.825/RJ, DJ 2.8.2018). (...) 7.
Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AgInt no AREsp 942502 / RS
- AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - 2016/0167522-8 - Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI QUARTA TURMA - Data do Julgamento 16/10/2018).
Assim, a autora deixou de realizar os pagamentos em
setembro/2009, em vista da superação do prazo de entrega da obra, e da
transferência do empreendimento a empresa com quem ela não havia
contratado. Iniciava-se, assim, a fluência do prazo para o pedido de rescisão do
contrato. Segundo a teoria da actio nata, é a partir de setembro/2009 que a
autora poderia pedir essa rescisão, já que antes mantinha conduta de quem
aguardava a entrega do imóvel, inclusive realizando regularmente os
pagamentos. A presente ação foi proposta em 2016, antes do fim do prazo
prescricional.
Como foi bem apontado na sentença, o prazo de trinta
dias para exercício da opção foi acertado entre a cooperativa e a construtora, não
podendo vincular a autora. Não havia base legal ou contratual para impor tal
prazo contra a requerente, estando ela submetida apenas ao prazo legal de
prescrição.
Logo, foi bem rechaçado o pedido de decretação da
prescrição, visto que se encontrava hígido o interesse da autora em ver rompido
o vínculo contratual, o qual ainda se encontrava suspenso.
Um outro ponto a ser notado é o de que a própria ré
OAS afirmou que, não tendo a autora optado pela continuidade do contrato,
entendeu que ela estava desligada da cooperativa (fl. 79 parte final). Em outras
palavras, segundo a OAS, a autora jamais entabulou contrato com ela, por não
ter exercido a opção. A esse ponto voltaremos mais adiante.
Também restou claro que a natureza da atividade da
Bancoop, ao negociar imóveis, não é exatamente a de uma cooperativa
tradicional.
WALDIRIO BULGARELLI afirma que "as cooperativas
são organizações democráticas controladas por seus sócios os quais participam
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ativamente no estabelecimento de suas políticas e na tomada de decisões"
(princípio do controle democrático pelos sócios), e que "a cooperativa distribui
equitativamente qualquer sobra apurada em suas operações, sem qualquer
distinção em razão do capital, mas em função exclusivamente do montante
operacional de cada associado (princípio da participação econômica dos sócios)”
(As Sociedades Cooperativas e a sua disciplina jurídica. 2ª ed. São Paulo, Rio de
Janeiro: 2000, p. 18 e 63-64).
Pois bem, analisando a definição do mestre, podemos
concluir que essas cooperativas habitacionais não caracterizam cooperativas
tradicionais, mas constituem forma alternativa de venda de unidades
imobiliárias. Não se trata de um grupo de pessoas que se reuniu para formar
uma cooperativa e construir um empreendimento. Essas pessoas procuraram
um empreendimento já estabelecido e aderiram à aquisição de uma unidade
imobiliária.
Nesse passo, a natureza do negócio jurídico em
questão é o de uma compra e venda de imóvel, que deve ser informada pelos
princípios consumeristas, pelo que, desde já, temos clara a possibilidade de
aplicação das regras da Lei n. 8078/90 ao caso, afastando-se a incidência da lei
das cooperativas.
"É um tipo de associação que muito mais se aproxima
dos consórcios do que propriamente de cooperativa, até porque, via de regra, nem
sempre é o efetivo espírito cooperativo que predomina nessas entidades (...) o
associado que a ela adere apenas para o efeito de conseguir a aquisição de casa
própria, dela se desliga e se desvincula uma vez consumada a construção" (TJSP, 4ª Câm. Direito Privado, Apel. n. 166.154, Rel. Des. Olavo Silveira, in JTJ
236/60).
"Não se trata, portanto, de relação de cooperativismo
propriamente dita, mas de incorporação e construção de empreendimento
imobiliário sob a constituição de cooperativa com o fim de evitar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor e demais disposições que regem a matéria
ligada à rescisão do contrato imobiliário e suas consequências. O regime jurídico
das cooperativas tradicionais, tal como o seu modo de operar, foge por completo
das características formadas para a construção e venda de imóveis em
construção"
(TJ-SP,
10ª
Câm.
Direito
Privado,
Apel.
n.
9077771-57.2007.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Trevisan, j. 31.05.2011,
in www.tj.sp.gov.br).
“Portanto, via de regra, pode-se afirmar que as
cooperativas atuam como verdadeiras sociedades empresárias, que comercializam
unidades imobiliárias no mercado, assemelhando-se a qualquer empresa
incorporadora e, portanto, passíveis de terem suas controvérsias com os ditos
associados resolvidas por meio da aplicação das disposições do Código de Defesa
do Consumidor” (HYLTOM PINTO DE CASTRO FILHO, Cooperativas de Habitação
no Brasil. Análise legislativa e jurisprudencial. www.jus.com.br publicado em
agosto/2011).
O risco da construção deve correr contra o prestador
do serviço, e não contra o consumidor, que não tem interferência na
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administração dos recursos para a execução da obra. E não tem interferência
justamente porque não é uma cooperativa.
Se não houve ou não haveria a entrega da obra no
prazo fixado, podemos dizer que a rescisão se deu por fato imponível contra as
rés, as quais devem arcar com a reposição das partes ao estado anterior ao
contrato.
O Tribunal de Justiça de São Paulo possui
entendimento sumulado no sentido de que a denominada cláusula de tolerância
é admissível, desde que por prazo não superior a 180 dias.
Súmula 164
É valido o prazo de tolerância não
superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula
contratual expressa, clara e inteligível.
Também não se pode acolher o termo final da
imposição de multa como a data da concessão do habite-se, devendo prevalecer a
data da efetiva entrega do imóvel. O entendimento já se encontra também
sumulado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
Súmula 160
A expedição do habite-se, quando não
coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente
comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora.
Superado esse prazo, há que se impor à construtora a
responsabilidade pelo atraso.
Além disso, a devolução deve se dar em parcela única,
conforme entendimento sumulado deste Tribunal: “Súmula 2: A devolução das
quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve
ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para
a aquisição”.
A imposição de carência para início da devolução, a
ser feita de forma parcelada, e ainda com desconto de multa contra quem não
deu causa à rescisão são todas cláusulas abusivas, na forma do artigo 51, IV, do
CDC.
Se a construtora descumpre o prazo de entrega da
obra, podemos dizer que a rescisão ocorreu por fato contra ela imponível, pelo
que a autora tinha direito à devolução integral dos valores que pagou,
devidamente atualizados e com imposição de atualização monetária, a qual
representa meramente a recomposição do valor da moeda, e juros moratórios,
que devem ser fixados na taxa legal, incidentes a partir da citação.
Não se trata, portanto, de caso de aplicação da regra
contratual, com abatimento de 10%, mas de reposição da parte inocente ao
momento anterior à contratação. Por esse motivo é que não pode prevalecer a
regra que estipula retenção de percentual sobre os valores pagos, já que não
houve mera desistência da autora, mas um requerimento qualificado pelo
descumprimento das obrigações das rés. Não há qualquer ofensa ao equilíbrio
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Todos os valores devem ser devolvidos, já que a autora
ou seus sucessores não usufruirão o bem. É a isso que se chama reparação
integral, nos termos do artigo 944 do CC.
O
esforçado
magistrado
de
piso
entendeu
corretamente que não havia prazo para o exercício da opção, mas que haveria
culpa concorrente da autora ao demorar para exercer essa opção, pelo que impôs
o desconto de um terço dos valores pagos. Primeiro, não podemos perder de vista
que a relação entre as partes tem natureza consumerista, pelo que somente a
culpa exclusiva do consumidor é que isentaria a responsabilidade do fornecedor
(artigo 14, § 3º, II, do CDC). No caso de culpa concorrente, a responsabilidade da
construtora e de sua associada persistem.
E nem culpa concorrente houve. Como já se disse
anteriormente, a própria ré OAS nega que tenha mantido vínculo contratual com
a autora, afirmando que a considerava desligada da cooperativa. Assim, se o
condomínio, com suas duas torres, ficou pronto em 2013, tal fato é irrelevante,
porque, para as rés, a autora não mais teria direito a uma unidade imobiliária
por não ter exercido a opção, e, não a tendo exercido, consideraram-na excluída
do empreendimento.
Não há prova nos autos de que, em algum momento, a
autora tivesse recebido a posse do imóvel ou de que ele tivesse sido
disponibilizado em seu favor. Nesse passo, não há fundamento para que se
aplicasse o desconto de um terço na devolução dos valores, por conta de
pretensa taxa de fruição. Aliás, nenhuma das rés requereu abatimento lastreado
em tal hipótese. Apenas a cooperativa pediu a aplicação da multa de 10%, a qual
era prevista no termo de adesão, mas, como já se viu, não se pode impor multa
contra a parte inocente no rompimento do vínculo contratual. O desconto foi
aplicado na sentença sem que tivesse havido pedido de qualquer das partes.
Assim, a manutenção do desconto ofenderia, no mínimo, o princípio da
congruência.
Se as rés entendiam que sofreram um prejuízo
decorrente da demora da autora no exercício de sua opção de rescisão do
contrato, poderiam ter apresentado reconvenção para recebimento de algum
valor, o qual poderia, hipoteticamente, ser objeto de compensação. Na verdade,
pela própria descrição da situação jurídica, temos que a demora da autora
apenas prejudicou ela própria. As rés foram beneficiadas, postergando-se sua
obrigação de devolução de valores, permitindo-se que esse capital fosse por elas
aplicado até que fosse exigido.
Assim, não se vislumbrando a possibilidade de
prejuízo às rés pela demora da autora, e não tendo ela a posse do imóvel, não
caberia impor desconto pela fruição.
Não se desconhece o princípio denominado “duty to
mitigate the loss”, atrelado à boa fé objetiva (artigo 422 do CC). Por ele, caberia à
autora agir para diminuir seu próprio prejuízo, de modo a não transferi-lo ao
outro contratante. Mas, como já dissemos, não estamos aqui tratando de
indenização, mas de devolução de valores.
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Assim, concluímos que: 1. a autora realizou
pagamento de quantia expressiva sem receber qualquer imóvel, fosse o
originalmente contratado, fosse o oferecido pela OAS aos demais adquirentes em
2009; 2. a autora não exerceu a opção para receber imóvel diverso do que havia
contratado, e, por esta ação, pediu a restituição dos valores pagos em 2015.
As provas acostadas a estes autos não trazem a
mínima possibilidade de afirmação de que o casal tivesse, em algum momento,
recebido a posse ou propriedade de um imóvel nas condições descritas na peça
inicial. A questão jurídica, portanto, é muito simples: se a autora adquiriu
direitos sobre um imóvel que não lhe foi entregue, deve receber in totum a
devolução das quantias pagas, como diversos precedentes desta Corte, e
especificamente desta Câmara.
Nesse sentido: Apel. Cív. 0022747-43.2019.8.26.0562,
Rel. Des. Silvério da Silva 8ª Câm. Dir. Privado julgado em 03.02.2021; Apel.
Cív. 1008420-58.2020.8.26.0007
Rel. Des. Alexandre Coelho
8ª Câm. Dir.
Privado julgado em 20.12.2020; Apel. Cív. 1002974-20.2020.8.26.0704 Rel.
Des. Rodolfo Pellizari 5ª Câm. Dir. Privado julgado em 12.02.2021; Apel. Civ.
1041760-31.2018.8.26.0114
Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda
4ª Câm.
Dir. Privado julgado em 28.01.2021 e Apel. Cív. 1007841-25.2020.8,26.0100
Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves
2ª Câm. Dir. Privado - julgado em
01.02.2021.
Portanto, cabe o acolhimento do recurso da autora,
afastado o recurso da ré.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, e que a sucumbência deixou de ser recíproca, imponho contra
as rés, exclusivamente, honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o
valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, além da
responsabilidade pelas custas e despesas processuais. Anoto que os presentes
honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de
jurisdição.
Posto isso, dou provimento ao recurso da autora e
nego provimento ao recurso da ré, para afastar o desconto de percentual,
determinando a devolução dos valores pagos de forma integral, mantidos os
demais termos da sentença proferida.

MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
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