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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0172122-
93.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados 
PARQUE DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ATUAL 
DENOMINAÇÃO) e KLABIN SEGALL SAO PAULO 10 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIARIO SPE LTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO), são apelados/apelantes 
NELSON ALFAIA (E OUTROS(AS)) e DARCI ALFAIA.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "APELAÇÃO DOS AUTORES 
NÃO PROVIDA E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.V.U", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.

São Paulo, 15 de maio de 2018

PENNA MACHADO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 9499
APELAÇÃO Nº: 0172122-93.2012.8.26.0100
APELANTES/APELADOS: PARQUE DO SOL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO) E NELSON ALFAIA E 
OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: FABIO COIMBRA JUNQUEIRA

APELAÇÕES CÍVEIS. Promessa de Compra e Venda. 
Ação de Indenização c.c. Repetição de Indébito e 
Obrigação de Fazer. Sentença de Parcial Procedência. 
Inconformismo de ambas as Partes. Atraso na entrega do 
Imóvel por culpa exclusiva da Ré. Escassez de mão de obra 
e ocorrência de chuvas que não justificam a demora. 
Inteligência da Súmula nº 161 TJ/SP.  Lucros cessantes. 
Cabimento. Impossibilidade de fruição do Imóvel que 
acarretou prejuízos materiais. Inteligência da Súmula nº 
162 TJ/SP. Percentual fixado. Razoabilidade. Comissão de 
corretagem e taxa SATI. Restituição de valores pagos. 
Prescrição trienal. Enriquecimento sem causa Inteligência 
do art. 206, §3º, IV, CC. Entendimento sedimentado pelo 
STJ em sede de Recurso Repetitivo. Reconhecimento de 
ofício. Demanda proposta após o lapso prescricional 
previsto. Taxa condominial. Devolução. Cabimento. Valor 
que só é devido quando da efetiva posse do Imóvel. 
Extinção do Feito em razão do deferimento da recuperação 
judicial da Ré. Descabimento. Sentença reformada em 
parte. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO PROVIDA E 
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, 
reformando-se a r. Sentença para que se exclua a 
condenação da Ré à devolução de valores referentes à 
comissão de corretagem e taxa SATI.

Trata-se de Apelações interpostas em face da r. Sentença de fls. 

290/299, que, nos Autos da Ação de Indenização c.c. Repetição de Indébito e 

Obrigação de Fazer, Julgou Parcialmente Procedente os Pedidos para condenar a Ré 

ao pagamento de indenização de lucros cessantes na proporção de 0,5% (meio por 

cento) sobre o valor do Contrato, por mês de atraso, contados a partir do término do 

prazo de tolerância de cento e oitenta dias até a efetiva entrega das chaves, bem 

como a restituir os valores pagos a título de taxa SATI e corretagem (R$ 12.633,02  

doze mil seiscentos e trinta e três reais e dois centavos) e condomínio antes da 

efetiva entrega das chaves (R$ 432,60  quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta 
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centavos), com correção monetária a partir do ajuizamento da Ação e juros de mora 

de 1% (hum por cento) a contar da citação. Diante da sucumbência recíproca, cada 

Parte arcará com suas custas e honorários advocatícios.

Inconformada, apela a Ré (fls. 301/316) sustentando, em síntese, a 

inexistência de lucros cessantes, pois não houve culpa sua no atraso na entrega do 

imóvel, além de não terem os Autores comprovado os prejuízos alegados, tratando-

se de dano hipotético. Pondera pela configuração de caso fortuito/força maior, 

devido a ocorrência de fortes chuvas, além de ausência de mão de obra. Alega a 

legalidade da cobrança da comissão de corretagem, pois o serviço foi devidamente 

prestado, além dos Autores terem sido informados previa e inequivocamente de sua 

cobrança. Afirma que a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial é dos 

Requerentes, proprietários do imóvel, independentemente da posse.

Os Autores também recorrem (fls. 342/358) requerendo, em 

síntese, a majoração da proporção fixada a título de lucros cessantes para 1% (hum 

por cento) do valor do Contrato.

Recurso processado regularmente com apresentação das 

Contrarrazões (fls. 366/387 e 389/396).

A Ré peticionou informando que foi deferida sua Recuperação 

Judicial, pleiteando a extinção do Feito (fls. 423/425).

É o breve Relatório.

Trata-se de Ação de Indenização c.c. Repetição de Indébito e 

Obrigação de Fazer por “Nelson Alfaia e outra” em face de “Parque do Sol 

Empreendimentos Imobiliários Ltda.”.

Os Autores contam que adquiriram unidade autônoma do 

Empreendimento Imobiliário realizado pela Ré, pelo valor de R$ 112.903,92 (cento 

e doze mil novecentos e três reais e noventa e dois centavos), estando prevista a data 

de entrega para outubro de 2010, contudo, o imóvel não foi entregue até a data da 

propositura da Demanda (26.07.12), alegando ser ilícita a cláusula de prazo de 
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tolerância prevista.

Afirmam, ainda, que do Contrato não constava a cobrança de taxa 

SATI e comissão de corretagem, pelas quais tiveram que pagar R$ 12.633,02 (doze 

mil seiscentos e trinta e três reais e dois centavos).

Diante disto, ingressaram com a presente Demanda, requerendo a 

entrega do Imóvel, a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, a condenação 

da Ré ao pagamento de multa moratória, à devolução dos valores pagos a título de 

comissão de corretagem e taxa SATI, ao pagamento de lucros cessantes e ao 

ressarcimento das taxas condominiais pagas até a efetiva entrega das chaves.

Ao final, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos 

termos da r. Sentença.

Os Recursos serão analisados conjuntamente.

Em relação à questão do atraso na entrega da obra, a Ré afirma que 

este inocorreu em razão de caso fortuito e força maior, consubstanciados na escassez 

de mão de obra na Construção Civil no País, além de terem ocorrido fortes chuvas 

durante a execução da obra.

Observa-se que tais explicações da Ré para justificar a demora da 

entrega do Imóvel não caracterizam a ocorrência de caso fortuito ou força maior ou 

mesmo de situações imprevisíveis.

Anote-se que é uníssona a Jurisprudência deste Tribunal que 

suposta falta de materiais e mão de obra ou ocorrência de chuvas, não caracterizam 

caso fortuito ou força maior e, consequentemente, não isentam a Ré da 

responsabilidade de entregar o Imóvel na data estipulada no Contrato.

Não se pode cogitar que Sociedades Empresárias que atuam no 

ramo de construção civil não prevejam os riscos da atividade. Tais ocorrências são 

previsíveis e inerentes à atividade que desempenha a Requerida, não podendo, 

assim, serem utilizadas como justificativas válidas para o atraso na conclusão da 
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obra e entrega das chaves.

Tal questão, inclusive, encontra-se pacificada pela Súmula 161 

deste Tribunal, que prescreve:

“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”.

No mais, a previsão para a entrega do Imóvel era para a data de 

outubro de 2010, havendo no Contrato cláusula de tolerância para atraso na entrega 

de cento e oitenta dias, tendo-se, assim, como termo final, abril de 2011. Até a 

propositura da Demanda (26.07.12) não se havia entregado o Imóvel, ou seja, mais 

de um ano após o prazo, encontrando-se a Requerida em mora, portanto.

Destarte, diante da culpa exclusiva da Ré pelo atraso na entrega do 

Imóvel, cabível sua condenação em lucros cessantes, nos termos da Súmula nº 162 

deste Tribunal:

“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”. 

Irrelevante a demonstração de efetivo prejuízo, pois, de acordo 

com o referido Enunciado, há presunção de prejuízo para o adquirente em razão do 

atraso na entrega da obra.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou acerca da 

condenação em lucros cessantes para o caso de atraso de entrega de Imóvel em 

Compromisso de Compra e Venda:

“Agravo Regimental no Agravo de Instrumento. Recurso incapaz 
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de alterar o julgado. Lucros cessantes. Atraso na entrega de 

imóvel. Presunção de prejuízo. Precedentes. 1. Esta Corte 

Superior já firmou entendimento de que, descumprido o prazo 

para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e 

venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo 

presunção de prejuízo do promitente-comprador. 2. Agravo 

regimental não provido”. (AgRg no Ag nº 1319473/RJ, Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, 3º Turma, J. 25.06.13).

Ademais, entende-se por razoável o percentual fixado na Sentença 

a este título.

O quantum dos lucros cessante calculado à razão de 0,5% (meio 

por cento) do preço contratual do Imóvel, por mês de atraso, constitui parâmetro 

comumente adotado por este Tribunal em casos análogos em que são devidos em 

razão da demora da entrega do bem imputável às Construtoras e Incorporadoras, 

durante o período fixado da Sentença (período entre a data de previsão e a efetiva 

data de entrega).

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

“Ação de Obrigação de Fazer cc. Indenização por Danos 

Materiais e Morais. Atraso na entrega de imóvel. Sentença de 

procedência em parte para condenar a ré à restituir os valores 

pagos referentes à comissão de corretagem, taxa SATI, IPTU e 

despesas condominiais (no período de mora até a 10/16 entrega 

das chaves), e indenização pelos lucros cessantes, por mês de 

atraso. (...) Atraso além da cláusula de tolerância. Previsão 

máxima de entrega para 30.09.2013, entrega das chaves somente 

em 21.07.2014.Pertinência da fixação de indenização pelos danos 

sofridos. Súmula 161 desta Corte. Lucros cessantes. 

Possibilidade. Irrelevante se o imóvel foi adquirido para moradia 

ou locação. Inteligência do art. 402 do CC. Súmula 162 desta 

Corte. Arbitramento em 0,5% do valor atualizado do contrato. 
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Adequação. Impossibilidade de redução. Percentual que melhor se 

conforma com os limites da indenização.(...) Recurso parcialmente 

provido” (Apelação nº 1043851-78.2014.8.26.0100, Rel. Des. 

James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, J. 18.01.17  grifos 

nossos). 

Desta forma, bem fixado o percentual de lucros cessantes.

Já quanto ao valor das taxas condominiais vencidas anteriormente 

à entrega do Imóvel aos Autores, o fato é que este não estava à sua disposição, 

embora o condomínio já estivesse constituído. Tal taxa é devida apenas quando o 

comprador está efetivamente na posse do Imóvel, e, em que pese tratar-se de 

obrigação propter rem, somente a efetiva posse pode ensejar a cobrança por parte 

dos proprietários das unidades, cabendo à Ré arcar com tais valores ou ressarcir os 

que forem pagos.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

“Despesas de condomínio. Ação de cobrança. Unidade 

condominial nova. Responsabilidade da Incorporadora até a 

entrega das chaves à adquirente. A responsabilidade pelo 

pagamento das despesas condominiais anteriores à posse de 

adquirente de unidade condominial nova é da incorporadora, 

sendo esta a parte legitimada para figurar no polo passivo de 

ação de cobrança de quotas condominiais relativas a tal período. 

Recurso da ré provido; recurso do autor prejudicado”. (Apelação 

nº 1030330-35.2015.8.26.0002, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28ª 

Câmara de Direito Privado, J. 22.11.17). 

Portanto, devida a devolução dos valores pagos a título de taxa 

condominial anteriormente à entrega das chaves.

Contudo, assiste razão à Ré no tocante aos valores pagos a título 

de comissão de corretagem e taxa SATI, mas por motivo diverso do alegado.
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O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do 

Julgamento do Recurso Especial nº 1551956/SP, Julgado sob a égide dos Recursos, 

da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmou o Entendimento de que 

o prazo prescricional para o pleito de restituição de tais valores é de três anos, nos 

termos do artigo 206, §3º, inciso IV, do Código Civil: 

“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”. (Resp nº 

1551956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, J. 

24.08.16) (grifos nossos).

Os Autores ingressaram com a presente Demanda em 26.07.12, 

pretendendo, dentre outros assuntos, serem ressarcidos de valores pagos por serviços 

e taxas supostamente contratados em 09.04.08 (fl. 59).

Assim, decorridos mais de três anos da contratação de referidos 

serviços, de se reconhecer a prescrição trienal da pretensão, por ser questão de 

ordem pública e passível de apreciação em qualquer fase do Processo.
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O reconhecimento de ofício da Prescrição, nestes casos, é adotado 

por esta Câmara:

“Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem e 

taxa SATI. Reconhecimento do prazo prescricional trienal para 

restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e 

taxa SATI. Aplicação de entendimento consolidado no julgamento 

de recursos repetitivos pelo STJ. Decisão alterada em sede de 

reexame em face da tese afirmada em recurso repetitivo. 

Prescrição reconhecida de ofício”. (Apelação nº 

1039693-77.2014.8.26.0100, Rel. Des.: Carlos Alberto Garbi, J. 

28.11.17).

Portanto, reconhecendo-se a prescrição da pretensão dos Autores 

no tocante à restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa 

SATI, deve ser excluída a condenação da Ré na r. Sentença neste sentido.

Por fim, descabido o pedido de extinção do Feito em razão do 

deferimento da Recuperação Judicial da Requerida, uma vez que é necessário que se 

forme o título judicial e se constitua a obrigação, para ser determinada a sua 

suspensão (e não extinção do Feito), cabendo aos Autores efetuarem a habilitação de 

seu crédito no Juízo de Falência.

Portanto. A r. Sentença deve ser reformada para que se exclua a 

condenação da Ré à devolução de valores referentes à comissão de corretagem e 

taxa SATI.

De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias 

extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional 

e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a 

citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido 

decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.06, p. 240).

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS 
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AUTORES E DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, 

reformando-se a r. Sentença para que se exclua a condenação da Ré à devolução de 

valores referentes à comissão de corretagem e taxa SATI.

PENNA MACHADO 
Relatora
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