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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1036658-67.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes OROZIMBO 
INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES, é apelado LUIS OCTÁVIO RICHTER.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª 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 SILVÉRIO DA SILVA 
(Presidente) e PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

Salles Rossi
Relator

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 38.883
Apelação Cível nº: 1036658-67.2014
Comarca:  Campinas  7ª Vara 
1ª Instância: Processo nº 103664867/2014
Aptes.: Orozimbo Incorporadora Ltda. E outra
Apdo.: Luis Octávio Richter

VOTO DO RELATOR

EMENTA  COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 
Parcial procedência  Deferimento da recuperação judicial da 
ré  Possibilidade de prosseguimento do feito, até a formação 
do título executivo judicial  Precedentes  Parcial procedência 
- Atraso na conclusão da obra, já computado o prazo de 
tolerância  Danos materiais/lucros cessantes  Ocorrência  
Súmula 162 deste E. Tribunal de Justiça  Fixação em 2% 
sobre o valor do preço negociado do imóvel  Cabível sua 
redução a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato  
Montante adequado e em consonância com diversos 
precedentes, inclusive desta Turma Julgadora  Sentença 
reformada  Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de Apelação interposta em face da r. sentença 

proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

julgada parcialmente procedente para condenar as rés, solidariamente, a 

indenizar o autor pelos lucros cessantes, no montante correspondente a 2% 

sobre o valor do preço negociado do imóvel, proporcional ao período de 

atraso (data da expiração do período de carência até a data da entrega das 

chaves  788 dias), com correção pela Tabela Prática deste E. Tribunal de 

Justiça e juros de mora contados da citação, arcando as partes com as custas 

processuais de forma proporcional, fixando em desfavor da ré, verba 
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honorária, em 10% sobre o montante 'sucumbido'.

Embargos de declaração às fls. 195/199, rejeitados pela r. 

decisão de fls. 201/203.

Inconformadas, apelam as rés (fls. 204/212), sustentando 

a necessidade de reforma parcial da r. sentença recorrida, no tópico que fixou 

condenação em lucros cessantes. Reputam inexistentes e, bem assim, pela 

ausência do dever de indenizar, seja diante da inexistência da prática de 

qualquer ato ilícito, seja porque o valor médio dos alugueres gira em torno de 

até 0,5% sobre o valor do contrato. Citaram jurisprudência.

Prosseguem as recorrentes dizendo que demonstraram 

que a ocorrência do atraso deu-se por motivos alheios à sua vontade. 

Reiteram que o valor fixado é muito maior do que aquele efetivamente 

adotado no mercado, conforme antes exposto. Aguardam o provimento 

recursal e, bem assim, pela total improcedência da demanda.

Contrarrazões às fls. 217/219.

Pedido de extinção do processo às fls. 227/233, 

indeferido pelo despacho de fls. 1.436/1.438, desta Relatoria, seguido de 

novo requerimento das apelantes (fls. 1.440 e seguintes).

É o relatório.

Inicialmente, recebo o apelo no duplo efeito, à luz do 

disposto no artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao julgamento, em 

atenção ao inciso II do artigo 1.011 do mesmo diploma legal.

O recurso comporta parcial provimento.

Fica ainda mantido o indeferimento do pedido de 

suspensão do feito, tal qual determinado pelo r. despacho de fls. 1.436/1.438, 

cumprindo reiterar que, não obstante o deferimento da recuperação judicial da 

ré, mas o feito encontrando-se na fase de conhecimento, deve prosseguir até a 
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formação do título executivo judicial.

Nesse sentido, recentíssimo julgado da 3ª Câmara de 

Direito Privado, extraído dos autos da Apelação n. 

4009483-81.2013.8.26.0114, Rel. BERETTA DA SILVEIRA, conforme 

segue:

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de 

restituição. 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. 

(...)

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...”

E ainda:

"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).

Quanto à questão de fundo, tem-se que o recurso 

comporta parcial acolhida.

A ação foi julgada parcialmente procedente para, 

reconhecendo a mora das rés no tocante à entrega da unidade compromissada 
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ao demandante, condenar aquela ao pagamento de lucros cessantes em 

quantia equivalente a 2% sobre o valor do preço negociado do imóvel. 

Pugnam pelo afastamento desta indenização ou pela redução do montante 

fixado, comportando acolhida parcial o pleito alternativo.

Não é demais anotar que a jurisprudência tem admitido a 

tolerância de prazo para entrega de imóvel quando prevista em cláusula 

contratual, não a considerando abusiva, diante da possibilidade da ocorrência 

de imprevistos durante a realização da obra.

Nesse sentido a Súmula nº 164 deste Tribunal: “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” (DJE 

de 1º/02/2016, p. 10).

Observa-se que as ré descumpriu tal prazo, já computada 

a cláusula de tolerância de 180 dias, emergindo a condenação ao pagamento 

de perdas e danos pela privação do uso do imóvel  entendimento que, aliás, 

encontra-se em consonância com a Súmula 162 deste E. Tribunal de Justiça 

(“Descumprido o prazo para 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” 

Também não se há falar na ocorrência de caso fortuito ou 

força maior a justificar o atraso, eis que eventuais problemas junto às 

concessionárias de serviço público, escassez de mão de obra e insumos, bem 

como o excesso de chuvas verificado durante a construção do 

empreendimento, problemas com sua fundação e eventuais questões ligadas à 

esfera administrativa, tais como a obtenção do “Habite-se”, são fatos que se 
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inserem no risco da atividade desempenhada pela ré e não constituem 

circunstâncias imprevisíveis ou inevitáveis, o que afasta cogitar-se na 

ocorrência de caso fortuito ou força maior e a possibilidade de prorrogação 

do prazo para além do prazo de tolerância.

Neste sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, 

consolidado na Súmula nº 161, nos seguintes termos: “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 de 1º/02/2016, p. 6).

Ressalve-se que o contrato dá-se por cumprido com a 

efetiva entrega do imóvel ao adquirente, sendo irrelevante a data da 

expedição do habite-se, providência meramente administrativa que representa 

a regularização do empreendimento junto ao órgão municipal, mas 

posteriormente a ele, são necessárias outras providências como a instalação 

do condomínio, a individualização das matrículas, o cancelamento de 

eventual gravame hipotecário e o fornecimento dos documentos para 

viabilizar o financiamento do imóvel, medidas essas que deveriam ter sido 

implementadas dentro do prazo de tolerância para garantir a disponibilização 

do imóvel à parte autora dentro do prazo ajustado no negócio. Assim o 

entendimento preconizado pela Súmula 160 deste E. TJSP: "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".

Observa-se, porém, dos autos que a ré descumpriu o 

prazo contratualmente previsto, consoante já exposto. Vale dizer, o imóvel 

fora entregue ao apelado quando há muito transcorrido o prazo de tolerância 
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de cento e oitenta dias.

Com relação ao montante da indenização a esse título 

fixado, tenho que a r. sentença merece parcial reparo, conquanto excessivo o 

arbitramento em 2% sobre o valor negociado do imóvel, por mês de atraso 

(data da expiração do período de carência até a efetiva entrega das chaves  

788 dias).

Tenho, pois, que o arbitramento na quantia equivalente a 

0,5% sobre o valor do contrato, devidamente atualizado, por mês de atraso 

(após o decurso do prazo de tolerância, na forma acima) e acrescido de juros 

moratórios contados da citação, amolda-se a entendimentos jurisprudenciais 

mais recentes, inclusive desta Relatoria, ficando o recurso provido em parte 

para tal fim, mantida a sucumbência.

Nesse sentido e direção, já decidiu esta 8ª Câmara de 

Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n. 0178110-

95.2012.8.26.0100, que teve como Relator o eminente Desembargador 

SILVÉRIO DA SILVA, cuja ementa apresenta a seguinte redação: 

Apelação cível Ação declaratória de nulidade de cláusula c/c 
indenização por danos materiais e morais - Ação julgada 
parcialmente procedente - Atraso na entrega de empreendimento 
imobiliário - Cláusula prevendo tolerância de 180 dias para 
entrega que não se mostra abusiva - Atraso abusivo e 
incontroverso - Caso fortuito ou força maior inocorrentes - Chuvas 
e falta de mão de obra especializada que são fatores previsíveis e 
não justificam o atraso - Risco da atividade desempenhada pela ré 
- Cabível a condenação no pagamento de indenização em caso 
de privação do uso da unidade - Sentença fixou o valor dos 
aluguéis em 1% do valor atual do imóvel - Redução para 0,5% 
do valor do contrato, corrigido monetariamente - Critério 
razoável e proporcional Multa moratória indevida - Prejuízos 
compensados com fixação da indenização - Devolução de taxa de 
corretagem e SATI indevidas - Negócio que não foi desfeito com 
prestação dos serviços contratados - Congelamento do saldo 
devedor que não pode ocorrer, sob pena de desequilíbrio 
contratual  Substituição do INCC pelo IGP-M, a partir da mora 
da vendedora, que deve ser mantido para não beneficiar a parte 
inadimplente - Devolução de diferença em razão de índice que 
deve ser feita de forma singela, já que realizada em função de 
interpretação de cláusulas, sem demonstração de má-fé (Súmula 
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159 do STF) - Juros cobrados antes da entrega das chaves que 
devem ser restituídos em dobro (art. 42 do CDC) já que o contrato 
é expresso quanto à não incidência de juros até a entrega das 
chaves - Dano moral excluído - Simples inadimplemento que não 
gera dano moral - Precedentes jurisprudenciais - Sucumbência que 
passa a ser recíproca - Sentença reformada - Recursos 
parcialmente providos. (Realces não originais) 

E ainda:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. AUSENTE 
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA 
CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. 
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Atraso na entrega 
da obra incontroverso. Ocorrência de caso fortuito ou força maior 
não comprovada. Construtoras que trabalham já computando prazo 
para eventos futuros e incertos. Inexistência de prova excludente da 
responsabilidade da ré que deve compensar os prejuízos sofridos. 2. 
Danos materiais. Autor que possui direito de ser indenizado em 
decorrência da privação do uso do imóvel, posto que a obra não 
foi entregue no prazo avençado. Devido o pagamento do 
equivalente a 0,5% do valor do bem lançado no contrato, 
devidamente atualizado, por mês de atraso, e acrescidos de 
juros moratórios legais desde a citação. 3. Recurso parcialmente 
provido. (Apelação nº 0013879-75.2012.8.26.0577  São José dos 
Campos  5ª Câmara de Direito Privado  rel. Edson Luiz de 
Queiroz  j. 23/04/20142).

Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao 

recurso.

                    SALLES ROSSI
                             Relator
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