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APELAÇÃO CÍVEL Nº: XXXXXXX-55.2011.8.19.0001 
APELANTE 1: CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-9 LTDA  
APELANTE 2: SIMONE (Omitido) e outro APELADO: 
OS MESMOS 
RELATOR: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES  

1  APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ATRASO DE QUASE UM ANO NA ENTREGA 
DO IMÓVEL. ADQUIRENTES QUE PLEITEIAM (A) A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO 
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR ENTRE A DATA PREVISTA PARA 
ENTREGA DO IMÓVEL E A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, BEM COMO A DEVOLUÇÃO DA 
COMISSÃO DE CORRETAGEM; (B) MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DO ATRASO NA 
ENTREGA DO BEM; (C) LUCROS CESSANTES REFERENTES AO VALOR LOCATÍCIO DO IMÓVEL NO 
PERÍODO DA REFERIDA MORA; BEM COMO (D) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  
2  SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DA RÉ, E 
CONSEQUENTE DEVER DE INDENIZAR, PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL,  A CONTAR DO 
TÉRMINO DO PRAZO DE POSSIBILIDADE DE ATRASO DE 180 DIAS, PREVISTOS 
CONTRATUALMENTE (01/04/2011), ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES (27/01/2012), EM 
VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DA AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”.  A SENTENÇA, 
EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DE INDICE DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR NO PERÍODO DA 
MORA, CONDENOU A RÉ A DEVOLVER, NA FORMA SIMPLES, AOS AUTORES OS VALORES 
PAGOS A MAIOR A ESSE TÍTULO, BEM COMO FIXOU OS DANOS MORAIS EM R$ 6.000,00 (SEIS 
MIL REAIS), ALÉM DE CONDENAR A RÉ À DEVOLUÇÃO, NA FORMA SIMPLES, DO VALOR 
RECEBIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, BEM COMO A PAGAR A MULTA 
MORATÓRIA PREVISTA PARA O ATRASO.  ENTRETANTO, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 
LUCROS CESSANTES (ALUGUEIS) FOI INDEFERIDO. 
3  APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. A RÉ (apelante 1) SUSTENTA A INCIDÊNCIA DE MORA DA 
ENTREGA DO IMÓVEL TÃO SOMENTE ATÉ A EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE”, BEM COMO 
RECHAÇA A CONDENAÇÃO POR DANO EMERGENTE. OS AUTORES (apelantes 2) INSISTEM NA 
CONDENAÇÃO DA RÉ POR LUCROS CESSANTES (VALOR LOCATÍCIO), BEM COMO NA 
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL.  
4   DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES PARA 
DEFERIR LUCROS CESSANTES (ALUGUEIS) EIS QUE TAL PREJUÍZO É PRESUMIDO, 
PRESCINDINDO DE PROVA, E AUMENTAR O DANO MORAL DE R$ 6.000,00 PARA R$ 10.000,00 
DADO O LONGO PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 
1. Os consumidores alegam, na inicial, que firmaram com a fornecedora, em 28/março/2009,
contrato particular de promessa de compra e venda para aquisição de unidade condominial 
autônoma no Edifício denominado "Parque das Águas - Praias de Niterói". Aduzem que foi 
estabelecido o mês de outubro de 2010 para entrega das chaves, com prorrogação de até 180 
dias. Entretanto, asseveram que as chaves foram entregues em 27/janeiro/2012. Diante do 
atraso na entrega do imóvel, a parte autora postula o pagamento da multa de 0,5% (meio por 
cento) contratualmente prevista; dano emergente, concernente na atualização indevida do 
saldo devedor; devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem, por 
considerá-la abusiva; lucros cessantes, ao argumento de que deixaram de auferir lucro com a 
locação da unidade; bem como indenização por danos morais.  
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a ré: (a) ao
pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor por dano moral; (b) a restituir aos 
autores, na forma simples, a quantia paga a título de comissão de corretagem; (c) a proceder ao 
recálculo do saldo devedor, devendo restituir aos autores, de forma simples, o valor 
indevidamente corrigido a partir do vencimento da data para entrega do imóvel (01-04-2011), 
valor este a incidir atualização monetária desde 01-04-2011 e juros de mora a contar da 
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citação, tudo a ser apurada em liquidação de sentença; (d) ao pagamento da multa contratual 
de 0,5 % ao mês (cláusula 6.7), referente ao período de 01/04/2011 (data prevista para entrega 
do imóvel, já computados os 180 dias de tolerância) a 27/01/2012 (data da entrega das chaves), 
corrigida monetariamente desde 01-04-2011 e acrescida de juros de mora a contar da citação. 
Rechaçou, entretanto, o pleito de indenização por lucros cessantes 
(alugueis), ante a ausência de provas de que o imóvel seria alugado 
3. Recurso de ambas as partes.
4. A empresa ré em seu apelo reconhece o atraso na entrega do imóvel, embora tente excluir
sua culpa.  Alega que o termo final da mora é a data da expedição do “habite-se” (28/12/2010), 
e não a data da entrega das chaves (27/01/12). Rechaça o cabimento de ressarcimento de 
indébito em virtude da mora, bem como a devolução dos valores pagos a título de comissão de 
corretagem, ao argumento de que o contrato não apresenta qualquer vício. 

5. A parte autora pugna, em seu apelo, pela condenação da ré por dano material na espécie de
lucros cessantes (alugueis), bem como pugna pela majoração do quantum indenizatório do 
dano moral.  
6. DESPROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
AUTORA PARA DEFERIR LUCROS CESSANTES (ALUGUEIS) E AUMENTAR O DANO MORAL. 
7. A comissão de corretagem surge no interesse do vendedor do bem, a quem cabe a
responsabilidade pelo respectivo pagamento. O artigo 714 do Código Civil, todavia, faculta aos 
interessados disporem de forma diversa, ajustando que a comissão de corretagem poderá ficar 
a cargo do comprador, desde que expressa e objetivamente acordada. Esse não é o caso dos 
autos, pois, de acordo com a Promessa de Compra e Venda acostada, não foi incluído o valor da 
comissão de corretagem no preço final dos imóveis. Note-se que os corretores apontados 
sequer foram contratados pelos autores, tendo sido impostos pelo réu, justamente para 
impulsionar a venda das unidades residenciais. O dever de informar, a toda evidência, não foi 
cumprido pela empresa ré, razão pela qual deve o valor desembolsado pelos autores a título de 
comissão de corretagem ser ressarcido. Correta, pois, a sentença nesse ponto. 
8. Quanto à falha na prestação de serviço da ré, a justificativa apresentada de que a entrega
do imóvel não teria ocorrido por culpa exclusiva dos autores, não encontra eco nos autos, uma 
vez que a ré não logrou comprovar a data da averbação do “habite-se”, o que teve o condão de 
possibilitar aos autores a contratação de financiamento para a quitação da “parte B” do 
contrato. Ora, se o saldo devedor se eleva acima do valor previsto exatamente em razão de 
incidência de índice de atualização no período de atraso na entrega do imóvel, não há como 
impor tal ônus aos consumidores/adquirentes, devendo-se, ao revés, a fornecedora arcar com 
esse plus.Logo, o saldo devedor dos demandantes não pode sofrer a incidência destes 
atualizadores, devendo tal congelamento incidir a partir da constatação da mora, ou seja, da 
data convencionada para entrega do imóvel na data prevista no contrato (outubro/2010) até a 
efetiva entrega das chaves, em 27/janeiro/2012 (índice 00175), mormente em virtude da 
ausência de prova da data da averbação do “habite-se”. 
9. No que toca ao pedido de lucros cessantes (alugueis), o juiz o indeferiu, alegando falta do
efetivo prejuízo.  Embora não haja na presente hipótese a comprovação de que o imóvel seria 
utilizado para fins de locação, merece ser acolhido o apelo. Com efeito, o consumidor, ao fazer 
investimento para aquisição de um imóvel, pretende morar ou locar o bem, sendo esta a 
conclusão razoável da dinâmica do sistema econômico em que vivemos. Por outro lado, o STJ 
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 (alugueis não 
auferidos no período do atraso), eis que presumível o prejuízo, que deve ser indenizado.  
10. No tocante ao pleito para majoração do dano moral, entendo que também assiste razão
aos consumidores, eis que o valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor deve 
ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os parâmetros adotados 
por este Tribunal em casos semelhantes, considerando o longo período de atraso na entrega. 
11. RECURSO DA EMPRESA RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA A
QUE SE DÁ PROVIMENTO para, reformando a sentença, majorar a verba de danos morais para 
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R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor e condenar a empresa ré a ressarcir à parte autora 
por lucros cessantes decorrentes do prejuízo causado por alugueis não auferidos no período de 
atraso na entrega (01/04/2011 a 27/01/2012), a ser apurado em liquidação de sentença. Custas 
e honorários pela parte ré, estes fixados em 15% sobre o valor da 
condenação, ante o acolhimento de todos os pedidos dos autores. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0342724-
55.2011.8.19.0001, em que são apelantes CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-9 LTDA (apelante 
1) e SIMOME (Omitido) e outro (apelante 2) e apelados OS MESMOS.

ACÓRDÃO 

Os Desembargadores que compõem a Vigésima Sexta Câmara Cível/Consumidor do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ACORDAM, por unanimidade de votos, em 
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte empresa ré e DAR PROVIMENTO ao recurso da 
parte autora, nos termos do voto do Desembargador Relator, como segue. 

RELATÓRIO 

Na forma do permissivo regimental, adoto o relatório da sentença, assim redigido 
(índice 00257): 

“Trata-se de ação indenizatória, sob o rito sumário, ajuizada por Simone (Omitido) e outro em face
de CR2 Empreendimentos SPE-9 Ltda e CR 2 Empreendimentos Imobiliários S/A, em que pretendem 
os autores, a condenação das rés ao pagamento da cláusula penal moratória estipulada no contrato 
celebrado entre as partes, além de pagamento ao dano emergente e ao lucro cessante e 
indenização a título de danos morais. Alegam os autores que no dia 28 de março de 2009 foi 
celebrado contrato de promessa de compra e venda com as rés, da unidade nº 803 do 
empreendimento Parque das Águas, e para tanto sempre honraram com as obrigações pecuniárias, 
quitando integralmente o imóvel, realizando ainda contrato de alienação fiduciária junto às próprias 
rés. Ressaltam que mesmo estando adimplidos com as obrigações, os autores não receberam o 
imóvel, decorrendo um prazo de 11 meses além do acordado. Aduzem que pretendiam financiar o 
saldo devedor junto a instituições financeiras na data de entrega do imóvel, porém, as rés não 
providenciaram expedição do habite-se do empreendimento, fazendo com que o saldo devedor 
fosse atualizado indevidamente, e não restando alternativa aos autores que não a contratação de 
financiamento com as rés para que pudessem receber o imóvel, o que findou por majorar seu 
valor. A petição inicial de fls. 02/39 veio acompanhada dos documentos de fls. 40/86. Citação (fls. 
90/92). Em audiência de conciliação (fls. 93) a mesma não foi obtida. Pela parte ré foi informado 
que as chaves do móvel estão disponíveis para os autores na sede do primeiro réu. Pelo juízo foi 
prolatada decisão saneadora, que extingui o processo, sem resolução do mérito em relação ao 
segundo réu, tendo o mesmo por parte ilegítima para figurar no polo passivo. Pela parte autora foi 
interposto agravo retido, com apresentação pelo réu de contrarrazões; pelo juízo foi mantida a 
decisão alvejada. Contestação apresentada pelo primeiro réu (fls. 96/113) acompanhada dos 
documentos de fls. 114/170, arguindo preliminarmente ilegitimidade passiva da segunda ré, eis que 
a mesma não celebrou qualquer contrato com os autores. No mérito afirma que o contrato firmado 
entre as partes previa uma dilação do prazo para entrega das chaves em até 180 dias, e ainda aduz 
que a expedição do habite-se deu em 28/12/2010, estando nesta data a unidade pronta para ser 
entregue. Ressalta que os autores não conseguiram realizar o financiamento bancário necessário 
para dar quitação à segunda parte do financiamento do imóvel. Às fls. 171/173 foi juntado pela ré 
o termo de entrega das chaves. Agravo retido (fls. 174/177) interposto pelo réu da decisão proferida
em audiência de conciliação, tendo o juízo o recebido às fls. 180, e o agravado apresentado as 
contrarrazões às fls. 214/225. Petição da parte autora, às fls. 181-190, com documentos às fls. 
191/213. Nova petição do autor às fls. 228-230 e da parte ré às fls. 231-233.  
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A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial, ressaltando que a parte 
ré não comprovou a data da averbação do “habite-se”, o qual teria o condão de possibilitar 
aos autores contratar a “parte B” do financiamento do imóvel, restando configurada a falha 
na prestação do serviço. Aduziu que o dano moral restou configurado, ante os fatos 
narrados. Quanto ao dano material, rechaçou o pleito na modalidade lucros cessantes, por 
inexistência de provas; e julgou parcialmente procedente relativamente ao pedido de dano 
material na modalidade de dano emergente, consignando que a atualização do saldo 
devedor deve levar em conta o período de 180 dias previsto em caso de prorrogação. Eis o 
dispositivo: 

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido para CONDENAR a Ré: a) ao dever de 
indenizar pelos danos morais experimentados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 
Autor, devidamente corrigido a contar desta data e acrescido de juros no percentual de 1% ao mês a 
contar da citação; b) a restituir aos Autores a quantia paga a título de comissão de corretagem, nos 
temos da fundamentação supra, em sua forma simples, devidamente corrigida a contar do 
desembolso e acrescida de juros no percentual de 1% ao mês a contar da citação, em valor a ser 
apurado em liquidação de sentença; c) proceder ao recálculo do saldo devedor, na forma acima 
fundamentada, devendo restituir aos autores, de forma simples, o valor indevidamente corrigido, 
valor este a incidir atualização monetária desde 01-04-2011 e juros de mora a contar da citação, 
tudo a ser apurada em liquidação de sentença; d) ao pagamento da multa contratual de 0,5 % ao 
mês (cláusula 6.7), referente ao período de 01-04-2011 a 27-01-2012, corrigida monetariamente 
desde 01-04-2011 e acrescida de juros de mora a contar da citação. Considerando a sucumbência 
mínima da parte autora, condeno a parte Ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% 
do valor da condenação. 

Embargos de declaração interpostos pela parte autora (índice 00265), alegando 
omissão da sentença quanto aos lucros cessantes, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo, 
sob o fundamento de inexistência dos requisitos do art. 535 do CPC (índice 00286).  

Inconformada, a empresa ré interpôs recurso de apelação, reprisando os 
argumentos da contestação, e sustentando, preliminarmente, (1) a ilegitimidade passiva 
para a devolução dos valores pagos a título de corretagem. No mérito, (2) afirma que o 
contrato celebrado entre as partes não contém vício, tendo em vista que os autores 
aceitaram os termos lá descritos. (3) Rechaça a condenação por atraso na entrega do imóvel 
até a entrega das chaves, afirmando que o “habite-se” foi expedido em dezembro de 2010, 
sendo este o momento em que a mora da incorporadora findou-se. (4) Imputa à parte 
autora a culpa pelo atraso na entrega do imóvel, afirmando que a mesma não havia 
adimplido o contrato de compra e venda com a quitação do saldo devedor da “parte B” do 
financiamento. Assevera incabível a devolução de valores decorrentes de saldo devedor, 
afirmando que a evolução do saldo devedor, relativo à parte B do financiamento ocorreu na 
forma prevista no contrato celebrado entre as partes, não havendo qualquer justificativa 
para referida restituição. Ao final, pugna pela improcedência do pedido referente à 
devolução da taxa de corretagem e devolução de saldo devedor, bem como seja 
considerado como termo final da mora para entrega do imóvel a expedição do “habite-se” 
(índice 00272).  

Inconformada, também, a parte autora interpôs recurso de apelação, em que 
reprisa os argumentos da inicial, sustentando que os lucros cessantes, embora não 
comprovados, são presumidos em caso de incorporações imobiliárias. Assevera que o valor 
do dano moral foi arbitrado em quantia mínima, relativamente ao poder econômico da 
empresa ré. Ao final, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano 
material, na qualidade de lucros cessantes, bem como pela majoração do quantum 
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indenizatório por dano moral (índice 00288). 

Contrarrazões da empresa ré (índice 00308). 

Contrarrazões da parte autora (índice 00317). 

É o relatório. 

VOTO 

O recurso é tempestivo e estão satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade. 

Conforme se verifica dos autos, os autores firmaram com a ré, em 28/março/2009, 
contrato particular de promessa de compra e venda para aquisição de unidade condominial 
autônoma no Edifício denominado "Parque das Águas - Praias de Niterói". Foi estabelecido o 
mês de outubro de 2010 para entrega das chaves (índice 00042), com prorrogação de até 
180 dias (índice 00055). Entretanto, as chaves foram entregues em 27/janeiro/2012 (índice 
00175). Diante do atraso na entrega do imóvel, a parte autora postula o pagamento da 
multa de 0,5% (meio por cento) contratualmente prevista; dano emergente, concernente na 
atualização indevida do saldo devedor; devolução em dobro dos valores pagos a título de 
comissão de corretagem, por considerá-la abusiva; lucros cessantes, ao argumento de que 
deixaram de auferir lucro com a locação da unidade; bem como indenização por danos 
morais.  

A empresa ré (apelante 1), por sua vez, reconhece o atraso na entrega do imóvel, 
porém alega que o termo final da mora é a data da expedição do “habite-se”, e não a data 
da entrega das chaves. Rechaça o cabimento de ressarcimento por dano emergente, bem 
como a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e lucros cessantes, 
ao argumento de que o contrato não apresenta qualquer vício. 

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a ré: 

“a) ao dever de indenizar pelos danos morais experimentados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
para cada Autor, devidamente corrigido a contar desta data e acrescido de juros no percentual de 
1% ao mês a contar da citação;” 

“b) a restituir aos Autores a quantia paga a título de comissão de corretagem, nos temos da 
fundamentação supra, em sua forma simples, devidamente corrigida a contar do desembolso e 
acrescida de juros no percentual de 1% ao mês a contar da citação, em valor a ser apurado em 
liquidação de sentença;” 

“c) proceder ao recálculo do saldo devedor, na forma acima fundamentada, devendo restituir aos 
autores, de forma simples, o valor indevidamente corrigido, valor este a incidir atualização 
monetária desde 01-04-2011 e juros de mora a contar da citação, tudo a ser apurada em liquidação 
de sentença;” 

“d) ao pagamento da multa contratual de 0,5 % ao mês (cláusula 6.7), referente ao período de 01-
04-2011 a 27-01-2012, corrigida monetariamente desde 01-04-2011 e acrescida de juros de mora a 
contar da citação.” 

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, restringindo-
se a controvérsia, em sede recursal, aos seguintes temas: 

a) a devolução de valores pagos pelos autores a título de corretagem;
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b) o termo final para incidência de encargos decorrentes do atraso na entrega do 
imóvel, se a data da expedição do “habite-se” ou da entrega das chaves; 

c) a incidência de dano material na espécie de lucros cessantes;
d) o cabimento de majoração do quantum indenizatório por dano moral. 

Vale lembrar que a presente ação foi inicialmente proposta contra as empresas CR2 
EMPREENDIMENTOS SPE-9 LTDA e CR 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, tendo, no 
entanto, o juízo de piso julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à 
segunda ré, por ilegitimidade passiva. Contra essa decisão foi interposto agravo retido pela 
parte autora, sobre o qual deixo de me pronunciar, considerando que não foi reiterado em 
seu recurso de apelação (apelante 2).  

Pelo mesmo motivo, deixo também de analisar o agravo retido interposto pela 
parte ré (apelante 1), contra a decisão de fls. 93 (índice 00176).  

Pois bem, a comissão de corretagem surge no interesse do vendedor do bem, a 
quem cabe a responsabilidade pelo respectivo pagamento. O artigo 714 do Código Civil, 
todavia, faculta aos interessados disporem de forma diversa, ajustando que a comissão de 
corretagem poderá ficar a cargo do comprador, desde que expressa e objetivamente 
acordada.  

Esse não é o caso dos autos, pois, de acordo com a Promessa de Compra e Venda 
acostada, não foi incluído o valor da comissão de corretagem no preço final dos imóveis. 

Note-se que os corretores apontados sequer foram contratados pelos autores, 
tendo sido impostos pelo réu, justamente para impulsionar a venda das unidades 
residenciais, razão pela qual deve o valor ser ressarcido. Nesse sentido: 

0029564-91.2011.8.19.0209 - APELACAO - 1ª Ementa - DES. SANDRA CARDINALI - Julgamento: 
14/10/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR - APELAÇÃO. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUTORA QUE 
COMPARECEU AO STAND DE VENDAS DA CONSTRUTORA. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NÃO 
PRESTADO. PAGAMENTO DA CORRETAGEM COMPROVADO. VALORES QUE NÃO RESTARAM 
DESCONTADOS DO PREÇO FINAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO, CONFIGURANDO FALHA NA 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 6º, III DO CDC). DEVOLUÇÃO QUE SE IMPÕE. REEMBOLSO, NA 
FORMA SIMPLES, DAS QUANTIAS PAGAS PELA AUTORA A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. 
AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ NA COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, NA FORMA DO ART. 557 § 1° - A DO 
CPC. 

Desta forma, na omissão do contrato, seria ônus do vendedor o pagamento da 
comissão de corretagem, o que não se verificou no caso concreto. 

Impõe-se, portanto, a devolução dos valores pagos pelos compradores e não 
restituídos pela vendedora, na forma simples, por não haver prova da má-fé do credor na 
realização da cobrança. 

Quanto à falha na prestação de serviço da ré, consubstanciada no atraso na entrega 
do imóvel, esta restou incontroversa, cingindo-se a controvérsia, neste ponto, tão somente 
no que tange ao termo final da mora. 
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Com efeito, a ré incutiu no demandante uma legítima expectativa, qual seja, de 
recebimento do bem até o prazo limite aprazado, que, considerando a prorrogação máxima 
prevista contratualmente, ocorreria até o último dia de abril de 2011. 

Nessa esteira, a empresa ré não logrou comprovar a ocorrência de quaisquer 
excludentes de sua responsabilidade pela não entrega do imóvel, dentre aqueles previstos 
no § 3° do art. 14 do CDC. 

Acrescente-se que a justificativa apresentada, de que a entrega do imóvel não teria 
ocorrido por culpa exclusiva dos autores não encontra eco nos autos, uma vez que a ré não 
logrou comprovar a data da averbação do “habite-se”, o que teve o condão de possibilitar 
aos autores a contratação de financiamento para a quitação da “parte B” do contrato.  

Ora, se a dívida pode se elevar justamente em razão do atraso na entrega do 
imóvel, não há como impor tal ônus aos consumidores, devendo-se, ao revés, compelir à 
fornecedora ao pagamento desta verba.  

Logo, o saldo devedor dos demandantes não pode sofrer a incidência destes 
atualizadores, devendo tal congelamento incidir a partir da constatação da mora, ou seja, da 
data convencionada para entrega do imóvel na data prevista no contrato (outubro/2010) até 
a efetiva entrega das chaves, em 27/janeiro/2012 (índice 00175). 

Neste mesmo sentido, confiram-se os julgados desta Corte, EXCLUINDO A 
CORREÇÃO MONETÁRIA: 

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. 
DIREITO CONSTITUCIONAL DE MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. Atraso na entrega do 
imóvel. Construtora que não apresentou justificativa para ilidir responsabilidade. Inteligência do art. 
14, par. 3º, do CDC. Risco do empreendimento. Taxa de obra. Devolução dos valores pagos a mais, 
por conta da elevação do saldo devedor durante a mora. Incidência de lucros cessantes pela falta de 
utilização do imóvel. Dano moral corretamente fixado. Razoabilidade e Proporcionalidade. 
Precedentes desta Corte. Restituição da comissão de corretagem. NEGA-SE SEGUIMENTO AOS 
RECURSOS DAS RÉS. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. (Apelação nº 
049200063-63.2011.8.19.0001 – DES. PETERSON BARROSO SIMAO - Julgamento: 27/02/2014 - 
VIGESIMA QUARTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR ). 

No que toca ao pedido de lucros cessantes, embora não haja na presente hipótese 
a comprovação de que o imóvel seria utilizado para fins de locação, merece ser acolhido o 
apelo. 

Com efeito, não há dúvida que o consumidor, ao fazer investimento para aquisição 
de um imóvel, pretendia morar ou locar o bem, sendo esta a conclusão razoável da dinâmica 
do sistema econômico em que vivemos. 

Por outro lado, O STJ já firmou entendimento que o descumprido o prazo para 
entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda é cabível a condenação por 
lucros cessantes, eis que presumível o prejuízo. Confira-se: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCAPAZ 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 
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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. (STJ AgRg no 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.319.473 - RJ (2010⁄0111433-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA) 

O valor dos lucros cessantes deverá ser fixado e apurado em liquidação de sentença 
por arbitramento, conforme constou no pedido inicial, apurado entre a data limite 
contratualmente prevista para entrega do imóvel até a averbação do “habite-se”. 

No tocante ao pleito para majoração do dano moral, entendo que também assiste 
razão aos autores, eis que o dano moral foi fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada 
autor, devendo o valor ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, 
montante que se revela adequado à repercussão dos fatos em discussão, segundo critérios 
de razoabilidade e de proporcionalidade, não representando enriquecimento para a parte 
autora, mas sim uma compensação pelos transtornos causados, além de penalidade para a 
parte ré, para evitar reiterado comportamento da mesma, além de estar em consonância 
com o parâmetro adotado por este Tribunal em casos semelhantes: 

APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA CONDENA A RÉ A ENTREGAR AS CHAVES DO IMÓVEL, COM O COMPETENTE 
¿HABITE-SE¿, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA ÚNICA DE R$ 15.000,00, E AO 
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 E DANO MATERIAL 
ATINENTE AOS ALUGUERES MENSAIS DO IMÓVEL, DESDE 31.05.2010 ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS 
CHAVES, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, POR ARBITRAMENTO, ARCANDO A 
DEMANDADA COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO DA RÉ PUGNA PELA REFORMA DO DECISUM, 
EIS QUE AUSENTES DEMONSTRATIVOS DOS DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA, COM ENTREGA DO IMÓVEL ACORDADA PARA MAIO DE 2010 E SEM NOTÍCIAS 
DA ENTREGA ATÉ ESTA DATA. MORA SUPERIOR A TRÊS ANOS. FALHA INDUVIDOSA NA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. DEMORA NA ENTREGA DO APARTAMENTO QUE ENSEJA LUCROS CESSANTES, SENDO 
PRESUMÍVEIS OS PREJUÍZOS DO PROMITENTE-COMPRADOR. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ E 
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA DO DEBATE RELATIVO À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO 
DA CLÁUSULA PENAL COM PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 
MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA 
EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, O CARÁTER 
PEDAGÓGICO/PUNITIVO DO INSTITUTO E OS PARÂMETROS NORMALMENTE ARBITRADOS PARA 
CASOS SEMELHANTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Apelação nº 0034154-
22.2012.8.19.0001 - DES. GILDA CARRAPATOSO - Julgamento: 05/06/2014 - VIGESIMA SEXTA 
CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) – (R$ 10.000,00) 

Apelação. Relação de consumo. Indenizatória. Contrato de compra e venda. Atraso na entrega do 
imóvel. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Responsabilidade objetiva do 
prestador de serviço frente ao consumidor. Fortuito interno. Aplicação do enunciado de súmula n.º 
94 do TJ/RJ. Incidência de multa pelo atraso em razão de cláusula penal. Indenização por dano 
moral no valor de R$ 10.000,00 que se mantém. Recurso a que se nega seguimento com base no 
artigo 557, caput, do CPC. (Apelação Cível nº 0221445-34.2013.8.19.0001 – DES. MARCELO 
ANATOCLES – Julgamento: 28/04/2014 – VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR) 

Apelação. Ação indenizatória. Sentença de procedência do pedido. Atraso na entrega de imóvel 
adquirido na planta. Fortuito interno. Situação que ultrapassa o mero dissabor. Dano moral. 
Configuração. Verba razoável. 1. Eventuais revezes nos mercados de insumos e mão de obra, 
decorrentes do aquecimento da atividade imobiliária, longe de caracterizar caso fortuito e excluir a 
responsabilidade civil do fornecedor, integram o risco inerente à atividade comercial explorada pelo 
incorporador e construtor, não passando, quando muito, de típico fortuito interno. 2. O adquirente 
de imóvel na planta nutre expectativa legítima e de boa-fé em relação ao momento em que poderá 
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desfrutar do bem como residência sua. Superado o prazo assumido pelo construtor, configura-se o 
dano moral, na medida em que não se trata de um produto qualquer, mas de imóvel que viria a 
servir de moradia do autor. 3. Não se mostra excessiva a verba compensatória arbitrada em R$ 
10.000,00 para a compensação do dano extrapatrimonial decorrente do atraso de seis meses após 
o prazo de tolerância para entrega do imóvel, seja à luz da extensão do dano, seja por força da
gravidade da culpa do ofensor, que deixou de agir com a necessária perícia e cuidado na 
elaboração e execução do projeto do empreendimento, o que importou no pronunciado 
ultrapassamento da data aprazada. Inteligência do art. 944, caput e § único, do Código Civil. 4. Em 
se tratando de responsabilidade por ilícito contratual, fluem os juros desde a citação, na forma dos 
arts. 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. 5. Negativa de seguimento ao recurso. 
(Apelação Cível nº 1639305-25.2011.8.19.0004 – DES. MARCOS ALCINO TORRES – Julgamento: 
16/04/2014 – VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR). 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
RECURSO DAS RÉS. Contrato de promessa de compra e venda celebrado em 05 de maio de 2008, 
visando à aquisição de unidade no empreendimento denominado "Residencial Rio Star Condomínio 
Resort", com previsão de entrega para abril de 2010 Assim, havendo atraso na entrega da obra por 
conduta não atribuível ao consumidor, caracterizado está o dano e a falha na prestação do serviço 
do fornecedor, culminando em inadimplemento contratual, do que decorre o dever de reparação. 
Artigo 14, §3º, do CDC. Nessa toada, mesmo com a dilação do prazo em 180 dias, configurou-se a 
mora da ré quanto à obrigação específica de entrega do imóvel. Aviso nº 85 e Súmula nº 98 deste 
Tribunal de Justiça. A hipótese não se trata apenas de insatisfação da autora pelo descumprimento 
do contrato, mas de efetivo abalo emocional e psíquico, sendo forçoso reconhecer que a conduta 
da parte ré acarretou infortúnios que transcendem o mero aborrecimento cotidiano. Indenização 
por dano moral fixada em R$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, bem como aos critérios compensatório e punitivo-pedagógico. Precedentes do E. 
STJ e deste Tribunal de Justiça. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO A QUE SE NEGA 
SEGUIMENTO, NA FORMA DO CAPUT DO ART. 557 DO CPC. (Apelação Cível nº 0047028-
49.2011.8.19.0203 –Des. André Ribeiro - Julgamento: 13/12/2013 - Vigésima Primeira Câmara Cível). 

Por conseguinte, acolhidos os demais pedidos da parte autora (apelante 2), merece 
ser afastada a sucumbência recíproca, condenando a empresa ré (apelante 1) nos ônus da 
sucumbência, eis que vencidas em todos os pleitos da inicial. 

Por todo o exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação da 
empresa ré, e DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora para, reformando a sentença, 
majorar a verba de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor e 
condenar a empresa ré a ressarcir à parte autora por lucros cessantes, decorrentes do valor 
da locação do imóvel no período da mora na entrega (01/04/2011 a 27/01/2012), a ser 
apurado em liquidação de sentença. Custas e honorários pela parte ré, estes fixados em 15% 
sobre o valor da condenação.  

Rio de Janeiro,  06 de novembro  de 2014. 

DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES - Relator 
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