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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001123-06.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes 
GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e PDG REALTY S/A 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, é apelado DURVAL NICOLETE FILHO 
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).

ACORDAM, em 9ª 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 Exmos. Desembargadores COSTA 
NETTO (Presidente sem voto), PIVA RODRIGUES E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO 
NETO.

São Paulo, 29 de maio de 2018.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
RELATORA

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1001123-06.2015.8.26.0482
Relatora: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado
APELANTES: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES  e 
GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
APELADO: DURVAL NICOLETE FILHO 
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 
JUIZ PROLATOR: CARLOS EDUARDO LOMBARDI CASTILHO

VOTO Nº 1054

APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO 
POR FORÇA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ, 
INTEGRANTE DO GRUPO PDG. Indeferimento. Processo em fase 
de conhecimento, estando-se a demandar por quantia ilíquida, com 
aplicação do artigo 6º, §1º da Lei 11.101/05. Desenvolvimento do 
feito junto ao juízo de origem até a formação do título executivo 
judicial. CORRETAGEM/SATI. VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 
TRIENAL. Aplicabilidade do lapso do artigo 206, §3º, IV do CC. 
Matéria assentada em Recurso Repetitivo sob nº 1.551.956/SP. Dever 
de devolução afastado. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Mora 
da ré configurada a partir do decurso do prazo de tolerância. Eventos 
invocados que não se constituem caso fortuito/força maior, por se 
tratar de fatos previsíveis no ramo da construção civil (fortuito 
interno) e que já são considerados para justificar a validade de 
cláusula de tolerância de 180 dias. Entendimento consolidado nas 
Súmulas 161 e 164 deste E. Tribunal de Justiça. TERMO FINAL. 
Entrega da obra significa entrega física, posse, relação de fato com a 
coisa, o que apenas ocorreu em 2.014, não podendo ser considerado 
para esse fim o momento da expedição do habite-se, providência de 
natureza administrativa. Tema pacificado pela Súmula 160 desta 
Corte. LUCROS CESSANTES. Os prejuízos decorrem do simples 
impedimento à adquirente usufruir a unidade pelo tempo programado 
(arts. 389 e 402 CC), independentemente da destinação pretendida ao 
imóvel, se moradia, locação, pois o fato objetivo é que não retirou do 
imóvel a fruição pretendida e esperada para o prazo estabelecido para 
a entrega da unidade. Súmula 162 do TJSP e precedentes do STJ.  
Fixação da indenização no percentual de 0,5% ao mês de atraso sobre 
o valor atualizado do imóvel, critério próprio ao mercado imobiliário 
de locação residencial e assentado em reiterados julgamentos desta 9ª 
Câmara. Sentença parcialmente reformada, com a readequação das 
verbas da sucumbência. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE 
PROVIDO. 
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VISTOS. 

Trata-se de ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

que DURVAL  NICOLETE FILHO ajuizou em face de GOLDFARB EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, 

julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 283/288, cujo relatório se adota, com 

a condenação das rés: a) ao reembolso dos valores pagos pela corretagem, com atualização 

monetária do desembolso e juros de mora de 12% ao ano da citação; b) ao pagamento de 

indenização por lucros cessantes no valor do aluguel do imóvel não recebido ou de eventual 

aluguel do imóvel onde o autor manteve sua moradia pelo atraso na entrega da obra, 

respeitado o prazo de 180 dias contratuais de atraso, a ser liquidado ao final, incidindo 

correção monetária desde os pagamentos mensais e juros de mora de 12% ao ano da citação. 

Diante da sucumbência recíproca, estabeleceu-se que cada parte arcaria com metade das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios de seus respectivos patronos.  

Recorrem as rés. Sustentam a inaplicabilidade do CDC à relação 

entre as partes, refutando a presença de nulidade  nas cláusulas contratuais, ainda que se esteja 

diante de contrato de adesão.  Refuta sua responsabilidade pelo atraso na obra, afirmando que 

houve demora na expedição do “habite-se”, ato de competência da Municipalidade , tratando-

se de fato de terceiro, e ainda, mudanças no mercado imobiliário, com alta do preço dos 

materiais e escassez de mão de obra, tratando-se de força maior. Defende a legitimidade da 

cobrança das despesas de intermediação, com serviços efetivamente prestados a terceiro, não 

se justificando sua restituição. Quanto aos lucros cessantes, sustenta que não são indenizáveis 

danos hipotéticos, ausente prova de sua  efetivação e da presença dos requisitos dos artigos 

186 e 927, ambos do CC. Ainda, se acolhido o dano, deve ser restrito a 0,5% sobre o valor do 

contrato,  valor médio dos aluguéis no mercado imobiliário, parâmetro adotado em julgados 

que colaciona. Busca a reforma do julgado, com a total improcedência da ação (fls. 291/327).

Recurso regularmente processado, sem contrariedade. 

Diante da afetação provocada por Recurso Repetitivo junto ao 

STJ determinou-se a suspensão do julgamento da apelação, superada pelo julgamento do 

Recurso Especial, com redistribuição dos autos a esta Relatora. 
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Petição das rés informando a recuperação judicial de empresas 

do grupo PDG (fls. 339/345). 

É O RELATÓRIO.

Inicialmente cumpre afastar o pedido de suspensão/extinção do 

feito em razão do deferimento da recuperação judicial de empresas do grupo PDG, uma vez 

que a ação está em fase de conhecimento e, portanto, estando-se a demandar por quantia 

ilíquida, o feito deve prosseguir até a formação do título executivo judicial perante o juízo de 

origem.  

Nesse sentido:

“SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. PEDIDO SUPERVENIENTE, FORMULADO PELAS 
APELANTES, DE SUSPENSÃO DO FEITO OU DE EXTINÇÃO DO 
PROCESSO, ANTE O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE SEU 
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO JUÍZO DA VARA DE 
FALÊNCIAS. INVIABILIDADE. DEMANDA QUE DISCUTE, EM FASE 
DE CONHECIMENTO, CRÉDITO AINDA ILÍQUIDO EM FAVOR DOS 
DEMANDANTES. UMA VEZ LIQUIDADO EVENTUAL CRÉDITO DOS 
AUTORES, SER-LHES-Á POSSÍVEL PARTICIPAR DA RECUPERAÇÃO, 
NA MEDIDA DO 'QUANTUM' QUE VENHAM A TITULARIZAR. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI 11.101/05. PEDIDO 
REJEITADO. (...)” (TJSP; Apelação 1019705-91.2015.8.26.0114; Relator 
(a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de 
Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2017; Data de Registro: 
13/07/2017)

“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. (...)” (TJSP; Apelação 4009483-81.2013.8.26.0114; Relator 
(a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de 
Campinas - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2017; Data de Registro: 
15/07/2017)
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A relação entre as partes é de consumo, preenchidos os 

requisitos dos artigos 2º e 3º do CDC em relação ao autor, consumidor final e rés, 

fornecedoras do produto, com plena incidência da legislação consumerista.  

Respeitado o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, a 

sentença deve ser parcialmente reformada. 

As partes celebraram instrumento particular de promessa de 

venda e compra de unidade imobiliária em 1º/08/2010, prevista a entrega do imóvel para 

outubro/2012, com prazo de tolerância de 180 dias (fls. 19/45). 

Em relação à restituição dos valores pagos pela intermediação na 

venda do imóvel, a pretensão restou alcançada pela prescrição. 

No Recurso Especial Repetitivo nº 1.551.956/SP consolidou-se 

o entendimento quanto à incidência do prazo prescricional de três anos regulado pelo artigo 

206, § 3º, inciso IV do Código Civil para as ações em que se busca a repetição dos valores 

pagos a títulos de comissão de corretagem e taxa de assistência técnico-imobiliária, como é a 

hipótese dos autos. 

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO           
CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES 
AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE 
ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE 
TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO 
TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE 
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 
1.1. 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). 
1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso 
Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de 
situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 
2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda 
proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as 
demais alegações constantes do recurso especial. 
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1551956 SP 
2015/0216171-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 
de Julgamento: 24/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, DJe 06/09/2016).
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O julgado paradigma não deixa margem para se aceitar a 

demanda onde se busca devolução de valores pagos pela intermediação/SATI, com 

fundamento em cobrança abusiva, como ação diversa da postulação de enriquecimento 

indevido, de maneira que aplicável o lapso trienal descrito no artigo 205, §3º, IV do Código 

Civil, e não o prazo do artigo 205 do mesmo Estatuto, ou mesmo do artigo 27 do CDC, por 

não se tratar de fato do produto ou do serviço.  

Embora sequer tenham sido anexados aos autos os recibos da 

intermediação em relação ao negócio celebrado entre as partes, mas estranhamente recibos 

emitidos em relação a imóvel comprado pelo irmão do autor, conforme informação de fls. 278 

e recibos de fls. 279/282, o fato é que o próprio autor sustenta que o pagamento da corretagem 

era condição necessária para a aquisição do imóvel, e portanto, celebrado o compromisso em 

1]/8/2010, forçoso reconhecer que ao tempo da propositura da ação, apenas em 1º/2/2015, já 

se havia esgotado o prazo de três anos para a busca da repetição dos valores pagos por esses 

serviços. 

Assim, e considerando que a matéria foi invocada na 

contestação, sem surpresa à parte-autora, possível reconhecê-la a todo tempo, inclusive na 

fase recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, razão pela qual a pretensão de 

restituição dos valores pagos pela corretagem deve ser afastada por força da prescrição.  

Por outro lado, as razões invocadas pelas rés não são suficientes 

a excluir sua responsabilidade, na medida em que problemas com “habite-se”, mão de obra e 

mercado imobiliária não são causas hábeis à configuração de caso fortuito/força maior, uma 

vez que retratam fortuito interno, aspectos diretamente relacionados à atividade empresarial e 

ao risco do negócio, esperados no ramo da construção civil e inaptos a afastar sua 

responsabilidade frente a sua previsibilidade, a teor da Súmula nº 161 do TJSP. 

Súmula nº 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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Como destacado, estava previsto o prazo de entrega da obra para 

outubro/2012, mas com prazo de tolerância de 180 dias, o que postergava a entrega para 

abril/2013. 

E justamente porque há eventos previsíveis e percalços comuns 

a este tipo de empreendimento, capazes de afetar o tempo de duração da obra, como os acima 

citados, inerentes a essa modalidade de negócio, consolidou-se o entendimento de validade da 

cláusula de tolerância, também consagrado na 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".

Assim, refutadas as justificativas invocadas como excludente da 

responsabilidade das rés, o atraso restou configurado na medida em que a previsão de entrega 

era outubro/2012, que acrescida de 180 dias resultava em postergação do prazo até abril/2013, 

e embora tenha sido exibido termo de vistoria da unidade datado de 3/4/2013, tem-se que o 

“habite-se” apenas foi expedido em novembro/2013 (fls. 268), e conforme informado nos 

autos, sem contrariedade, a entrega efetiva apenas ocorreu em 2014. 

E nesse aspecto, não há que se considerar a data do “habite-se” 

como de cumprimento da obrigação, pois se trata de mera providência administrativa que não 

afasta a mora da construtora, superada apenas com a efetiva imissão do autor na posse do 

imóvel, tema igualmente já pacificado nesta Corte por sua Súmula nº 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”.

Verificado o atraso, os lucros cessantes foram bem acolhidos, 

pois os prejuízos decorrem do simples impedimento ao adquirente usufruir a unidade pelo 

tempo programado (arts. 389 e 402 CC), independentemente da destinação pretendida ao 

imóvel, se moradia, locação, na medida em que o fato objetivo é que não retirou do imóvel a 

fruição pretendida e esperada para o prazo estabelecido para a entrega da unidade. Daí porque 

não é necessário demonstrar que se deixou de ganhar algo pela não utilização do imóvel, pois 

este prejuízo é presumido pela só não utilização do bem no tempo esperado. 
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Mais uma vez o entendimento já se encontra consolidado por 

Súmula deste E. Tribunal, a de nº 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”. 

Outro não tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça quanto a se presumirem os prejuízos em tal situação:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 
EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA 
UNIDADE HABITACIONAL. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO 
DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO. PRECEDENTES. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A 
ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. (...) 
2. A teor da jurisprudência firmada nesta corte, o descumprimento do prazo 
para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda viabiliza a 
condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente 
comprador. Precedentes. 3. Dissídio não comprovado. Incidência da Súmula nº 
83 do STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1562795/SP, Rel. 
Ministro MOURA RIBEIRO, 3ª Turma, j. em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)  

“PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE 
BEM IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. NÃO FRUIÇÃO DO IMÓVEL 
IMPORTA LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES. SÚMULAS 5 e 7 DO 
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste 
Sodalício, que possui entendimento firmado no sentido de que a inexecução do 
contrato de promessa de compra e venda, consubstanciada na ausência de 
entrega do imóvel na data acordada, acarreta, além de dano emergente, lucros 
cessantes. Precedentes. (...) 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 
986.711/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. em 
15/12/2016, DJe 02/02/2017)

Contudo, pacificou-se na jurisprudência que a remuneração a 

título de locação deve considerar o valor do próprio imóvel contratado, e que o percentual que 

no mercado imobiliário atual representa o valor locativo é o que corresponde 0,5% sobre o 

preço do imóvel, aceito como adequado e suficiente a indenizar a perda decorrente da não 

utilização do bem. 
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Nesse sentido os seguintes precedentes: Apelação nº 

0071072-79.2012.8.26.0114, Rel. Piva Rodrigues; j. 18/04/2017; Apelação 

1007549-84.2013.8.26.0100, Rel. Costa Netto, j. 25/04/2017; Apelação 

0123412-42.2012.8.26.0100, Rel. Galdino Toledo Júnior; j. 31/01/2017; Apelação nº 

0041382-56.2013.8.26.0506,  Rel. Alexandre Lazzarini, j. 25/04/2017; Apelação nº 

1016530-04.2013.8.26.0068, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 25/04/2017; Apelação 

2167027-18.2016.8.26.0000, Rel. Ângela Lopes, j. 25/04/2017, registro: 27/04/2017. 

Assim, não é necessário relegar a apuração do valor locativo 

para a liquidação, podendo-se, desde logo, definir-se a indenização em 0,5% ao mês de atraso 

sobre o valor atualizado do imóvel (segundo o contrato), do decurso do prazo de entrega, 

1º/5/2013 até a efetiva entrega física da unidade. Os valores deverão ser atualizados pela 

tabela prática do TJSP , com juros de mora de 1% ao mês da citação. 

Dessa forma, acolhe-se parcialmente o recurso das rés para 

afastar a devolução da corretagem alcançada pela prescrição trienal e fixar a indenização por 

lucros cessantes a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso (1º/5/2013 até 

a entrega das chaves). 

O resultado do recurso resulta em maior sucumbência do autor, 

que responderá por 70% das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios 

ao patrono das rés,  arbitrado em 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO DAS RÉS. 

            MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA

                             RELATORA
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