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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1015335-82.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 

AGRELL CONSTRUÇÃO LTDA e KFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, é 

apelado WAGNER YUJI DARGEVITCH.

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: 43306

APELAÇÃO Nº: 1015335-82.2013.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTES: KFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e AGRELL 
CONSTRUÇÃO LTDA.

APELADO: WAGNER YUJI DARGEVITCH

MM. JUIZ PROLATOR: DR. FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI

Apelação  Compromisso de compra e venda de imóvel  Controvérsia 
envolvendo os danos advindos da demora no recebimento do imóvel  
Procedência em parte do pedido  Recurso das rés  Desnecessidade de 
suspensão do processo ou de sua extinção em razão da recuperação judicial 
do grupo PDG REALTY. Mérito. Inexistência de caso fortuito e de força maior 
a escusar o atraso - Circunstâncias alegadas que são teoricamente 
previsíveis e que decorrem da atividade desenvolvida - Súmula 161 desta 
Corte  Lucros cessantes  Possibilidade de arbitramento da indenização 
pela privação injusta do bem durante o atraso  Entendimento do C. STJ 
(AgInt no AREsp 976.907/SP e AgInt no AREsp 1075056/MA) e da Turma 
Especial do Privado I (incidente de resolução de demanda repetitiva nº 
0023203-35.2016.8.26.0000)  Parcial reforma da sentença apenas para definir 
o arbitramento no índice de 0,1% do valor atualizado do contrato por mês de 
atraso   Taxas condominiais - Correta determinação de ressarcimento, pois 
são devidas apenas e tão somente a partir da imissão na posse  Danos 
morais  Ocorrência  Ameaça de inscrição no rol de maus pagadores que 
excede o mero dissabor e autoriza a condenação das requeridas  Valor 
arbitrado em R$ 10.000,00 que se afigura adequado à situação concreta  
Provimento, em parte, apenas para reduzir a indenização a título de lucros 
cessantes. 

Vistos.

Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por 

KFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e AGRELL CONSTRUÇÃO 

LTDA. buscando a reforma da r. sentença proferida na ação de indenização danos 

morais e materiais proposta por WAGNER YUJI DARGEVITCH, que julgou 

parcialmente procedente o pedido para condená-las: a) ao pagamento de lucros 

cessantes no montante de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pela tabela 

prática do TJSP desde a propositura da demanda, e acrescido de juros de mora de 

1% a.m. a partir da citação; b) ao ressarcimento das taxas condominiais, até a data 

de entrega das chaves, devidamente corrigido de cada desembolso de acordo com 

a tabela prática do TJSP e com juros de 1% a.m. desde a citação; c) à devolução 
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dos encargos de mora, incluindo correção monetária, relativos à parcela com 

vencimento original em 1º de maio de 2011, de forma simples, corrigido 

monetariamente a partir do desembolso, e com juros de mora de 1% a. m. desde a 

citação; d) ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, corrigido segundo a 

tabela prática do TJSP, desde a data de publicação da sentença, e com juros de 

mora de 1% a.m. incidentes a partir da data de citação. Em razão da sucumbência, 

atribuiu às requeridas os ônus da sucumbência e honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art.20, §3º, do CPC). 

Inicialmente, as apelantes reiteram a ocorrência de caso 

fortuito e de força maior como justificativa para a reprogramação da data da 

conclusão da obra, em razão da escassez de mão de obra e materiais de 

construção e do excesso de chuvas. Prosseguem afirmando que não foram 

demonstrados os lucros cessantes, argumentando que, se for mantida a 

indenização, deverá ser fixado o termo inicial como sendo a data do habite-se. 

Impugnam os supostos danos morais pelo mero descumprimento contratual e o 

valor da indenização, alegando, por fim, que os débitos condominiais devem ser 

carreados ao proprietário do imóvel, pugnando pela reforma da sentença (fls. 

235/245).

Contrarrazões às fls. 254/261.

O recurso deu entrada no Tribunal no dia 19.04.2016, com 

destino à 2ª Câmara de Direito Privado, Des. José Carlos Ferreira Alves (fl. 265), 

contudo, será julgado pela 30ª Câmara Extraordinária.

Às fls. 809/815 foi requerida a extinção do processo pela 

AGRELL CONSTRUÇÃO LTDA. (integrante do grupo PGD REALTY), em virtude 

de ter sido deferida a recuperação judicial da empresa (Processo 

1016422-34.2017.8.26.0100), ou, ao menos a suspensão da demanda período de 

180 dias.
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É o relatório.

De início, não há razão para suspender o processo, tampouco 

para julgá-lo extinto pela afirmada litispendência em virtude do deferimento da 

recuperação judicial do Grupo PDG. Como cediço, a recuperação não obsta que 

sigam as ações ajuizadas que estão em curso para apurar ou definir 

responsabilidades e definir o valor da condenação.

E segundo a mais autorizada doutrina, “as ações de conhecimento 

contra o devedor falido ou em recuperação não se suspendem pela sobrevinda da falência ou do 

processo visando o benefício. Não são execuções e, ademais, o legislador reservou a elas um 

dispositivo específico preceituando o prosseguimento (§1º)” (FABIO ULHOA, in Comentários 

à nova lei de falências e de recuperação de empresas, Saraiva, 2005, p. 40, ao 

comentar o art. 6º da Lei n. 11.101/05).

Deste modo, como no caso em tela o crédito do autor ainda 

não é líquido e certo, fica indefiro os pedidos de extinção/sobrestamento do feito.

Passando às alegações do recurso, cumpre rejeitar a assertiva 

das apelantes de que, por excesso de chuvas e escassez de mão de obra, não 

puderam concluir a obra no prazo determinado (a entrega estava prevista, com a 

tolerância, para dezembro de 2011, fl. 32, mas ocorreu somente em janeiro de 

2013, fl. 99).

O excesso de chuvas e o “boom imobiliário” que causou 

escassez de mão-de-obra e de materiais são situações previsíveis, percalços que 

fazem parte dos riscos da atividade desenvolvida e não eximem as rés da culpa, 

pois devem ser contadas para fins de cálculo do prazo razoável de entrega, tendo 

esta Corte editado a Súmula 161 a respeito do tema: “Não constitui hipótese de 

caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão 
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de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, 

entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em 

relação ao compromissário adquirente.” (DJe 1º.02 .2016, p. 5 a 10).

Ademais, a tese central alegada pelo autor diz respeito ao 

atraso na entrega de documentos que eram necessários para a liberação da carta 

de crédito para pagamento da última parcela de R$ 107.300,00. Tal demora é que 

teria causado a maior parte dos prejuízos afirmados na inicial (cobrança de 

correção monetária de R$ 27.483,84, ameaça de negativação junto ao Serasa, 

pagamento de aluguel e dos débitos condominiais antes da imissão).

E, consoante se depreende dos autos, realmente a 

documentação necessária para liberação da prestação que deveria ter sido 

quitada no dia 1º.05.2011, somente foi fornecida pelas apelantes em novembro de 

2011, o que gerou o incremento do saldo devedor. 

Os e-mails de fls. 59, 69/70 não deixam dúvidas acerca da 

cobrança feita pelo interessado de que a documentação fosse disponibilizada o 

quanto antes, tendo inclusive sido reconhecido pela requerida que, pela demora 

ocasionada no processo da venda, o saldo do preço da unidade seria fechado com 

base em 30.7.2011 (fl. 72). Contudo, segundo o boleto com data de vencimento 

para o dia 04.7.2012 foi provado que o preço foi majorado em R$ 27.183,84 (fl. 

109), tendo o autor recebido uma comunicação do Serasa de que seu nome seria 

inscrito caso não efetuasse o pagamento da importância de R$ 120345,43, 

decorrente do valor em aberto derivado do contrato firmado com as apelantes (fl. 

76).

Neste diapasão, são devidos os lucros cessantes, os danos 

morais e a restituição dos débitos condominiais, pois devidamente comprovado 

que o requerente demorou para receber o imóvel adquirido das rés por fatos a 

estas imputáveis, pois deixaram de entregar os documentos necessários 
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tempestivamente, ou então o fizeram de maneira irregular e incompleta. Logo, o 

atraso no pagamento da parcela maior do preço não pode ser imputado aos 

requerentes, pois foram as rés que atrasaram a entrega dos documentos exigidos 

para a celebração do contrato de financiamento. Sendo assim, deve-se concluir 

que as requeridas devem indenizar os demandantes pelos prejuízos advindos de 

sua conduta ilícita.

No que se refere aos lucros cessantes, o entendimento 

corrente é o de que "No caso de atraso na entrega das chaves, é devido o pagamento de lucros 

cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do 

promitente-comprador, face a privação na utilização do bem" (AgInt no AREsp 976.907/SP, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1º.08.2017). 

Em idêntico sentido: “A jurisprudência consolidada neste Sodalício é no 

sentido de que a inexecução do contrato de promessa de  compra  e  venda, consubstanciada  na  

ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta,  além de dano emergente, figurado nos 

valores das parcelas pagas  pelo promitente-comprador e lucros cessantes. Há presunção de 

prejuízo  do  promitente-comprador,  cabendo  ao  vendedor,  para se eximir  do  dever de indenizar, 

fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável.” (AgInt no AREsp 1075056/MA, 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.08.2017).

E de modo a arrematar a questão, a Turma Especial do Direito 

Privado I, em acórdão relatado pelo Des. FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO no 

incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) nº 

0023203-35.2016.8.26.0000 (tema 4), julgado em 31.8.2017, definiu que:

“TEMA 05: "O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de 

compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante indenizar o adquirente pela privação 

injusta do uso do bem. O uso será obtido economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser 

calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de 

receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da 

disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma já regularizada".
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Forte nestes argumentos, e por não se ter certeza de que a 

unidade seria alugada com facilidade diante do atual cenário econômico do país 

convém arbitrar os lucros cessantes à razão de 0,1% ao mês sobre o valor 

atualizado do imóvel, e não em R$ 10.000,00 como definido na sentença o 

qual vem sendo adotado por este relator e é suficiente para recompensar o 

período de atraso até o momento da entrega do imóvel. E o período do cômputo 

dos lucros cessantes (13 meses, fl. 226 da sentença) fica mantido, não sendo 

possível fixar como termo final para a incidência de quaisquer obrigações a data 

do habite-se.

De fato, a regularidade do imóvel perante a Municipalidade, 

declarada pelo habite-se, não traz por consequência automática a imissão do 

compromissário comprador na posse direta do bem. A corroborar tal entendimento:

“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.” (DJe 1º.02 .2016, p. 5 a 10).

Prosseguindo aos temas faltantes do recurso das rés, 

controvérsia não há de que somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a 

entrega das chaves, define-se o momento a partir do qual surge, para o 

condômino, a obrigação de pagar as taxas condominiais.

A este respeito já decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PARTICULARIDADES DO CASO 

CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RESP N. 1.345.331/RS. RITO DO 
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ART. 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção desta Corte, em recurso especial 

julgado sob o rito dos recursos repetitivos decidiu: "para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as 

seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações 

condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica 

material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e 

pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de 

compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode 

recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das 

circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se 

imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade 

passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em 

que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não 

provido." (REsp n. 1.345.331/RS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje 

20/4/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 1565550/PR, 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1º.3.2016). 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA 

DO IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO  E FORÇA MAIOR.  

SÚMULA 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. ENTREGA 

DAS CHAVES. ENCARGOS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE  

COMPRADOR  A  PARTIR DA POSSE. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL. 

VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. 1.  (...). 2.  Nos  termos  da  jurisprudência  do  STJ, o atraso na 

entrega do imóvel  enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de 

mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do  promitente  comprador.  3.  O  

promitente  comprador  somente  é responsável  pelos encargos condominiais após a sua 

imissão na posse do imóvel. Precedentes. Súmula 83 do STJ. 4. (...). 5. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (AgInt no AREsp 1034823/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

DJe 02.06.2017).

Assim, antes da imissão, não deve subsistir a cobrança de tais 

valores.
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Por fim, este relator não reconhece o inadimplemento 

contratual como fato a ensejar a indenização, até porque todo e qualquer 

descumprimento de cláusula contratual gera ao credor decepção e aborrecimento, 

pela quebra das expectativas de perfeição do serviço colocado no mercado de 

consumo. 

No entanto, algumas circunstâncias agravam os efeitos 

vulgares do inadimplemento e são amplamente aceitas pela jurisprudência como 

geradoras de danos morais.

É o que se verifica do caso concreto em que o autor recebeu 

notificação do Serasa para quitar o valor em aberto (fl. 76), o que não foi possível 

diante da demora da documentação necessária para liberação do montante pelo 

banco. Ainda, não há como ignorar o fato de que o filho do autor nasceu em 

fevereiro de 2012 (fl. 77), e as chaves foram entregues somente em janeiro de 

2013, o que por certo frustrou o planejamento da família na aquisição do moradia.

Portanto, considerando que a conduta das apelantes ganhou 

proporções intensas e injustificáveis, revelando ofensa aos direitos da 

personalidade (art. 5º, V e X, da CF), deve ser mantida a indenização.

Em relação ao quantum, revela-se adequado e proporcional o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apto a ressarcir o demandante pela grave 

infração contratual que avançou para lesões de valores da personalidade do ser 

humano. O montante não causa enriquecimento indevido, nem exagerado fardo 

financeiro às rés. 

Neste conjunto de ideias, dá-se provimento ao recurso da rés, 

em parte, apenas e tão somente para reduzir o valor da indenização pelos lucros 
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cessantes, que deverão ser calculados à base mensal de 0,1% sobre o valor 

atualizado do imóvel, a ser apurado na forma do art. 509, §2º do CPC, com 

correção monetária pela tabela prática deste Tribunal desde o ajuizamento e juros 

moratórios de 1% ao mês desde a citação.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator
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