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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1082547-18.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PDG 
VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA (AGRE VENDAS CORRETORA 
IMOBILIÁRIA LTDA), JARDIM DAS VERTENTES INCORPORADORA SPE LTDA e 
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, são apelados EDER 
ENRIQUE LIMA DE MORAIS e REGIANE CRISTINA MARUJO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara 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 Desembargadores MIGUEL BRANDI 
(Presidente), LUIS MARIO GALBETTI E RÔMOLO RUSSO.

São Paulo, 12 de janeiro de 2018.

Miguel Brandi
Relator

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1082547-18.2016.8.26.0100 -Voto nº 2

VOTO Nº: 17/25043
APEL.Nº: 1082547-18.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: JARDIM DAS VERTENTES INCORPORADORA SPE LTDA., PDG 

REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E PDG 
VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA.

APDO.: EDER ENRIQUE LIMA DE MORAIS E REGIANE CRISTINA MARUJO
JUIZ : MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS  
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL  Conclusão da obra após o 
prazo contratual, considerada a cláusula de tolerância  Mora 
configurada e incontroversa  Sentença de parcial procedência  
Insurgência da requerida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA  Empresa do grupo econômica da 
incorporadora que vincula seu nome a esta para propagar a solidez 
do empreendimento imobiliário, induzindo assim a contratação de 
imóvel na planta  Aplicação ao caso da responsabilidade 
solidária, prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC  Preliminar 
afastada.
PERÍODO DE MORA  Cláusula de tolerância de 180 dias 
válida e que deve ser considerada para fixação do termo inicial do 
período de mora  Súmula nº 164 e Tema 1 do IRDR nº 4 deste 
Tribunal  Expedição do “habite-se”, em data diversa da que 
deveria ter ocorrido a entrega física do imóvel, e caso 
fortuito/força maior que não isentam construtoras das 
responsabilidades decorrentes do descumprimento contratual  
Súmula nº 160 e nº 161 deste Tribunal 
LUCROS CESSANTES  Compradores que se viram privados da 
fruição do imóvel durante o período da mora injustificada da 
promitente vendedora  Presunção de prejuízo  Indenização 
devida  Adequação do valor aos parâmetros desta Câmara (0,5% 
sobre o valor atualizado do contrato)  Súmula nº 162 e Tema 5 do 
IRDR nº 4 deste Tribunal.
DANO MORAL  Demora injustificada de quase dois anos, além 
do prazo de tolerância de 180 dias, na entrega do imóvel que gera 
abalo psicológico nos compradores, ante a situação de insegurança 
quanto à moradia adquirida, que lhes é gerada pela conduta das 
requeridas  Dano moral configurado  Indenização fixada em 
R$5.000,00, na sentença, que se mostra adequada  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 

345/350, que julgou parcialmente procedente a ação, ajuizada por Eder 
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Enrique Lima de Morais e Regiane Cristina Marujo em face de Jardim das 

Vertentes Incorporadora SPE Ltda., PDG Realty S/A Empreendimentos e 

Participações e PDG Vendas Corretora Imobiliária Ltda., para condenar as 

requeridas a indenizar os autores por lucros cessantes, em valor equivalente 

0,8%, do valor do bem, por mês de atraso, e danos morais, fixados em R$ 

5.000,00, em razão da mora injustificada na entrega do imóvel adquirido.

As requeridas foram condenadas, ainda, a arcar com as 

custas processuais e com os honorários advocatícios de sucumbência fixados 

em 10% do valor da condenação.

Inconformadas apelam (fls. 362/384), suscitando a 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causum da PDG Realty S/A 

Empreendimentos e Participações, por não ser a responsável pelo 

empreendimento imobiliário objeto desta ação, requerendo a extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, em relação a essa empresa.

Justifica o atraso no cronograma de obras, alegando que 

foi necessário celebrar o Termo de Ajustamento de Conduta com a Secretaria 

Municipal do Verde do Meio Ambiente e obter autorização da Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos, para continuidade da construção, em razão 

da área de preservação existente no terreno em que localizado o 

empreendimento. Afirma que este episódio juntamente com a escassez de 

mão de obra e materiais e de fortes chuvas são fatos imprevisíveis que 

impuseram o atraso da obra, eximindo-a de qualquer responsabilidade, nos 

termos da lei civil e do contrato.     

Subsidiariamente, argumentam que a data de conclusão do 

empreendimento deve ser considerada como a de expedição do “Habite-se”, 

conforme previsto contratualmente. Asseveram que não estão presentes os 
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elementos da responsabilidade civil para ser condenada a indenizar os autores 

por lucros cessantes e que estes danos não podem ser considerados 

hipoteticamente, como o foram. Pleiteiam, caso assim não se entenda, que a 

indenização seja fixada em valor equivalente a 0,3% do valor da contratação, 

por mês de atraso. Impugnam, por fim, a condenação à indenização por danos 

morais, requerendo, de forma subsidiária, a redução do valor arbitrado na 

sentença. 

Recurso respondido (fls. 389/397).

Este processo chegou ao TJ em 04/04/2017, sendo a mim 

distribuído em 12/04/2017, com  conclusão na mesma data (fls. 399).

Despachei determinando a regularização da representação 

processual às requeridas (fls. 902), diante da renúncia do mandato por seus 

advogados (fls. 400/899), o que fizeram por meio da petição de fls. 913/919, 

na qual também pleitearam a extinção do processo, sem julgamento do 

mérito, em razão do deferimento da recuperação judicial da correquerida 

PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações. Documentos às fls. 

920/2062.

Passo ao exame do recurso.    

É o Relatório.

Admito o recurso porque tempestivo e preparado (fls. 

385/386). 

O pedido de suspensão do processo não merece acolhida, 

pois esta demanda ainda está na fase de conhecimento (art. 6º, cabeça e § 1º, 

da Lei nº 11.101/05).
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É necessário que se forme o título judicial e se constitua a 

obrigação, para só então ser determinada a suspensão do processo, com 

posterior habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial, como 

pretende a correquerida PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações.

Indefiro, pelas mesmas razões, o pedido de extinção deste 

feito, para o qual, anoto, sequer há previsão legal. 

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da PDG 

Realty S/A Empreendimentos e Participações. 

O print do site da PDG (fls. 2) bem indica o seu 

envolvimento na cadeia de prestação de serviços, associando a sua marca ao 

empreendimento objeto desta ação de forma a propagar a sua solidez e a do 

grupo econômico do qual faz parte juntamente com a empresa vendedora. 

Impõe-se, assim, a extensão da responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor às requeridas, nos termos do artigo 7º, 

parágrafo único, do CDC, e afasta-se a extinção do processo, sem julgamento 

do mérito em relação à PDG.

No mérito, incontroversa a mora das requeridas que 

deixaram de entregar o imóvel na data prevista no contrato de fls. 32/65, 

celebrado com o autor, para aquisição de unidade habitacional no 

Condomínio Parque dos Pássaros  Residencial Sabiá, mesmo considerada a 

cláusula de tolerância de 180 dias, válida nos termos da Súmula nº 1641 deste 

1 Súmula 164: É valido 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.
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Tribunal e do Tema 12 do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva  

IRDR nº 4 deste Tribunal.

Não obstante esse contrato traga a previsão de entrega do 

bem em 12/06/2012, já computado o prazo de tolerância de 180 dias (fls. 47), 

os autores receberam as chaves do imóvel apenas em 28/03/2014 (fls. 317). 

Observo, de outro lado, que as requeridas não provaram a 

ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade pela mora contratual 

que pudessem isentá-las de responder pelos danos causados ao comprador.

O argumento de que houve caso fortuito/força maior a 

justificar o atraso na conclusão da obra  escassez de mão de obra e material 

e ajustamento do empreendimento perante órgãos públicos , não é hábil a 

afastar a sua responsabilidade, vez que estes, ainda que tenham ocorrido, 

caracterizam-se como fortuito interno, inerentes ao risco de sua atividade e 

para os quais já foi previsto o prazo de tolerância de 180 dias. Este é o 

entendimento já sedimentado por esta Corte, por meio da Súmula nº 1613.

Ressalto, ainda, que a expedição de “Habite-se” não 

importa em demonstração da entrega da obra, porquanto apenas atesta que o 

imóvel foi construído seguindo as exigências da legislação local, 

estabelecidas pela Prefeitura, para a aprovação do projeto. Este documento 

não faz prova suficiente, por si só, de que o imóvel efetivamente apresenta 

condições para que o comprador possa nele entrar e passar a residir e, assim, 

2 Tema 1: “É valido o prazo de tolerância, não superior a cento e oitenta dias corridos estabelecido 
no compromisso de venda e compra para entrega de imóvel em construção, desde que previsto em 
cláusula contratual expressa, clara e inteligível.”
3 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.
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ser considerado como termo final do período de mora. Nesse sentido é o 

entendimento pacificado deste Tribunal sobre a questão, consolidado na 

Súmula nº 1604.

Entendo, em face de todo o acima exposto, que o período 

de mora deve ser considerado como o dia imediatamente posterior à data 

final prevista contratualmente para entrega do imóvel, 13/06/2012 até a data 

de anterior a entrega das chaves, 28/03/2014. 

Os autores, em decorrência, fazem jus à indenização por 

lucros cessantes. Entendo que o atraso injustificado para a entrega do 

apartamento ilustra prejuízo pela simples mora quanto ao período em que a 

utilização do imóvel ficou indevidamente obstada. 

Defendo que todo e qualquer atraso na entrega do imóvel 

contratado gera perda de razoável expectativa da posse do bem e de se auferir 

benefício econômico com a sua aquisição, seja para moradia própria, seja 

para alugá-lo, o que justifica o reconhecimento dos lucros cessantes, nesse 

período, nos termos do artigo 402 do CC e conforme entendimento já 

consolidado neste Tribunal, por meio da edição da Súmula nº 1625 e do Tema 

56 do IRDR nº 4. 

O valor da indenização, no entanto, deve ser adequado aos 

parâmetros desta Câmara, que entende ser razoável sua fixação em 0,5% do 

4 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.
5 Súmula 162: Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é 
cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, 
independentemente da finalidade do negócio.
6 Tema 5: “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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valor atualizado do contrato, por mês, pelo período de mora, e com 

incidência de juros de mora de 1%, ao mês, a partir da citação. 

Por fim, no que tange à indenização por danos morais, 

embora entenda, em regra, que apenas o atraso na entrega do imóvel não 

configura lesão aos direitos da personalidade do comprador, o caso dos autos 

cuida de hipótese diferenciada.

As requeridas, além do prazo de 180 dias previsto 

contratualmente, demoraram injustificadamente quase dois anos para imissão 

dos autores na posse do imóvel, deixando-os em tal situação de insegurança 

quanto ao bem adquirido que permite o reconhecimento do abalo psicológico 

a eles impingindo, em razão da conduta das empresas, e do direito à 

respectiva reparação moral.

E, de acordo com as particularidades do caso concreto, 

verificadas as condições da ofensora (empresas do ramo de incorporação e 

construção de empreendimentos imobiliários) e dos ofendidos (bancário e 

gerente jurídico) além da extensão do dano e o fato em si, já mencionados, 

entendo que a indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, foi bem 

arbitrada pelo juízo de origem, considerando os consectários legais que 

incidirão sobre este valor.

Diante dessas considerações, pelo meu voto, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.  

MIGUEL BRANDI

Relator
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