
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000002381

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0155498-66.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 

SAIPH INCORPORADORA LTDA, ALDEBARAN INCORPORADORA LTDA e PDG 

REALITY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, são apelados 

ALEXANDRE RAPHAEL NOUER (POR SI E POR) (REPRESENTANDO 

MENOR(ES)) e REGINA AMELIA COSTA NOUER.

ACORDAM, em 30ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento 

em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

ARALDO TELLES (Presidente sem voto), MAIA DA CUNHA E CARLOS DIAS 

MOTTA.

São Paulo, 12 de dezembro de 2017.

ENIO ZULIANI

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº. 43613.

APELAÇÃO n. 0155498-66.2012.8.26.0100.

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTES: SAIPH INCORPORADORA LTDA E OUTROS

APELADOS: ALEXANDRE RAPHAEL NOUER (POR SI E POR) E OUTRO

JUIZ(A) PROLATOR: MARCELLO DO AMARAL PERINO

Grupo PDG. Não há suspensão das ações sobre inexecuções contratuais pelo 
processamento de recuperação judicial. Atraso confirmado (de 3 meses). 
Pagamento antecipado com  recursos próprios. Dever de indenizar os 
alugueres pagos no período. Não incidência de danos morais. Provimento, em 

parte.

Vistos.

A respeitável sentença reconheceu o inadimplemento da 

construtora de apartamento e condenou as rés (PDG REALTY, SAIPH e 

ALDEBARAN) ao pagamento de alugueres pagos no período de atraso e dano 

moral de R$ 5.000,00 para cada um dos dois autores (fls. 380). O recurso das 

requeridas está centrado no seguinte: i) ilegitimidade passiva da PDG REALTY; ii) 

que a conclusão da obra deve ser tomada como sendo a data do habite-se, que foi 

obtido em 4.11.2011; iii) inexistência de danos materiais e que se for mantida a 

condenação em lucros cessantes que se apure o valor por arbitramento, sendo 

que o termo a quo deve ser 1.4.2012; iv) inexistência de danos morais e v) 

necessidade de redimensionamento das verbas de sucumbência pela incidência 

do art. 21, do CPC/1973 (a sentença condenou as requeridas a pagar 10% do 

valor da condenação).

É de ser registrado que a relação processual foi iniciada 

contemplando o menor Victor Raphael Costa Nouer no polo ativo, tendo a 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0155498-66.2012.8.26.0100 - São Paulo - Voto nº  - 43613. 3
                                   

sentença o excluído (fls. 378). Não há recurso dos autores.

Foi apresentada uma petição da ALDEBARAN pela exclusão 

do feito em virtude do pedido de recuperação judicial obtido pela PDG REALTY 

(511 sociedades agrupadas). 

É o relatório.

O processamento de recuperação não extingue dívida ou 

contrato. A ação deve prosseguir por ser direito de a parte contratante obter título 

condenatório que permita exigir pagamento na recuperação ou depois dela. 

Suspendem-se execuções e não ações que buscam obter condenações de 

prestações ilíquidas.

Os autores adquiriram o apartamento 174, do Edifício Iguaçu  

torre C, no Condomínio Vide Campo Belo, por R$ 355.903,48 (fls. 35), sendo que 

o prazo de entrega foi fixado em 48 meses, com mais 180 dias de tolerância (fls. 

48). Tudo a partir da data do registro da incorporação (cláusula 9.1.1), o que 

ocorreu em 4.9.2007 (fls. 41). Por esse cálculo o termo ad quem é: 4.3.2012.

Existe uma dúvida sobre a data da entrega e deve prevalecer 

o que consta de fls. 278, por ser documento com timbre da PDG. A data em que 

Regina (autora) recebeu as chaves foi cravada como 4.6.2012.

Daí porque é inaceitável o documento unilateral subscrito por 

Alexandre dando como data o dia 16.9.2011 (fls. 89).

O pagamento da parcela final ocorreu em 31.8.2011 (fls. 76), 

oportunidade em que foi satisfeito o valor de R$ 272.771,72.

As recorrentes perderam a credibilidade quanto ao argumento 
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da ilegítima passiva da PDG REALTY no instante em que, apoiadas na inclusão 

das três no grupo de empresas que está em regime de recuperação, pretenderam 

obter favores dessa integração. Como é que podem sustentar a exclusão da PDG 

se estão pedindo o arquivamento justamente porque a PDG obteve recuperação 

incluindo as duas recorrentes ao pedido? Absurdo, data vênia. A ação foi 

corretamente dirigida contra as três requeridas.

Houve inadimplemento e a sentença deve prevalecer em um 

dos aspectos.

Não será aplicado o que consta da cláusula 9.9.2 (fls. 50): “As 

chaves somente serão entregues ao COMPRADOR se este estiver 

absolutamente em dia com os compromissos assumidos, principalmente os 

relacionados com os pagamentos e/ou parcelas do preço de venda e dos 

reembolsos dos tributos e das tarifas devido às INCORPORADORAS na 

forma deste instrumento”, porque o pagamento ocorreu antes do vencimento do 

termo. Os compradores integralizaram o pagamento em 31.8.2011.

O atraso na entrega das chaves não foi de 9 (nove) meses, 

como apregoado na inicial, porque fixado o termo em 4.3.2012, a unidade foi 

liberada em 4.6.2012 (data em que a autora Regina assinou o termo de fls. 278. 

Não há explicação que justifique esse inadimplemento e são devidos lucros 

cessantes (art. 402, do CC). Os autores pagaram o preço com antecedência e não 

obtiveram a unidade na data aprazada, o que prejudicou o patrimônio (utilizar e 

deixar de pagar aluguel ou não residir e aluguel). Cabe uma indenização e o valor 

foi fixado de acordo com a prova da locação anexada na inicial e cujo montante 

não foi impugnado de maneira correta.

Não são devidos danos morais. O colendo STJ tem sinalizado 

para que não se julguem questões do gênero sem exame das particularidades do 

caso, exatamente porque o mero inadimplemento contratual não é, por si só, 
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produtor de lesões de direitos da personalidade. A ilustre Ministra NANCY 

ANDRIGHI estabeleceu que o atraso na entrega de unidade imobiliária na data 

estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador (REsp. 

1.642.314 SE, DJ de 22.3.2017). Não há nada nos autos confirmando que o atraso 

de 3 (três) meses impactou a vida dos autores de maneira a justificar uma 

compensação financeira. Não incide o art. 5º, V e X, da CF.

Isso posto, dá-se provimento, em parte, para excluir o dano 

moral e limitar o período de incidência dos lucros cessantes entre 4.3.2012 até 

4.6.2012 (em R$ 9.000,00 ou R$ 3.000,00 de aluguel por mês), com correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora da citação. 

Como ocorreu sucumbência recíproca, cada parte responde pela verba honorária 

de seus Advogados, arbitrados em R$ 2.000,00 (art. 21, do CPC/1973).

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator
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