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Texto integral da Sentença 

Vistos. DANILO (Omitido) e outros moveram a presente ação de indenização por danos materiais e morais contra 

ECOWAY CARRÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A alegando, em suma, que adquiriram do réu em setembro de 

2008 um apartamento cuja conclusão foi prometida para abril de 2010, mas receberam as chaves apenas em outubro de 

2011. O atraso causou danos morais e materiais aos autores, pelo que requerem a condenação do réu ao pagamento de 

indenização por lucros cessantes em importância equivalente ao valor mensal da locação do imóvel até a data da efetiva 

entrega do imóvel, a condenação da ré ao pagamento de multa contratual de 2% pelo inadimplemento, a devolução dos 

valores que pagaram a título de comissão de corretagem, SATI e taxa de análise de crédito, mais a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. Em contestação (fls. 120/188) a ré alegou, preliminarmente, falta de 

interesse de agir, incompatibilidade dos pedidos de indenização e de multa contratual, ausência de mora desde 

12/04/2011, ausência de dano material e moral, inaplicabilidade de multa contratual não prevista em contrato, legalidade 

do período do prazo de tolerância de 180 dias e legalidade da cobrança da corretagem e taxa de análise de crédito. 

Réplica às fls. 241/298. É o relatório. DECIDO. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, porquanto a quitação 

dada pelos autores não exime o réu das obrigações decorrente do atraso pagamento já haviam adiantando em emenda à 

inicial que somente assinaram para receber as chaves, pois não suportavam mais esperar. Rejeito, igualmente, a 

preliminar de impossibilidade de cumulação de multa com indenização, porquanto punem condutas distintas. Enquanto a 

multa pune o descumprimento da obrigação contratual, a indenização visa ressarcir os autores dos danos que sofreram 

em decorrência deste inadimplemento. Fossem os autores os inadimplentes, teriam eles que pagar a multa e perder 

praticamente todos os valores pagos. No mérito, a ação é procedente. A ré não nega o atraso na obra que foi entregue no 

mínimo com seis meses de atraso, se considerado válido o prazo de tolerância de seis meses. E mesmo assim, defende a 

absurda tese de ausência de danos materiais e morais aos autores. Certamente se os autores atrasassem o pagamento 

seis meses, o contrato já estaria rescindido e os autores ainda teriam que pagar uma série de penalidades, como multa e 

perda de quase totalidade dos valores pagos. A alegação de caso fortuito ou força maior é no mínimo inocente, porquanto 

chuvas e problema de mão de obra fazem parte do dia-a-dia das construtoras, ou seja, são riscos da atividade, que toda 

construtora competente leva em consideração para estipulação do prazo de entrega. O atraso na entrega não tem outro 

motivo senão a incompetência técnica da ré. Nula a cláusula que prevê tolerância de 180 dias, pois não há cláusula 

semelhante em favor dos autores. A desigualmente entre os contratantes é evidente. A construtora ré pode atrasar o 

quanto quiser a entrega das obras sob a alegação de caso fortuito, força maior, mas os autores devem sempre estar em 

dia no pagamento dos boletos. Basta um dia de atraso para que sejam cobrados juros e multa. Portanto, ilícita a cláusula 

contratual que prevê a tolerância de 180 dias apenas para a ré, porquanto excessivamente onerosa para os 

consumidores. Também para manter o equilíbrio contratual, aplicável à ré a multa de 2%, prevista no contrato apenas 

contra os autores consumidores. Se o atraso no pagamento pelos consumidores é punido, da mesma forma deve a ré ser 

punida pelo atraso no cumprimento de suas obrigações. O prejuízo material neste caso dispensa provas, pois 

independentemente do destino que fosse dado ao apartamento, é certo que os autores com ele contavam em seus planos 

e tiveram que rever as finanças por conta do atraso na entrega. O valor sugerido pelos autores como indenização 
material está condizente ao praticado no mercado, ou seja, aluguel no valor equivalente a 0,8% do valor 
atual do imóvel que está em cerca de R$250.000,00 (valor não impugnado) desde a data que deveria ter sido entregue, 

ou seja, de maio/2010 a 01/10/2011. Devida também a restituição dos valores pagos pelos autores a título de 
corretagem, SATI e taxa de análise de crédito. Os autores tomaram conhecimento do imóvel sem a ajuda de 

corretor, ou seja, não houve serviço de intermediação de corretor. Ninguém aproximou os autores do réu. São os 

próprios autores que foram direto ao stand de vendas do réu, de modo que não se justifica a cobrança da corretagem. Na 

verdade, a corretagem assim como o SATI são impostos aos compradores, os quais não têm a opção de recusar o 

pagamento, ainda que não usufruam do serviço, pois a venda do imóvel está condicionada ao pagamento destes valores, 

daí a abusividade e ilegalidade por parte do réu. Não há se falar em ilegitimidade passiva do réu em relação à 

corretagem, porquanto foi o réu quem colocou os corretores no seu stand de vendas, ou seja, os corretores estão a 

serviço do réu e não dos autores, não podendo o réu transferir aos autores consumidores o custo de um serviço inerente 

à atividade desenvolvida pelo réu, pois somente ele é beneficiado com o serviço. O mesmo argumento vale para o SATI. 

Trata-se de venda casada, totalmente ilegal. Quanto à taxa de análise de crédito, considerando que a análise beneficia 

apenas o réu, sendo o serviço de interesse exclusivo do réu, também indevida a sua cobrança dos autores. Não pode o 

réu transferir aos autores os custos de sua atividade. Finalmente, também cabível a indenização moral. De fato, não 
se trata de mero inadimplemento contratual. A ré, uma grande construtora, vendeu o imóvel aos autores garantindo 

prazo de entrega e certamente usando das mais sofisticadas técnicas de marketing para convencer os autores a 

adquirirem o bem. Os autores acreditaram na ré e resolveram investir no futuro da casa própria. Entretanto, entregaram 

com um ano e meio de atraso após um grande desgaste emocional e transtornos financeiros aos autores. Considerando 
o valor do contrato, as condições financeiras da ré e as circunstâncias do fato, arbitro a indenização moral 
em R$20.000,00 (vinte mil reais). Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o réu a pagar aos 
autores: a) indenização material no 
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valor equivalente ao valor de locação do imóvel adquirido, de maio/10 até 01/10/2011. O valor de locação mensal que 

deve ser utilizado é de R$2.000,00 (dois mil reais). Assim, o valor total é de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais por 

dezoito meses de atraso), que deverá ser pago com juros de 1% ao mês e correção monetária pela tabela prática do 

TJSP desde a citação; b) multa contratual de 2% sobre o valor atual do imóvel (R$250.000,00), ou seja, de R$5.000,00 

(cinco mil reais), com correção monetária pela tabela prática do TJSP desde a data do ajuizamento da ação, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) devolução dos valores pagos a título de corretagem (R$5.276,12), SATI 

(R$1.031,80), taxa de análise de crédito (R$300,00) e taxa de coordenação (R$350,00), o que totaliza R$6.957,92 (seis 

mil, novecentos e cinquenta e sete reais, noventa e dois centavos), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária pela tabela prática do TJSP desde a data do ajuizamento da ação; d) indenização por danos morais no valor 

de R$20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir da publicação desta 

sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Porque sucumbente, arcará o réu com o 

pagamento do valor das custas, despesas processuais e dos honorários do Dr. Patrono dos autores, ora arbitrados em 

10% (dez por cento) do valor total da condenação. Publicada esta, não sobrevindo apelação recebida no efeito 

suspensivo, terá o sucumbente 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do montante da condenação, sob pena de ser 

acrescida a este valor a multa de 10%, prevista no artigo 475-J, do CPC. P.R.I. São Paulo, 28 de setembro de 2012. 

TONIA YUKA KÔROKU JUÍZA DE DIREITO 
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