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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1005485-51.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante 
DIOGO DOS SANTOS NICOLETE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GOLDFARB 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI 
(Presidente) e RODOLFO PELLIZARI.

São Paulo, 19 de dezembro de 2017.

Ana Maria Baldy
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1005485-51.2015.8.26.0482 -Voto nº 01932 2

Apelação nº 1005485-51.2015.8.26.0482

Apelante : Diogo dos Santos Nicolete (Justiça Gratuita) 
Advogado : Wellington Luciano Soares Galvao (Fls: 15) 
Apelados : Goldfarb Empreendimento Imobiliário e outro 
Advogado : João Carlos de Lima Junior e outros 
Comarca: Presidente Prudente
Voto nº 01932
gdv

COMPRA E VENDA DE IMOVEL – Deferimento da 
recuperação judicial não enseja a suspensão de demanda de 
quantia ilíquida no juízo no qual estiver em curso - Inteligência do 
artigo 6º, §1º, da Lei nº 11.101/05 – Taxa SATI – Não 
comprovado o pagamento - Comissão de Corretagem – Prescrição 
Trienal - Precedente do STJ n° REsp nº 1.551.951/SP – Correção 
Monetária -  Repasse na Planta - Forma prevista para a 
manutenção do poder aquisitivo da moeda – Descabido o 
ressarcimento - Danos Morais - Mero descumprimento contratual 
não enseja indenização - Danos Sociais - Interesses difusos – 
Ausência de legitimidade para postulá-lo - Admitidos apenas em 
demandas coletivas. RECURSO NÃO PROVIDO.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais 

que DIOGO DOS SANTOS NICOLETE move em face de GOLDFARB 

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E PDG REALITY S/A EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS.

Narra o autor que firmou instrumento particular de compra e 

venda de imóvel localizado na Avenida Paulo Ribeiro, nº 284, unidade 166, Residencial 

Vale dos Reis, Presidente Prudente/SP em 01/08/2010. Sustenta que foi vítima de 

propaganda enganosa realizada pela ré e que o imóvel que era para se entregue em outubro 

de 2012, só foi entregue no início de 2014. Pleiteia o reembolso dos valores pagos a título 

de SATI e comissão de corretagem, a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados a 

título de correção monetária, aplicação de multa moratória referente ao atraso da entrega de 

chaves e a indenização por danos morais e danos sociais. 
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Contestado o feito (fls. 118/171), as rés alegam 

preliminarmente a inépcia da inicial, a necessidade de inclusão da Caixa Econômica 

Federal como litisconsorte passivo necessário, a competência da Justiça Federal, e a sua 

ilegitimidade passiva quanto aos valores pagos a título de correção monetária e comissão 

de corretagem. No mérito, sustentam a prescrição trienal, que o contrato não é de adesão e 

foi estipulado livremente, a não abusividade das cláusulas e a necessidade de manutenção 

do equilíbrio contratual. Justificam o atraso a fato de terceiro, motivo pelo qual não podem 

ser responsabilizados civilmente nem condenados ao pagamento de multa contratual ou 

qualquer outra valor sobre o imóvel. Dizem que as parcelas pagas a título de corretagem e 

assessoria imobiliária não integraram as parcelas do contrato, que foram livremente aceitas 

e que são lícitas e válidas. Por fim, aduzem que os juros de obra são cobrados pela 

instituição financeira, e não por eles, e a ausência de provas sobre o suposto dano moral e 

social sofridos.

Réplica às fls. 330/336.

Sobreveio a r. Sentença de fls. 337/342, decidindo 

antecipadamente a lide, afastando preliminarmente o litisconsórcio passivo necessário, o 

deslocamento de competência e reconhecendo a prescrição sobre o pedido de restituição da 

comissão de corretagem e da Taxa SATI. No mérito, julgou parcialmente procedente a lide, 

sustentando que em razão da previsão contratual de cobrança de correção monetária 

repasse na planta, ela é legal, afastando o dano moral e social e condenando, por fim, a ré 

ao pagamento de multa de 2% sobre cada parcela vencida no decorrer do atraso, acrescido 

de 1% ao mês de juros de mora.

Petição de fls. 345/351 pedindo a suspensão da ação em razão 

do deferimento do pedido de recuperação judicial da ré PDG REALTY S.A 

Empreendimentos e Participações.

Inconformado, apela o autor (fls. 381/400) aduzindo 

preliminarmente que não houve prescrição e, no mérito, que em razão do atraso e da 
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propagando enganosa ficou caracterizado a ocorrência de dano moral e que pela prática de 

dumping, há dano social. Pleiteia também a devolução em dobro dos valores cobrados a 

mais das parcelas pactuadas, em razão da indução ao erro do consumidor, a devolução em 

dobro das taxas SATI, comissão de corretagem e de correção monetária na planta.

Contrarrazões às fls. 430/450.

Petição de fls. 452/457, informando novamente o deferimento 

da recuperação judicial da ré PDG (Processo 1016422-34.2017.8.26.0100, perante a 1ª 

Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo) e requerendo a extinção do feito por falta de interesse processual, 

haja vista que o crédito da parte autora já foi declarado na recuperação judicial. 

É o relatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o deferimento da 

recuperação judicial do grupo “PDG Realty S/A. Empreendimentos e Participações”, em 

02/03/2017, não enseja a suspensão do presente feito, diante do disposto no art. 6º, §1º, da 

Lei nº 11.101/05:

“Art. 6º: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da 
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 
e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 
particulares do sócio solidário.
§1º. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação 
que demandar quantia ilíquida.” (grifamos.)

Observa-se, aliás, que no item 3 da decisão que deferiu a 

recuperação judicial foi feita ressalva expressa à hipótese do §1º do art. 6º, da Lei nº 

11.101/05 (fls. 494).

Assim, não há óbice a regular análise do recurso.

No que diz respeito a Taxa SATI e a comissão de corretagem, 

primeiramente é importante destacar que o autor pede a sua devolução de forma genérica 
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apenas no tópico dos pedidos (fls. 13, no segundo item “a”), sem fazer menção deles na 

narrativa do fato , nem mesmo indicando-lhe o direito, e sem especificar os valores que 

pretende ver restituídos, em desacordo com o disposto no artigo 330, § 1º1 , do CPC. 

Apesar disso, há comprovação de pagamento no que tange a 

comissão de corretagem (fls. 97/98). Porém, no que tange a Taxa SATI , nota-se que não 

há previsão contratual (fls. 18/46 e 47/73), nem comprovação do pagamento (fls. 99/100), 

motivo pelo qual não há que se falar em devolução de valores.

Mesmo que fosse superada essa questão, correta a r. sentença 

que reconheceu a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a 

título de comissão de corretagem e Taxa SATI, em razão da superveniente pacificação da 

matéria em questão, em sede de Recurso Especial Repetitivo decidido no Superior Tribunal 

de Justiça, que firmou a seguinte tese: 

“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos 
valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de 
assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, 
§ 3º, IV, CC).” (REsp nº 1.551.956/SP).

Neste contexto, considerando que a cobrança da comissão de 

corretagem foi paga em 17/02/2010 (fls. 98) e a presente demanda proposta somente em 

05/05/2015, verifica-se que o prazo previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil, foi 

ultrapassado, encontrando-se prescrito, o direito pleiteado.

Em relação à correção monetária, essa incide sob o prisma 

estritamente jurídico, único aqui a considerar. Ela não acrescenta nenhum “plus” no valor 

do saldo devedor, tratando-se apenas de forma prevista para a manutenção do poder 

aquisitivo da moeda.

Descabe, dessa forma, o ressarcimento dos valores pagos 

pelos autores a título de “CM Repasse na Planta”, pois, como já decidiu esta Câmara, tal 
1 - Art. 330 A petição inicial será indeferida quando:
I - for inepta; (...)
§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: (...)
III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
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verba abate o saldo devedor.

Nesse sentido: 

“Parece claro que os valores entregues pelos adquirentes à instituição 
financeira, para posterior repasse à alienante em sistema de 
financiamento à construção, são imputados no pagamento do preço do 
imóvel. Não é possível vislumbrar a que outro título os pagamentos 
seriam efetuados pelos autores, e nem há prova disso nos autos. 
Consequentemente, inexiste razão plausível para condenar a requerida à 
restituição das quantias entregues pelos demandantes à instituição 
financeira após o decurso do prazo para entrega do imóvel” (TJSP 6ª 
Câmara de Direito Privado, 0015476-79.2012.8.26.0577, Relator Des. 
Francisco Loureiro, j, 13.3.2014).(grifamos).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Ação 
declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito 
- Procedência em parte Legitimidade passiva das corrés Goldfarb e PDG 
Empresas que integram o mesmo grupo econômico - Preliminar acolhida 
- Cobrança de valores, pela incorporadora, a título de "correção 
monetária repasse na planta" Possibilidade - Realização de 
financiamento pela incorporadora, pelo método de crédito associativo - 
Repasse de valores durante a obra, pelo agente financeiro, à construtora, 
sem a incidência de correção monetária - Existência de clara previsão 
contratual acerca da cobrança de correção monetária do adquirente - 
Verba, ademais, que constitui mera reposição do valor da moeda - 
Inexistência de ofensa ao CDC - Recurso da ré provido, para julgar a 
ação improcedente Negado provimento ao recurso do autor.” (TJSP - 5ª 
Câmara de Direito Privado Apelação Cível 0001417-47.2012.8.26.0008, 
Relator Des. Desembargador Moreira Viegas, j. 05.02.2014).

No que tange aos danos morais, a r. sentença também  não 

comporta reforma.

Conforme entendimento reiterado desta C. Câmara de Direito 

Privado, o mero descumprimento contratual não enseja a pretendida indenização por danos 

morais quando não comprovada a efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Assim, salvo circunstância excepcional e que coloque o 

contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, in casu inexistente, é 

que há dano moral. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de 

inadimplemento contratual se insere no cotidiano do homem médio e não implica lesão à 

honra ou violação da dignidade humana nem, por si só, conduz ao dano moral. 
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A propósito:

APELAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA OBRIGAÇÃO DE 
FAZER  OUTORGA DE ESCRITURAS -  INDENIZAÇÃO  DANOS 
MORAIS - Ilegitimidade ativa - Inocorrência  Autores firmaram 
contrato na condição de promitentes compradores - Deserção  Não 
ocorrência  Guia de recolhimento de preparo suficientemente 
identificada - Obrigação contratual a outorgar escritura de compra e 
venda do primeiro imóvel e outorgar escrituras de posse dos dois últimos 
imóveis, com a apresentação de todos os interessados e documentação 
necessária - Dano moral  Inocorrência  Descumprimento contratual 
incapaz de ensejar reparação de danos morais  Ausência de violação a 
direito de personalidade da parte autora - Litigância de má-fé  Não 
caracterizada conduta descrita no artigo 80 do novo Código de Processo 
Civil Brasileiro - Preliminares rejeitadas - Recurso desprovido. 
(0014001-80.2012.8.26.0224, Relator(a): Mario Chiuvite Junior; 
Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; 
Data do julgamento: 30/11/2016; Data de registro: 30/11/2016).
“Compromisso de compra e venda - Legitimidade passiva das 
incorporadoras - Comissão de corretagem - Prescrição trienal 
consumada - Atraso na entrega do imóvel - Nulidade da disposição 
contratual que estabelece dois prazos para entrega do imóvel, um certo e 
determinado e outro vinculado à obtenção do financiamento bancário, 
para o qual não havia data estipulada no contrato - Violação do disposto 
no artigo 39, XII, do CDC - Lucros cessantes - Súmula TJSP nº 162 - 
Majoração para 0,5% do valor atualizado do contrato - Correção 
monetária - Incidência do INCC somente até a data máxima prevista 
para entrega, a partir da qual se aplica o IGP-M - Danos morais - Não 
ocorrência - Inexistência de grave sofrimento ou ofensa a direito da 
personalidade  Dissabores inerentes à vida em sociedade - Recursos 
providos em parte”. (Apelação cível nº 1004023-96.2015.8.26.0114, E. 6ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j. 
09.06.2017).

No que toca à pretensão de reparação pelo dano social, 

inequívoca a sua relevância como verdadeira evolução do regramento da responsabilidade 

civil, no sentido de coibir condutas socialmente, reprováveis. Trata-se de modalidade de 

dano que, por sua magnitude, extrapola o limite do indivíduo e atinge a coletividade como 

um todo. Em outras palavras, trata-se de dano que envolve interesses difusos e as vítimas 

são indeterminadas ou indetermináveis (artigo 81, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 

8078/90), apenas sendo admitidos em demandas coletivas, de modo que somente os 

legitimados a propô-las detêm legitimidade para reclamar os referidos danos sociais, não 

sendo o caso dos autos.

Nesse sentido:
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 “[...] 3. Nos termos do Enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil do 
CJF/STJ, os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos 
devem ser reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. 4. 
Assim, ainda que o autor da ação tivesse apresentado pedido de fixação 
de dano social, há ausência de legitimidade da parte para pleitear, em 
nome próprio, direito da coletividade.” (Reclamação nº 13.200/GO, Rel. 
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08.10.2014, 
publicado em 14/11/2014). (grifamos).
“Impende ressaltar, ainda, que, mesmo que a autora formulasse eventual 
pedido de condenação em danos sociais na ação em exame, o pleito não 
haveria de ser julgado procedente, porquanto esbarraria na ausência de 
legitimidade para postulá-lo. Os danos sociais são admitidos somente em 
demandas coletivas e, portanto, somente os legitimados para propositura 
de ações coletivas têm legitimidade para reclamar acerca de supostos 
danos sociais decorrentes de ato ilícito, motivo por que não poderiam ser 
objeto de ação individual.” (Rcl 12.062/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, 
Segunda Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 20/11/2014). (grifamos).

No mais, para viabilizar eventual acesso às vias 

extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e 

constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a 

questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 

08.05.2006 p. 240). 

Por fim, em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo 

Civil de 2015, ficam os honorários advocatícios da parte apelada majorados para R$ 

2.300,00 (dois mil e trezentos reais), mormente o trabalho realizado pelo profissional e o 

tempo decorrido desde o ajuizamento.

Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO 

ao recurso.

ANA MARIA BALDY
Relatora
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