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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1016368-39.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, ALDEBARAN 

INCORPORADORA LTDA e SAIPH INCORPORADORA LTDA, é apelado 

MAURICIO AUGUSTO FERNANDES.

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 43333

APELAÇÃO Nº 1016368-39.2015.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTES: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e 

OUTROS

APELADO: MAURÍCIO AUGUSTO FERNANDES

MMª. JUÍZA PROLATORA: DRA. STEFÂNIA COSTA AMORIM REQUENA

Apelação - Compromisso de compra e venda  Indenização por danos morais 
e materiais fundada em atraso na entrega  Procedência, em parte  Apelo 
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)  Possibilidade de redução do índice de lucros 
cessantes de 0,8% para 0,5% do valor do contrato por mês de atraso - Dano 
moral  Ocorrência  Atraso superior a um ano na entrega do apartamento 
que transborda o mero inadimplemento contratual  Confirmação da 
indenização em R$ 10.000,00, o que se aproxima do que vem sendo mantido 
pelo C. STJ em casos semelhantes  Provimento, em parte, apenas para 
reduzir o índice da indenização por lucros cessantes de 0,8% para 0,5% do 
valor do contrato.

 

Vistos.

Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por 

PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e OUTROS buscando a 

reforma da r. sentença proferida na ação de indenização ajuizada por MAURÍCIO 

AUGUSTO FERNANDES, que julgou parcialmente procedente o pedido para 

condenar as rés: a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no 

valor equivalente a 0,8% do valor do contrato entabulado entre as partes (R$ 

368.458,11), atualizado pelo IPC-Fipe, com termo inicial no mês subsequente ao 
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previsto para entrega da obra (março/2011), já computado o prazo suplementar de 

180 dias, e termo final na data da entrega das chaves (17/04/2012), de modo 

corrigido pela Tabela Prática do TJSP a partir do mês de cada vencimento e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e b) ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 , igualmente corrigida 

contar do julgamento com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, 

repartidos os ônus da sucumbência (fls. 181/190).

Em resumo, as apelantes afirmam que a reprogramação da 

data da conclusão da obra foi justificada pelo excesso de chuvas e pelo 

crescimento imobiliário, razão pela qual inexiste qualquer inadimplemento 

contratual a legitimar as indenizações reclamadas na presente demanda, aduzindo 

que o mero descumprimento contratual não autoriza o reconhecimento dos danos 

morais, com o que esperam o provimento do recurso (fls. 193/200). 

Não foram ofertadas contrarrazões (certidão de fl. 211).

Às fls. 714/719 foi requerida a extinção do processo pela 

ALDEBARAN INCORPORADORA 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.

O recurso deu entrada no Tribunal no dia 28.03.2016, com 

destino à 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Egidio Giacoia (fl. 212), contudo, será 

julgado pela 30ª Câmara Extraordinária.

É o relatório.
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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.

Prosseguindo, verifica-se que a sentença foi publicada ainda 

na vigência do Código de Processo Civil/1973 (fl. 192), sendo, portanto, os 

presentes recursos regidos por aquele Diploma Legal, por força do que dispõe o 

art. 14 do CPC/2015, litteris:  “Art. 14. A norma processual não retroagirá e será 

aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais 

praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 

revogada.” A confirmar tal entendimento: AgRg no Agravo em Recurso Especial 

849.405/MG, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11.4.2016.

A respeito das alegações das apelantes, verifica-se que o 

contrato de fls. 32/54 firmado entre as partes previu que a entrega da “Torre 

Tamoios” ocorreria em 36 meses contados da data do registro da incorporação 

(fl.41). Segundo estabelecido na Cláusula 5.9, item “b” (fl. 34), o registro deu-se no 

dia 04.9.2007. Incluindo-se na contagem a tolerância de 180 dias da Cláusula 

9.1.2 (fl. 41), a entrega deveria ocorrer até o mês de março de 2011. No entanto, 
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as chaves foram entregues em 17.4.2012 (fl. 59), o que motivou a propositura 

da demanda.

Na tentativa de justificarem o atraso superior a um ano, as 

apelantes alegaram a escassez de mão de obra e materiais de construção devido 

ao crescimento do mercado imobiliário, bem como o excesso de chuvas.

 

Todavia, tais circunstâncias constituem situações 

previsíveis, percalços que fazem parte dos riscos da atividade desenvolvida e não 

as exime de culpa, pois devem ser contadas para fins de cálculo do prazo razoável 

de entrega. 

De fato, não há que se falar em caso fortuito ou força maior na 

hipótese, em razão da possibilidade de ocorrência de tais imprevistos durante a 

obra, os quais são sopesados pelos vendedores desde a subscrição do contrato, 

tanto que inserida a cláusula de tolerância, que é válida, nos termos do 

entendimento sumulado deste Tribunal (“Súmula 164: É válido 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.”).

 

Cumpre observar os ensinamentos da doutrina do ilustre 

MARCELO BENACCHIO:

 

“(...). Diante disso, caso fortuito e força maior não têm significado diverso; o 

primeiro termo (caso fortuito) evidencia o caráter da imprevisibilidade, enquanto o segundo (força 

maior), aquele da irresistibilidade; contudo, estes dois aspectos concorrem para evidenciar a mesma 

noção de evento inevitável frente ao comportamento diligente devido, destarte, a idéia entre as 

expressões é de complementação e não de diferenciação, não havendo interesse prático na 

distinção, haja vista não apenas a identidade de efeitos, mas a efetiva sinonímia detectada pelo 
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emprego da conjunção “ou” (constante do art. 393). (in Renan Lotufo e Giovanni Ettore 

Nanni (coord.), Obrigações, São Paulo, Atlas, 2011  p. 563).

 

Ainda neste sentido, a lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

 

“O fortuito interno assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável 

ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a 

responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do 

empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de 

formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado 

de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o 

defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que decorrente de fato 

imprevisível”. (in “Programa de Responsabilidade Civil”, 10ª ed., São Paulo, Atlas: 

2012, p. 475).

 

Deste modo, os motivos alegados na defesa não podem 

ser entendidos como situações imprevisíveis sendo que, prometida a entrega 

da obra ao final de prazo determinado em contrato - ausente controvérsia a 

respeito da pontualidade dos pagamentos - e não tendo sido cumprida a 

obrigação, de rigor que respondam as rés pelos efeitos consequentes de sua 

mora, estando sumulado o entendimento deste Tribunal a respeito do 

tema: “Súmula 161: Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de 

chuvas em excesso, falta de mão 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).

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). 
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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".

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 apenas autorizar a redução dos lucros cessantes para a razão de 

0,5% ao mês sobre o valor do contrato entabulado entre as partes, e não no 

índice equivalente a 0,8%, 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. As correções e atualizações ficam inalteradas.

Atinente ao dano moral, não prospera o inconformismo das 

apelantes.
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É cediço que a maioria da população reúne todo o patrimônio 

amealhado com o trabalho para realizar a tão sonhada aquisição da casa própria, 

empregando todo o valor reunido durante a vida para comprar um imóvel, o que 

por certo cria grande expectativa e constante tensão, a respeito dos recursos ali 

empregados.

Esta situação por que passou o autor retrata ofensa a bem 

juridicamente tutelado, devendo ser reconhecida a angústia e a incerteza do 

comprador que teve que aguardar por mais de um ano o recebimento do seu 

apartamento (contados de março de 2011 a abril de 2012), sob justificativas 

inverossímeis. 

Assim, deixar indene os sentimentos negativos do requerente 

consistiria em verdadeiro prêmio às rés e à ilicitude de seu comportamento. O 

quantum, ante a falta de critérios precisos para o arbitramento, deve ser mantido 

em R$ 10.000,00, porque não gera enriquecimento sem causa e se coaduna com 

os valores geralmente mantidos pelo C. STJ em casos semelhantes ao dos autos 

(AgInt no AREsp 1022840/AM: R$ 10.000,00, DJe 25.10.2017; REsp 1662322/RJ: 

R$ 15.000,00 DJe 16.10.2017; AgRg no AREsp 748501/RJ: R$ 8.000,00, DJe 

23.10.2015 e AgRg no AREsp 726777/RJ: R$ 12.000,00, DJe 08.10.2015). 

Ante todo o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso 

das rés apenas e tão somente para o fim de reduzir o valor da indenização pelos 

lucros cessantes, que deverão ser calculados à base mensal de 0,5% sobre o 

valor do contrato entabulado entre as partes, mantidas as correções e atualizações 

impostas na sentença.
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Mantida a parcial sucumbência, permanece inalterada a 

distribuição da sucumbência.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator
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