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pedir.3-Existência de conexão entre o presente feito e os embargos à execução nº 0073924- 22.2012.8.19.0001 e 
0075594-95.2012.8.19.0001, eis que, além de todas possuírem a mesma causa de pedir, estão igualmente imbricados pelas 
identidades das respectivas pretensões, mormente diante das alegações de insubsistência do crédito, ausência da tradição do mútuo 
e excesso de execução.4-Ademais, observa-se que a Instância Superior determinou a dilação probatória nos embargos conexos 
(apuração da tradição do mútuo e do excesso de execução), mostrando-se possível a ocorrência de decisões conflitantes caso não 

haja reforma da r. sentença vergastada. Incide à hipótese o que dispõe o art. 55, § 3º, do CPC/2015.5-Com efeito, se a prova 
técnica a ser produzida na fase instrutória dos referidos processos apontar (seja pela inexistência de tradição do mútuo, seja pelo 
excesso de execução) para a procedência das pretensões neles deduzidas, estará caracterizada a contradição com o decreto de 
improcedência da sentença ora combatida.6-Ressalte-se, ainda, que a conexão entre ações se trata de matéria de ordem pública, 
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo julgador.7-Sentença anulada. Precedentes do TJRJ. Provimento do 2º recurso, 
tornando prejudicado o 1º recurso.  Conclusões:  Por unanimidade, anulou-se a sentença, nos termos do voto do Des. Relator. 
 
 081. APELAÇÃO 0029622-25.2014.8.19.0004  Assunto: Bancários / Contratos de Consumo / DIREITO DO CONSUMIDOR 
Origem: SAO GONCALO 6 VARA CIVEL Ação: 0029622-25.2014.8.19.0004 Protocolo: 3204/2018.00433391 - APELANTE: JONAS 
ERNESTO ADVOGADO: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOARES OAB/RJ-148572 ADVOGADO: VALMIR FIGUEIREDO VIEIRA 
OAB/RJ-117056 APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB/RJ-062192  
Relator: DES. MARCO AURELIO BEZERRA DE MELO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. PRETENSÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA 
DO RÉU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA PARTE AUTORA.1-Inicialmente, deve-se 
reconhecer para o caso a eficácia positiva da coisa julgada, isto é, a vinculação desta relatoria a questões já decididas (e transitadas 
em julgado) anteriormente, de modo que, neste momento em que aparece como questão incidental, não possa implicar em 
resultado distinto daquele já existente, nos autos em que foi questão principal;2-Assim, temos que na Ação de Obrigação de Fazer 
cumulada com pedido compensatório por Danos Morais de número 1657349-92.2011.8.19.0004, hoje transitada em julgado, o 
referido juízo sentenciante reconheceu a inexistência do negócio jurídico ora discutido, materializado na ocorrência dos descontos 
indevidos, e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de compensação pelos danos 
morais sofridos, destacando a inexistência, naquela ação, de pedido reparatório por dano material;3-Destarte, considerando que a 
existência dos descontos é fato não apenas incontroverso como já reconhecido pelo judiciário por decisão transita em julgado, 
caberia ao réu a comprovação da devolução dos valores indevidamente retidos, o que deixou de fazer na presente instrução, 
enquanto que, de forma diversa do decidido pelo juízo sentenciante, o autor novamente comprovou, de forma concreta e em valores 
líquidos, a existência de descontos mensais, no valor de 706,00 (setecentos e seis reais), dos meses de outubro de 2010 a julho de 
2011;4-Portanto, caberá ao réu a devolução, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, das parcelas descontadas dos 
proventos do autor. Destaque-se, neste ponto, que não apenas devemos afastar a alegação de engano justificável como também 
reconhecer que o réu descumpriu decisão judicial ao manter os descontos mesmo após o deferimento de liminar na ação acima 
descrita que determinou a sua suspensão;5-Procedência do pedido que se impõe, com a indenização pelos danos materiais sofridos, 
corrigidos e acrescido de juros a contar do efetivo prejuízo, destacando-se quanto a este último o verbete sumular 
54-STJ;6-Inversão dos ônus sucumbenciais. Condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais, da Taxa Judiciária e dos 
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação;7-Sentença reformada. Recurso provido.  
Conclusões:  Por unanimidade de votos, reformou-se a sentença / decisão. 
 
 082. APELAÇÃO 0030118-50.2016.8.19.0209  Assunto: Compra e Venda / Espécies de Contratos / Obrigações / DIREITO CIVIL 
Origem: BARRA DA TIJUCA REGIONAL 1 VARA CIVEL Ação: 0030118-50.2016.8.19.0209 Protocolo: 3204/2018.00567670 - 
APELANTE: CALÇADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELANTE: SPE BARRA BONITA 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA ADVOGADO: ALEXANDRE VARELLA PIRES DA SILVA OAB/RJ-154217 APELANTE: WANG HUA ADVOGADO: FELIPE GOMES DOS 
SANTOS OAB/RJ-164060 ADVOGADO: SANDRA DO NASCIMENTO FERREIRA OAB/RJ-157412 APELADO: OS MESMOS APELADO: 
CONDOMINIO CHOICE RECREIO RESIDENCE ADVOGADO: PEDRO EGAS SIDARTA MONIZ DE ARAGÃO OAB/RJ-204023  Relator: 
DES. EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO Ementa: Apelação Cível. Pedidos de resilição de promessas de compra e venda 
de duas unidades do mesmo empreendimento de incorporação imobiliária. Pretensão de condenar as rés à restituição de 90% dos 
valores pagos pelo autor e à reparação por danos morais. Sentença apelada que determinou a devolução de parte dos valores pagos 
pelo autor com relação à unidade que não foi objeto de distrato, com a retenção, pelas incorporadoras, de 25% dos valores pagos, 
abatida a comissão de corretagem, cujo ônus foi transferido para o promitente comprador por cláusula expressa. Improcedência do 

pedido com relação ao condomínio implantado após a conclusão do empreendimento. Apelo das incorporadoras e do 
autor.1-Alegação de nulidade por indeferimento do pedido de depoimento pessoal do autor que se rejeita.Prova requerida que se 
mostra desnecessária ante a natureza da pretensão e o entendimento da jurisprudência acerca da possibilidade de resilição de 
promessas de compra e venda por iniciativa do promitente comprador.2-Alegada ilegitimidade da segunda ré que não se 
sustenta.Parte que conduziu a todo tempo as negociações em nome da SPE incorporadora. Conjunto probatório no sentido de que 
segunda ré não somente integra o mesmo grupo da SPE, como também atua em nome dela e por ela responde, como efetiva 
incorporadora do empreendimento em questão.3-Controvérsia quanto ao mérito que se limita, em sede de apelo, às condições de 
devolução dos valores que foram pagos pelo autor para a aquisição da unidade 1901 e à ocorrência de danos morais.4-Pretensão 
das incorporadoras de destacar, do valor a ser retido, o sinal, os ¿serviços rateados¿, o seguro e outras despesas decorrentes da 
avença. Retenção do valor pago em hipótese de resilição por iniciativa do promitente comprador que visa justamente a recompor 
eventuais perdas e custos inerentes ao empreendimento. Comissão de corretagem que já foram decotadas do valor a ser restituído 
pela sentença, nessa parte transitada em julgado.5-Despesas incorridas em leilão extrajudicial que não podem ser atribuídas ao 
promitente comprador. Ausência de previsão expressa em contrato na forma do art. 63 da Lei n. 4.591/1964. Ato expropriatório que 
ocorreu por conta e risco das rés. 6-Percentual de retenção estabelecido pela sentença no patamar máximo de 75% admitido pela 
jurisprudência que se coaduna com as circunstâncias do caso concreto. Desistência manifestada em 17/08/15. Promessa firmada em 
19/06/13. Cláusula resolutiva expressa em hipótese de ausência de pagamento do valor mínimo de 25% do preço que previa a 
retenção de 20%, abatidas as ¿despesas para concretização do negócio¿. Rés que não comprovam que valor é insuficiente para 
recompor perdas.7-Inocorrência de danos morais. Fatos narrados que não apontam consequências outras além das negociações 
para a resilição do contrato, a qual, em última análise, não possuía previsão específica.8-"Os juros moratórios, na hipótese de 
resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data 
do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor" (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).9-Sucumbência recíproca que se verifica. Autor que decaiu da 
pretensão de resolução com relação a uma das unidades, que foi objeto de transação anterior à propositura da demanda e da 

pretensão reparatória, e em parte da pretensão de devolução de 90% dos valores pagos.10-Parcial provimento do primeiro apelo e 
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