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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4005765-40.2013.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado 
LORDELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados/apelantes 
FABIA CARINA DIAS WENDEL e JULIO WENZEL NETO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara Extraordinária de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERETTA DA 
SILVEIRA (Presidente), SALLES ROSSI E JAMES SIANO.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

Beretta da Silveira
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 41866

Apelação Nº 4005765-40.2013.8.26.0320

COMARCA: Limeira

Apelante/Apelado: Lordello Empreendimentos Imobiliarios Ltda 

Apdos/Aptes: Fabia Carina Dias Wendel e Julio Wenzel Neto

APELAÇÃO. Redistribuição pela Resolução OE nº 737/2016 e 
Portaria nº 02/2017 do TJSP. COMPROMISSO DE COMPRA E 
VENDA. Ação indenizatória. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO OU 
SUSPENSÃO DO FEITO EM DECORRÊNCIA DO 
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. 
Possibilidade de prosseguimento do feito até a formação do título 
executivo judicial. MORA CONSTRUTIVA. Caracterização 
(Súmulas 161 e 164, TJ/SP). DANOS MORAIS. Atraso construtivo 
que gerou abalo de índole moral. Indenização majorada para R$ 
4.000,00 (quatro mil reais). CORREÇÃO MONETÁRIA. 
Possibilidade de incidência de correção monetária, desde que 
prevista no contrato. Necessidade de substituição do INCC pelo 
IGP-M após o transcurso do prazo previsto para a entrega do 
imóvel de modo a impedir que os consumidores sejam 
prejudicados pela mora da fornecedora. Sentença reformada. 
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 

223/226, proferida pelo ilustre juiz Mario Sérgio Menezes, de relatório adotado.

Insurge-se a ré buscando a improcedência da demanda, 

já que não houve infração contratual, pois o atraso se deu por culpa da 

municipalidade que demorou para expedir o “habite-se”. Defende a inaplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a ausência de nulidade do contrato, 

inclusive quanto à cláusula que determina a atualização do saldo devedor pelo INCC 

e quanto à cláusula de tolerância. 
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Os autores interpuseram recurso adesivo pretendendo a 

majoração da indenização por danos morais, a fixação de indenização por danos 

materiais, eis que comprovados os prejuízos sofridos pelos recorrentes.

Contrarrazões às fls. 268/278, 281/291 e 297/304.

Ao julgamento virtual não se fez oposição (fl. 1459).

É O RELATÓRIO.

1. Da redistribuição.

Processo originariamente distribuído à 4ª Câmara de 

Direito Privado para o eminente Desembargador Fábio Quadros, em 06/09/2016. 

Redistribuição para a minha relatoria por força da Resolução OE nº 737/2016 e 

Portaria nº 02/2017 e, prontamente, julgado.

2. Da causa em evidência.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Fabia Carina 

Dias Wendel e Julio Wenzel Neto em face de Lordello Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

Alegam os autores que firmaram com a ré compromisso 

de compra e venda para a aquisição de unidade habitacional localizada no 
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Condomínio Residencial Morar Mais Limeira, Jardim Esmeralda, Limeira/SP. O 

contrato foi firmado em 25/08/2008 e o prazo para a entrega era fevereiro de 2011, 

admitida a tolerância de 180 dias, todavia o bem foi entregue somente em maio de 

2012 e com alguns defeitos na construção.

Explicam que contraíram matrimônio em 14/06/2011 e 

tiveram que residir em casa alugada em razão do descumprimento do prazo de 

entrega do imóvel. 

Pugnam pela condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e por 

danos materiais em valor não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem 

como pela condenação ao ressarcimento dos valores pagos a maior no contrato de 

financiamento em decorrência dos juros. 

A r. sentença julgou os pedidos parcialmente 

procedentes para condenar a ré a restituir aos autores o valor da diferença pago em 

razão da aplicação do INCC a partir de agosto de 2011, devendo ser aplicado o IGP-

M, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que deverá der corrigido e acrescidos de 

juros de mora. Sucumbente em parte maior, até foi condenada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 

10% do valor da condenação. 

3. Da motivação.

Examinados os recursos, é certo que suas fundações 
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procedem em parte.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

De início, cumpre afastar o pedido de extinção da 

demanda ou, alternativamente, de suspensão desta em decorrência do deferimento 

da recuperação judicial da requerida.

Uma vez que o feito encontra-se em fase de 

conhecimento, a sua tramitação até a resolução do mérito e consequente formação 

do título executivo judicial não apresentaria qualquer prejuízo ao procedimento da 

recuperação judicial.

Ressalte-se que a determinação de suspensão das ações 

(art. 52, III, da Lei 11.101/2005) excepciona as hipóteses que demandem quantias 

ilíquidas (art. 6, §1º, da Lei nº 11.101/2005), tal como o presente caso.

Assim, até a formação do título executivo judicial não há 

que se suspender o feito ou submetê-lo ao juízo recuperacional.

Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM 

IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO.

1.- Suspensão do trâmite processual. Impossibilidade, 

por ora. Recuperação judicial que não aparta o 
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prosseguimento das ações onde não observada, 

imediatamente, a prática de atos expropriatórios. 

Precedentes. (...)” (Apelação nº 

1028010-52.2015.8.26.0506, Rel. Des. Donegá 

Morandini, j. 28/06/2017)

"APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. Ação de 

obrigação de fazer c.c. indenização por perdas e danos. 

Sentença de procedência parcial. Inconformismo das rés. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Fato notório. 

Descabimento de suspensão da tramitação do presente 

feito, uma vez que a ação demanda quantia ilíquida. 

Aplicação do art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/2005. 

Precedentes. (...)” (Apelação nº 

1008682-65.2015.8.26.0562, Rel. Des. Viviani Nicolau, 

j. 10/05/2017).

Logo, não há razão para a suspensão do feito ou extinção 

deste. 

DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL

Embora os demandantes aleguem que o prazo para a 

entrega era de fevereiro de 2011, colhe-se dos autos que as partes firmaram contrato 

com a entrega fixada entre janeiro e julho de 2011 (item c.2 - fl. 22), admitida a 

tolerância de 180 dias (cláusula 5.3.1  fl. 33).
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Impende ressaltar que não há ilegalidade na cláusula de 

tolerância de 180 dias estipulada no contrato. Tal entendimento, inclusive, já foi 

enunciado pela Súmula nº 164 deste Tribunal, que assim dispõe: “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”.

O prazo final para a entrega do imóvel pela construtora, 

portanto, considerando o prazo de entrega e o prazo de prorrogação fixado pela 

cláusula de tolerância, seria o de janeiro de 2012, todavia, consta nos autos que o 

bem foi entregue somente em maio de 2012.

O atraso superior ao previsto no contrato somente é 

admitido se demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior. 

Tal prorrogação deve estar ancorada em causa relevante, 

consoante está avalizado pela Súmula 161 desta Casa, a saber: “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”.

In casu, não ficou comprovada qualquer situação a 

autorizar a prorrogação do prazo após a cláusula de tolerância, portanto, a mora da 

ré se inicia a partir do término do prazo de 180 dias da data prevista para a entrega 

do imóvel, ou seja, em 1º de fevereiro de 2012.

Nessa medida, o recurso da demandada deve ser 
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acolhido para reconhecer a validade da cláusula de tolerância, reconhecendo que o 

imóvel deveria ter sido entregue até 31 de janeiro de 2012.

A mora, nesse contexto, é incontornável, de modo a 

obrigar a ré a indenizar os autores.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Considerando a mora e o intuito dos autores de residirem 

no bem após o matrimônio, era mesmo caso de fixação de indenização por danos 

morais.

Quem compra imóvel, evidentemente, tem o desejo de 

frui-lo o mais rapidamente possível, portanto, a excessiva demora para a entrega do 

bem não pode ser interpretada como fato rotineiro.

In casu, oportuno dizer que as alegações da ré não 

justificam o demasiado atraso, o que dá azo ao reconhecimento da ofensa moral 

imposta aos autores.

Quanto ao montante a representar referida afronta, é 

certo asseverar que a sua fixação deve atentar aos pressupostos elencados pelo 

Superior Tribunal de Justiça: razoabilidade e moderação.

Com efeito, a indenização levada a termo deve ser 

majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia a ser corrigida e acrescida de 

juros nos termos da sentença.
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DA ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES

No que tange ao índice de atualização das prestações 

do contrato, cumpre anotar que a correção monetária constitui reposição do preço do 

imóvel, não sendo ilegal a sua incidência desde que expressamente prevista no 

contrato. 

Ficou estipulado entre as partes que até a expedição do 

auto de conclusão (“habite-se”), seria aplicado o INCC como índice de reajuste e, 

após tal expedição seria aplicado o IGPM.

Todavia, ficando demonstrado que o atraso nas obras se 

deu por culpa da ré, evidente a necessidade de substituição do INCC pelo IGPM 

após o exaurimento do prazo de tolerância avençado no contrato, impedindo-se, 

assim, que a mora da fornecedora venha a prejudicar os consumidores.

Nesse sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Atraso na 
entrega da obra. Alteração do índice de atualização do saldo 
devedor para o IGPM, ante a cláusula 2.4.3. Mora da ré 
apenas pode ser invocada após o decurso do prazo de 
carência previsto contratualmente. Recurso procedente em 
parte. (...) 

...Pois, é sabido que o índice INCC só é admitido durante a 
construção do empreendimento, haja vista que seus valores 
são calculados levando-se em conta dados fornecidos pelas 
próprias construtoras, ou seja, resulta de informações 
prestadas pelos construtores, o que deixa ao arbítrio de 
apenas um dos contratantes o quantum das prestações e que, 
tratando-se de índice setorial que se mostra gravoso em 
demasia para o promitente-comprador, pois que não visa 
simplesmente garantir a atualização do valor devido, deve 
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ser substituído pelo IGPM. 

(TJSP, Agravo de Instrumento nº 0248341-
93.2011.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, 5ª Câmara de 
Direito Privado, j. 24/01/2012) (grifo nosso).

TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória de abusividade 
de cláusula contratual cumulada com pedido indenizatório. 
Contrato de compra e venda de imóvel firmado pelas partes. 
Atraso na entrega do empreendimento. Correção do saldo 
residual - Substituição do índice INCC/FGV pelo INPC, a 
partir do fim da tolerância dos 180 (cento e oitenta) dias 
previstos para entrega do imóvel. Deferimento parcial. 
Possibilidade. Verossimilhança das alegações, bem como o 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 
Presença dos requisitos exigidos pelo art. 273, do Código de 
Processo Civil Periculum in mora e fumus boni juris 
demonstrados Conclusão das obras adiada em duas 
oportunidades. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE; Pedido formulado 
pela recorrida. Não ocorrência. Ausência das hipóteses 
previstas no art. 17, do Código de Processo Civil. Liminar 
cassada. Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO. 

(TJSP, Agravo de Instrumento nº 
0004126-79.2012.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, 
Rel. Elcio Trujillo, j. 31/07/2012) (grifo nosso).

Assim, é inexigível a incidência de correção monetária 

pelo INCC após o fim do prazo de tolerância.

DOS DANOS MATERIAIS

Por fim, o pedido de indenização por danos materiais 

não prospera.

Apesar da alegação de existência de vícios na 

construção, a peça exordial é genérica, não descrevendo quais foram as falhas e 

quais as consequências destas para a obra. Além disso, não foram trazidas cópias 

dos demonstrativos de gastos com os seus reparos, o que impossibilita a fixação de 
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indenização por danos materiais.

Neste panorama, ambos os recursos devem ser acolhidos 

em parte, devendo a sentença ser reformada para constar que a mora se inicia em 1º 

de fevereiro de 2012, data a partir da qual a correção pelo INCC deve ser substituída 

pelo IGP-M, bem como para majorar a indenização por danos morais para 

R$4.000,00 (quatro mil reais).

Considerando que a sucumbência da parte autora 

permaneceu mínima, mantém-se os honorários advocatícios fixados na r. sentença.

4. Do dispositivo.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE 

aos recursos, reformando-se a r. sentença para (i) reconhecer a validade da cláusula 

de tolerância e, consequentemente, reconhecer o início da mora em 1º de fevereiro 

de 2012, data a partir da qual a correção pelo INCC deve ser substituída pelo IGP-

M, e (ii) para majorar a indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil 

reais), com correção monetária e juros de mora definidos na sentença.

BERETTA DA SILVEIRA
Relator


		2018-05-29T13:55:54+0000
	Not specified




