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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

1028734-29.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante 

GOLDFARB 21 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são apelados 

VINICIUS GREGORY SCALABRIN e CAROLINA DE SOUSA AGUIAR 

FIGUEIREDO SCALABRIN.

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: 43158

APELAÇÃO Nº: 1028734-29.2015.8.26.0224

COMARCA: GUARULHOS

APELANTE: GOLDFARB 21 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

APELADO: VINICIUS GREGORY SCALABRIN E OUTRO 

JUIZ PROLATOR: RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO 

COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 
Prazo contratual para entrega das obras, que, acrescido da cláusula de 
tolerância de 180 dias terá como termo final outubro de 2014. Pagamento do 
preço em junho de 2015. Chaves entregues em janeiro de 2015. Sentença de 
parcial procedência. Recurso das rés. 

- Pedido de recuperação judicial deferido em 02.03.2017 à ré PDG (1ª Vara de 
Falências e Recuperações Judiciais processo nº 1016422-34.2017.8.26.0100). 
Ainda que tenha havido determinação de suspensão das ações referentes à 
ré, não há na recuperação judicial, juízo universal ou a atração que 
impulsiona a concentração jurisdicional, limitando-se a aplicação do art. 76 
da Lei de Quebras aos processos de falência. Neste sentido AgIn. 
00450197820-13.8.26.0000, Des. Relator PEREIRA CALÇAS, j. 23/04/2013. 
Sendo assim, não há se falar em extinção do processo pelo fato de ter sido 
deferida a recuperação judicial. Após o prazo da suspensão a decisão deve 
ser cumprida conforme determina a Lei.

-DANO MORAL. O Tribunal admite, em casos excepcionais, indenização por 
dano moral em caso de atraso de obra. A matéria é polêmica e não divide a 
opinião dos colegas quando o atraso é inexpressivo ou de meses que, 
somados, não atingem 01 (um) ano. Neste caso o atraso foi de 06 meses, o 
que não ofende os direitos da personalidade (art. 5º, V e X, da CF). 
Entendimento consolidado desta Colenda Câmara.  

-DANO MATERIAL e LUCROS CESSANTES. A indenização por lucros 
cessantes corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra 
fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no 
cumprimento da obrigação. Para fazer jus ao direito de perceber aluguel seria 
necessário que o preço fosse integralmente quitado, o que não ocorreu. 

-TAXA DE INTERVENIÊNCIA. Abusividade, na medida em que penaliza o 
consumidor por contratar financiamento de outra instituição bancária que não 
a indicada pelas vendedoras. 

- Recurso provido, em parte, para retirar a condenação ao pagamento de 
danos morais e materiais. 

Vistos.

Trata-se de ação indenizatória proposta por VINICIUS 

GREGORY SCALABIN e CAROLINA DE SOUSA AGUIAR FIGUEIRDO 
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SCALABRIN em face de GOLDFARB 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA (PDG) aduzindo, em síntese, que firmaram contrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel junto às rés cujo prazo para a conclusão estava previsto 

para abril de 2012, entretanto a obra só foi entregue janeiro de 2015. Afirma, 

ainda, que foi cobrado indevidamente juros de mora no valor de R$ 704,02 e o 

valor de R$ 800,00, a título de taxa de interveniência, requerendo a sua devolução 

nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação da ré a 

indenização pelos danos morais suportados. 

A r. sentença (fls. 319/326) julgou pela parcial procedência da 

ação para condenar a ré:

a) a pagar aos autores indenização em forma de aluguel

mensal, no montante correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado 

do imóvel, considerando este o valor do contrato original, a saber, R$ 186.290,00, 

corrigidos desde data da celebração do contrato, de acordo com a Tabela Prática 

do Tribunal de Justiça, incidindo o aluguel desde a data em que o imóvel deveria 

ter sido entregue (30 de outubro de 2014) até a efetiva entrega do bem aos 

autores, devendo cada aluguel ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês desde os respectivos vencimentos;

b) a pagar aos autores a quantia de R$ 10.000,00, a título

de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde a sentença 

c) a restituir aos autores, de forma simples, 

os valores pagos a título de taxa de interveniência, 

totalizando R$ 800,00, corrigido monetariamente desde a 

celebração do contrato e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação;

A ré interpôs recurso de apelação (fls. 338/367) afirmando que 

o atraso ocorreu por fatores que não lhe são imputáveis e que as obras devem ser 

consideradas concluídas quando da expedição do habite-se, que não há lucros 
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cessantes e nem danos morais a serem indenizados, pois não houve conduta 

ilícita. 

Contrarrazões às fls. 372/399.

É o relatório.

Primeiramente, cumpre salientar que foi informado às fls. 904 

e seguintes que a ré PDG teve o pedido de recuperação judicial deferido em 

02.03.2017 (processo nº 1016422-34.2017.8.26.0100) perante a 1ª Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais e, portanto, pleiteou a extinção do processo e 

subsidiariamente a suspensão do feito. Consta que o juízo da falência proferiu a 

seguinte decisão: Determino, nos termos do art. 52, III, da Lei 11.101/2005, a suspensão de 

todas as ações ou execuções contra os devedores, na forma do art. 6º da LRF, a devendo 

permanecer os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos 

§§1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 

49 dessa mesma Lei, providenciando as devedoras as comunicações competentes (art. 52, §3º). 

Pois bem.

Ainda que tenha havido determinação de suspensão das 

ações referentes à ré, não há na recuperação judicial, juízo universal ou a atração 

que impulsiona a concentração jurisdicional, limitando-se a aplicação do art. 76 da 

Lei de Quebras aos processos de falência. Neste sentido:

“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Competência. Necessidade 

de harmonia ou coordenação entre os juízos que processam demandas afetas à recuperação 

judicial. Inexistência de “juízo universal da recuperação”. Caso concreto com elementos que 

determinam o processamento da ação ordinária movida por agravante-recuperanda e sua sócia 

perante o juízo da recuperação, sob pena de decisões conflitantes de mesmo grau de jurisdição. 

Agravo provido, com determinação. (AgIn. 00450197820-13.8.26.0000, Des. Relator 

PEREIRA CALÇAS, j. 23/04/2013).
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Sendo assim, não há se falar em extinção do processo pelo 

fato de ter sido deferida a recuperação judicial. Após o prazo da suspensão a 

decisão deve ser cumprida conforme determina a Lei.

Passando à questão de fundo, os autores assinaram contrato 

de compromisso de venda e compra de unidade autônoma em 23.08.2013, com 

previsão de entrega para o mês de abril de 2014 (fls. 54), que, acrescida da 

tolerância de 180 dias chegaria ao mês de outubro de 2014. Os compradores se 

comprometem ao pagamento do preço de R$ 186.332,58, sendo que uma parte 

seria paga mediante recursos próprios e a quantia de R$ 135.380,00 por meio de 

financiamento obtido junto ao Banco Itaú e que foi quitado em junho de 2015 (fls. 

87). 

Em sua defesa, a ré alega que não houve atraso na entrega 

das obras, pois deve ser considerada a data de expedição do “habite-se”. A 

entrega das chaves ocorreu em abril de 2015, ou seja, 06 meses após o termo 

final para a conclusão (outubro de 2014). 

O Tribunal admite, em casos excepcionais, indenização por 

dano moral em caso de atraso de obra. A matéria é polêmica e não divide a 

opinião dos colegas quando o atraso é inexpressivo ou inferior a um ano. No 

presente caso houve atraso de 06 meses, o que não configura ofensa aos 

direitos da personalidade (art. 5º, V e X, CF). Salvo em casos excepcionais, a 

simples frustração decorrente do inadimplemento não é indenizável. 

Esta Colenda Câmara possui entendimento consolidado a 

respeito, senão vejamos: Apelação 0002900-36.2011.8.26.0562, Rel. MILTON 

CARVALHO, j. 16.8.2012; Apelação 9091767-30.2004.8.26.0000, Rel. MAIA DA 

CUNHA, j. 15.9.2011; Apelação 9246996-46.2005.8.26.0000, Rel. CARLOS 

HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, j. 24.5.2011. 
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Portanto, não há que se falar em fixação de danos morais ou 

indenização por lucros cessantes, ficando a sentença reformada nesse ponto. 

Ademais, as chaves foram entregues antes que houvesse 

pagamento integral do preço, que se deu apenas em junho de 2015. Ora, se as 

chaves foram entregues em janeiro de 2015 e o pagamento ocorreu em data 

posterior, não há inadimplemento da construtora, mas, sim, confiança em liberar a 

unidade sem receber, na esteira do que consta o art. 476, CC. Além disso, há 

expressa previsão contratual neste sentido (cláusula 8.1): 

P

Da mesma forma, não se vislumbra a obrigação ao pagamento 

de indenização por danos materiais. 

Os danos materiais correspondentes aos lucros cessantes 

dizem respeito a privação de uso do bem. Para fazer jus ao valor despendido a 

título de aluguel seria necessário que o preço do imóvel tivesse sido integralmente 

quitado, o que não ocorreu, afinal ele não se privou do dinheiro correspondente à 

parcela final do imóvel. Não tem direito, portanto, a indenização por danos 

materiais. 

Por fim, no que atine à taxa de interveniência, cobrada na 

importância de R$ 800,00, não prospera o inconformismo. 
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De fato, os consumidores não podem ser obrigados a 

contratarem serviço em relação ao qual não manifestaram livre consentimento, 

sendo abusiva a imposição da taxa cobrada em razão da conveniência de 

contratação de outra instituição financeira, até porque competia às recorrentes a 

obrigação de disponibilizar os documentos necessários à obtenção do 

financiamento com a instituição escolhida pelos apelados. Não se afigura correta a 

penalização dos autores pelo simples fato de escolherem outro banco para 

financiamento.   

A corroborar este entendimento, a corrente jurisprudência 

desta Corte:

Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. 

Taxa de interveniência bancária. Violação da liberdade do consumidor de escolher 

a instituição financeira que lhe seja mais conveniente para obter o financiamento. 

Abusividade da cobrança reconhecida. Despesas condominiais. Impossibilidade de 

repasse de tais valores antes da data da efetiva imissão na posse do imóvel por 

parte dos adquirentes. Obrigação de natureza propter rem. Recurso improvido. 

(Ap. 1008257-92.2016.8.26.0565, Rel. Des. HAMID BDINE, julgado em 

24.08.2017) 

Apelação Compromisso de compra e venda Atraso na entrega 

de apartamento que causou prejuízos materiais aos adquirentes - Sentença que 

julga o pedido procedente, em parte Recurso das rés - Não ocorrência de 

prescrição quanto à restituição da taxa de intermediação - Aplicação da regra do 

art. 205 do CC Precedentes deste Tribunal Ilegalidade da cobrança da taxa Sati 

Ocorrência de venda casada, o que contraria o CDC Despesas condominiais que 

são devidas pelos compradores somente após a imissão na posse Entedimento do 

C. STJ Taxa de interveniência que é abusiva, na medida em que penaliza o 

consumidor por contratar financiamento de outra instituição bancária que não a 
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indicada pelas vendedoras Não provimento. (Ap. nº 1068703-06.2013.8.26.0100, 

Rel. Des. ENIO ZULIANI, julgado em 14.05.2015). 

Compra e venda de imóvel em construção. Atraso na entrega 

da obra. Saldo devedor após o prazo de tolerância de 180 dias previsto no 

contrato. Contrato que estava sendo cumprido pelos autores naquele momento. 

Mora da ré configurada. Danos materiais devidos, correspondente aos aluguéis 

pagos pelos autores durante o atraso. Período a ser indenizado que deve ser da 

data na qual configurada a mora da ré até a efetiva entrega das chaves. Multa e 

juros remuneratórios que não podem ser cobrados dos autores, que não deram 

causa ao atraso. Abusividade da taxa de interveniência. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (Ap. 1006069-70.2013.8.26.0068, Rel. Des. MAIA DA CUNHA, 

julgado em 10.11.2016). 

Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão da 

obrigação do pagamento de indenização por danos morais, bem como de danos 

materiais. 

Tendo havido a reforma da sentença e levando-se em conta 

que a ré decaiu de parte mínima do pedido, ficam invertidos os ônus da 

sucumbência, arcando a autora com o pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como com os honorários advocatícios, os quais serão fixados 

em 10% do total da condenação, nos termos do artigo 86, pú, do Código de 

Processo Civil. 

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

     Relator


		2018-01-10T18:38:05+0000
	Not specified




