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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

nº 1004880-79.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes TULIPA 

INCORPORADORA LTDA. e IPOMOEA EMPREENDIMENTOS S/A, são 

apelados PAULO GARCIA DE SOUZA e ROSEMARY DO NASCIMENTO DE 

SOUZA LIMA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

Rejeitada a preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. 

V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO 

CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E CESAR 

CIAMPOLINI.

São Paulo, 23 de janeiro de 2018.

Silvia Maria Facchina Espósito Martinez
Relatora
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VOTO Nº 5605

Nº Processo - Classe: 1004880-79.2014.8.26.0405 - Apelação

Origem: Comarca de Osasco

Juiz(a) de 1º Grau: Wilson Lisboa Ribeiro 

Partes: Apelantes: Tulipa Incorporadora Ltda. e Ipomoea 
Empreendimentos S/A 
Apelados: PAULO GARCIA DE SOUZA e ROSEMARY DO 
NASCIMENTO DE SOUZA LIMA 
Interessado: Rossi Residencial S/A

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Direito do 
consumidor. Contrato de compra e venda de imóvel. Atraso 
na entrega das chaves. Sentença de parcial procedência. 
Recurso das requeridas.

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Empresas 
atuaram em conjunto na construção e negociação do 
imóvel, integrando o mesmo grupo econômico. Teoria da 
aparência. Jurisprudência.

PRESCRIÇÃO. TAXA SATI. Prazo prescricional de 3 
anos. Artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil. Matéria 
pacificada em sede de Recurso Especial Repetitivo. Tema 
938. Prescrição reconhecida. Condenação afastada.

MORA CONTRATUAL. Atraso na entrega do imóvel para 
além do prazo de 180 dias previsto em contrato (cuja 
legalidade foi reconhecida na sentença, sem a interposição 
de recurso pelos autores). Alegação de caso fortuito e força 
maior (chuvas em excesso, falta de mão-de-obra e 
aquecimento do mercado). Hipóteses não configuram a 
excludente de responsabilidade pela entrega do imóvel no 
prazo contratado. Súmula 161 do TJSP. Manutenção.

LUCROS CESSANTES. Cabível a condenação das 
vendedoras ao pagamento de indenização pelos danos 
materiais experimentados. Presunção de prejuízo aos 
adquirentes. Súmula 162 do TJSP e IRDR. Redução, 
conduto, de 0,8% para 0,5% do valor atualizado do imóvel, 
por mês de atraso. Jurisprudência.

HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Ressarcimento 
determinado no julgado recorrido. Afastamento. Termos da 
contratação firmados “inter alios”, sem a participação das 
construtoras. Jurisprudência.

SUCUMBÊNCIA. Partes vencidas em extensões 
equivalentes. Reforma do julgado para fixar sucumbência 
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recíproca, nos termos do antigo CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta pelas construtoras requeridas contra a 

r. sentença de fls. 351/357, proferida nos autos da Ação de Indenização por 

Descumprimento Contratual proposta pelos promitentes-adquirentes.

O D. Magistrado reconheceu o atraso na entrega da unidade pelo 

período de 8 meses, condenando as empresas ao pagamento, de forma solidária, dos 

lucros cessantes no equivalente a 0,8% do valor do imóvel, por mês de mora, além do 

ressarcimento dos valores pagos a título de taxa SATI e honorários advocatícios 

contratuais.

No mais, indeferiu os pedidos de inversão da multa contratual, 

nulidade do prazo de tolerância e danos morais, não havendo, contudo, irresignação dos 

autores em relação ao julgado, o qual restou precluso nestes tópicos.

Irresignadas, as requeridas recorreram arguindo, em preliminar, a 

ilegitimidade passiva da Ipomoea para responder pelos pedidos efetuados na presente 

demanda, pois não havia atuado diretamente na construção do empreendimento.

Ainda em preliminar, postularam o reconhecimento da ilegitimidade 

passiva de ambas em relação ao pedido de devolução da taxa SATI, alegando, ainda, 

que o direito teria sido alcançado pela prescrição trienal.

No mérito, asseveraram que o atraso na entrega das chaves decorrera 

de caso fortuito e de força maior, especialmente por questões meteorológicas e escassez 

da mão-de-obra e dos materiais de construção.

Alegaram, ainda, ser indevida a condenação em lucros cessantes, não 

tendo os autores comprovado que o imóvel destinar-se-ia à locação. Subsidiariamente, 

requereram a redução do percentual de 0,8% para 0,5% do valor do imóvel.
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Por fim, requereram o afastamento da condenação ao reembolso dos 

honorários contratuais (fls. 359/377).

Contrarrazões às fls. 382/413, pelo improvimento do recurso.

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É O RELATÓRIO.

A preliminar de ilegitimidade passiva não procede, devendo ser 

rejeitada.

De início, convém ressaltar que a sentença recorrida foi publicada 

antes da vigência do novo Código de Processo Civil.

Consoante bem reconhecido na sentença, as empresas integravam um 

mesmo grupo econômico, desempenhando papel relevante no negócio celebrado com os 

autores, relativamente à aquisição do imóvel.

Prova disso é que a construtora Tulipa e a incorporadora Ipomoea 

ingressaram com o recurso de forma conjunta, corroborando que atuavam 

conjuntamente na construção de empreendimentos e na disponibilização de imóveis à 

venda, mormente diante do entendimento contido no princípio da aparência.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica neste 

sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

- ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA - Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada 

pelas rés apelantes, que se afasta - Empresas rés que 

pertencem ao mesmo grupo econômico e se coligaram 

para uma finalidade comum, qual seja, a venda da 

unidade residencial adquirida pelos autores - Aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor à espécie, 

notadamente o art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º, 
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que prevê a responsabilidade solidária entre todos os 

causadores dos danos  (...). (Apelação 

1000818-38.2015.8.26.0606; Rel. Des. Angela Lopes; 9ª 

Câmara de Direito Privado; j. 28/11/2017)

A arguição de prescrição comporta acolhimento.

Recentemente o STJ firmou, no julgamento do Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.551.956/SP, a seguinte tese:

“Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem ou de serviço de assistência técnico-

imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 

3º, IV, CC).”

Considerando que o contrato foi assinado em 25/10/2009 e a presente 

demanda proposta em 14/03/2014, verifica-se ter sido ultrapassado o prazo de três anos 

previsto no artigo 206, § 3º, do Código Civil, impondo-se o reconhecimento da 

prescrição e o afastamento da condenação.

No mérito, o recurso das requeridas comporta parcial provimento.

O contrato em discussão efetivamente estabeleceu o prazo de 

tolerância de 180 dias, cuja legalidade foi reconhecida na sentença sem que os autores 

tivessem interposto o recurso cabível neste particular.

Desse modo, não caberia, no caso concreto, a discussão acerca da 

validade, ou não, da aludida cláusula, restando preclusa a matéria.

Entretanto, a entrega das chaves ocorreu apenas oito meses após o 

término do aludido prazo, não logrando êxito as construtoras em demonstrar causa justa 

para o inadimplemento contratual.
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Os argumentos apresentados pela construtora para justificar o atraso 

na obra não foram comprovados, razão pelo qual não poderiam ser acolhidos, nos 

termos do entendimento já pacificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça:

Su´mula 161: NaÞo constitui hipoìtese de caso fortuito ou 

de forc?a maior, a ocorre?ncia de chuvas em excesso, falta 

de maÞo de obra, aquecimento do mercado, embargo do 

empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. 

Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em 

relac?aÞo ao compromissaìrio adquirente.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença na parcela em que 

reconheceu a responsabilidade da recorrente, fixando indenização por danos materiais a 

título de lucros cessantes, determinação que encontra amparo na Súmula 162 e no 

decidido no IRDR 4 (Tema 5) do TJSP:

IRDR 4/TJSP - “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”

Todavia, em atenção ao pedido subsidiário e à jurisprudência 

majoritária, o percentual comporta redução para o importe mensal equivalente a 0,5% 

do valor atualizado do imóvel, até a efetiva imissão dos autores na posse do bem.

Neste sentido, os recentes julgados desta Colenda Câmara: Apelação 

0068110-28.2012.8.26.0100 (Relator Des. João Carlos Saletti; j. 31/10/2017); Apelação 

1008478-64.2016.8.26.0019 (Relator Des. Carlos Alberto Garbi; j. 31/10/2017).
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Por outro lado, a condenação das recorrentes ao pagamento de 

honorários contratuais deve ser afastada, eis que o custeio desta verba pelos autores 

decorreu de avença firmada “inter alios”, da qual não participaram as requeridas.

A jurisprudência desta Subseção de Direito Privado é majoritária neste 

sentido:

Apelação. Promessa de compra e venda de imóvel. Ação 

declaratória c/c indenizatória. (...) Entendimento 

segundo o qual os honorários contratuais não podem ser 

impostos à parte adversa, cumprindo os sucumbenciais o 

propósito indenizatório. (Apelação 

1073805-09.2013.8.26.0100; Relator Des. Piva 

Rodrigues; 9ª Câmara de Direito Privado; j. 05/12/2017)

Neste contexto, deve ser  afastada a condenação a este título.

Por fim, considerando o parcial acolhimento do recurso, as partes 

restaram vencidas em extensões equivalentes dos pedidos iniciais, razão pela qual a 

sucumbência fixada em Primeiro Grau também deve ser reformada.

Portanto, as partes deverão arcar com as custas e despesas processuais 

às quais tenham dado causa, além dos honorários dos respectivas advogados, nos termos 

do contido quanto à matéria no antigo CPC.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, 

nos termos da fundamentação.

SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ

Relatora
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