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APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – 

INDENIZATÓRIA - IMÓVEL ENTREGUE POR 

CONSTRUTORA COM ATRASO – AUTORES QUE 

PAGARAM POR ALUGUÉIS DE OUTRO IMÓVEL EM 

VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DA RÉ -  SENTENÇA 

QUE CORRETAMENTE DEDUZIU DA INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS O VALOR DA 
CORRETAGEM QUE É DEVIDA - QUANTUM 

REPARATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL 

CORRETAMENTE ARBITRADO – EXTENSÃO DO 

DANO – CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO – 

RAZOABILIDADE-PROPORCIONALIDADE – 

SENTENÇA QUE SE MANTÉM. 

 

1. Cuida-se de demanda indenizatória movida 

por proprietários de unidade habitacional em 

face da construtora, tendo como causa de pedir 

atraso na entrega do imóvel nem a Ré 

providenciou a averbação do "habite-se" junto 

ao RGI. 

 

2. Alega a parte autora que as chaves seriam 

entregues até agosto de 2009, com possibilidade 

de atraso não superior a 180 dias, mas o imóvel 

não foi entregue, acarretando prejuízos materiais 

com gastos de locação de imóvel residencial, 

além de danos morais. Afirma que foi paga a 

quantia de R$ 17.690,30, acreditando que se 

tratava de um sinal; porém, verificou-se 

posteriormente que o valor se referia à Comissão 

de corretagem. 
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3. Sentença que julgou procedente em parte o 

pedido, julgando procedente em parte o pedido 

formulado na inicial, para condenar a Ré a 

pagar aos Autores, a titulo de indenização por 

danos materiais, a importância de R$ 8.802,85, 

corrigida monetariamente e acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir de cada de 

desembolso, e, ainda, a pagar a cada Autor, 

como compensação pelos danos morais, a 

quantia de R$ 15.000,00, corrigida 

monetariamente a partir da sentença e 

acrescida de juros moratórios de 1% ao mês 

contados a partir da citação. Face à 

sucumbência reciproca, custas  "pro rata" e os 

honorários compensados. 

 

4. Apelação dos autores, afirmando que não foi 

apreciado o pedido de ressarcimento da 

atualização monetária que incidiu abusivamente 

sobre o Saldo Devedor e indeferido o pedido de 

devolução da corretagem cobrada de forma 

indevida. Pede seja deferido o pedido alternativo 

de n° 01 da petição inicial, sendo fixado a titulo 

de perdas e danos o valor correspondente a 

atualização realizada de forma indevida sobre o 

Saldo Devedor (D.1.2.c),  consubstanciado na 

diferença entre o valor que alcançaria a dita 

parcela na data de seu vencimento - 11/2009.  

 

5. Apelação da Ré, afirmando que inexiste prova 

dos alegados danos materiais, não podendo 

subsistir o pedido de restituição de aluguéis ou, 

ad argumentandum, que o termo final para 

pagamento dos aluguéis deve ser modificado, 

pois erroneamente a sentença recorrida 

determinou o pagamento dos supostos  aluguéis, 

considerando o que foi pago até o mês de 

outubro de 2010, uma vez que, após a conclusão 

das obras e concessão do  "habite-se" , que se 

deu em 22/06/2010, a imissão na posse passou a 

depender dos próprios Apelados, qual seja, a 

busca do financiamento bancário. Insurge-se 

contra o valor fixado pela sentença, pois deve 

haver a exclusão das Cotas Condominiais, IPTU e 

Demais Encargos. Aduz a ausência de danos 

morais, visto que o atraso na conclusão das 

obras foi de apenas 4 meses. 
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6. A Preliminar de ilegitimidade passiva que não 

merece acolhida, uma vez que os documentos 

acostados aos autos dão conta da participação 

da ré no empreendimento imobiliário.  

 

7. Assinatura do contrato de promessa de 

compra e venda em fevereiro de 2009 com a ré, 

com data prevista para término das obras em 

julho de 2009, recebendo os autores as chaves 

do imóvel apenas em dezembro de 2010, o que 

fez com que os Autores pagassem aluguel. 

 

8. Evidente inadimplemento contratual por Parte 

da ré, não logrando êxito em demonstrar 

qualquer acontecimento extraordinário que 

possa ser entendido como força maior ou de 

caso fortuito, sendo certo que “chuvas” ou 

“escassez de mão de obra” não são excludentes 

da responsabilidade assumida pela parte ré, visto 

que previsíveis a um empreendimento imobiliário. 

 

9. Valor de corretagem que não deve ser 

devolvida aos Autores, pois claramente exposta 

na documentação que assinaram, inclusive 

destacada do preço de venda do bem imóvel. 

 

10. Com relação ao valor arbitrado a título de 

danos morais, tem-se que deve ser fixado 

levando-se em contra o caráter pedagógico- 

punitivo e a extensão do dano, atentando-se 

para os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade como norteadores para a 

fixação do valor da reparação. 

 

11. Considerando-se os critérios mencionados, 

tem-se que o valor da compensação fixado pelo 

magistrado de 1º grau em R$ 15.000,00, para 

cada autor, mostra-se adequado e proporcional 

ao caso concreto. 

 

12. Isso porque cumpre se arbitrar o valor da 

compensação de forma prudente, isto é, 

afastando-se o enriquecimento sem causa, mas, 

sem olvidar da fixação de valor que cumpra a 

finalidade de ordem psíquica, a transparecer 

que o aborrecimento e auguras do fato foram 

devidamente compensadas. 
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13. Correta a sentença ao estabelecer os juros 

partir da citação, com relação à reparação por 

danos morais (art. 219 CPC), nos termos da 

súmula 161 TJRJ, e a correção monetária a 

contar do julgado (Súmula 97 TJRJ). 

 

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS. 

 

ACÓRDÃO 

 

VISTOS, relatados e discutidos esta APELAÇÃO CÍVEL N.º 008207-

89.2010.8.19.0209, em que são APELANTES OSCAR GARCIA JUNIOR E OUTRA 

(apelantes 1) e GAFISA S/A (apelante 2) e APELADOS OS MESMOS.  

 

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Quarta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por 

unanimidade de votos, em NEGAR provimento aos recursos. 

 

 

RELATÓRIO  

 

Cuida-se de apelação contra sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos formulados em demanda de 

obrigação de fazer cominada com indenizatória ajuizada por OSCAR 

GARCIA JUNIOR e outra em face de GAFISA S A. 

 

Alega a parte autora, em suma, que celebrou 

contrato de promessa de compra e venda da unidade 707 do bloco 
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2 do empreendimento denominado “Vivance Residence”. Embora 

tenham pago todas as prestações, a Ré não entregou o imóvel nem 

providenciou a averbação do "habite-se" junto ao RGI. Esclarece que 

foi pactuado no contrato que as chaves seriam entregues até agosto 

de 2009, com possibilidade de atraso não superior a 180 dias, mas o 

imóvel não foi entregue, acarretando aos Autores prejuízos materiais 

com gastos de locação de imóvel residencial, além de danos morais. 

Afirma que foi paga a quantia de R$ 17.690,30, acreditando que se 

tratava de um sinal; porém, verificou-se posteriormente que o valor se 

referia à Comissão de corretagem. 

 

Decisão de fls. 80 indeferindo a antecipação dos 

efeitos da tutela pretendida. 

 

Contestação às fls. 84/114, aduzindo sua 

ilegitimidade passiva para restituir valores pagos pela corretagem, 

bem como a legalidade da transferência do ônus do pagamento da 

comissão de corretagem. Alega o descabimento da devolução em 

dobro das quantias pagas; faz juntada do “habite-se do 

empreendimento”, concedido em 22/06/2010, e ainda, certidão 

expedida pelo 9° ofício de registro de imóveis, que comprova que a 

averbação está em fase final, sem qualquer exigência.  Apesar dos 

esforços da ré para cumprir integralmente o que foi ajustado, fato é 

que por motivos de força maior, alheios à vontade da Gafisa, houve 

atraso na conclusão do empreendimento em questão. Alega o 

descabimento de indenização por danos materiais e morais.  

 

Audiência de fls. 197/198. 
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A sentença de fls. 252/259 julgou extinto o processo 

com relação aos pedidos de condenação ao cumprimento de 

obrigações de fazer consistentes na entrega do imóvel e na 

averbação do "habite-se", em razão da perda do objeto, nos termos 

do artigo 267, VI do CPC, e julgado procedente em parte o pedido 

formulado na inicial, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC para 

condenar a Ré a pagar aos Autores, a titulo de indenização por 

danos materiais, a importância de R$ 8.802,85, corrigida 

monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir de cada de desembolso, e, ainda, a pagar a cada Autor, 

como compensação pelos danos morais, a quantia de R$ 15.000,00, 

corrigida monetariamente a partir da presente data e acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês contados a partir da citação. Face à 

sucumbência reciproca, as custas serão suportadas pelas partes de 

forma  "pro rata" e os honorários deverão ser compensados. 

 

Embargos de declaração opostos pelas partes e 

rejeitados à fl. 278. 

 

Apelação dos autores de fls. 279/307, afirmando que 

não foi apreciado o pedido de ressarcimento da atualização 

monetária que incidiu abusivamente sobre o Saldo Devedor e 

indeferido o pedido de devolução da corretagem cobrada de forma 

indevida. Pede seja deferido o pedido alternativo de n° 01 da 

petição inicial, sendo fixado a titulo de perdas e danos o valor 

correspondente a atualização realizada de forma indevida sobre o 

Saldo Devedor (D.1.2.c),  consubstanciado na diferença entre o valor 

que alcançaria a dita parcela na data de seu vencimento - 11/2009.  
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Apelação da Gafisa de fls. 309/330, afirmando que 

inexiste prova dos alegados danos materiais, não podendo subsistir o 

pedido de restituição de aluguéis ou, ad argumentandum, que o 

termo final para pagamento dos aluguéis deve ser modificado, pois 

erroneamente a  sentença recorrida determinou o pagamento dos 

supostos  aluguéis, considerando o que foi pago até o mês de 

outubro de 2010 (fi.224), uma vez que, após a conclusão das obras e 

concessão do  "habite-se"1 , que se deu em 22/06/2010, a imissão na 

posse passou a depender de atos a serem praticados pelos próprios 

Apelados, qual seja, a busca do financiamento bancário que serviria 

para a quitação do saldo. Insurge-se contra o valor fixado pela 

sentença, pois deve haver a exclusão das Cotas Condominiais, IPTU e 

Demais Encargos. Aduz a ausência de danos morais, visto que o 

atraso na conclusão das obras  foi de apenas 4 meses. 

 

Contrarrazões às fls. 334/341 e 342/360. 

 

 

         Passo ao VOTO. 

 

 

Conheço dos recursos por tempestivos e por estarem 

presentes os demais requisitos de admissibilidade. 

 

A Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

Gafisa não merece acolhida, uma vez que os documentos acostados 

aos autos dão conta de sua participação no empreendimento 

imobiliário, tal como estabeleceu a sentença. ré'...:DOcumentos que;  .'confirmam .sua participação  'nc:;;,  
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Versa a controvérsia a respeito da responsabilidade 

civil da parte ré diante do inadimplemento contratual, caracterizado 

pela não entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda, 

no prazo estipulado, muito menos a averbação do "habite-se". 

 

Importante destacar que resta incontroverso o 

pagamento no valor de R$ 66.034,31 pelos autores (fl. 72), contraindo 

financiamento para quitar o saldo devedor, assinando o contrato de 

promessa de compra e venda em fevereiro de 2009 com a ré, com 

data prevista para término das obras em julho de 2009, devendo ser 

sublinhando que os autores receberam as chaves do imóvel apenas 

em dezembro de 2010 (fl. 197).  

 

Vale mencionar que a entrega da obra estava 

prevista para julho de 2009, conforme cláusula “f” do quadro resumo 

(fls. 26), existindo previsão de prazo de carência de 180 dias, 

conforme cláusula 3.2 de fls. 28v (“3.2.) PRAZO DE CONCLUSÃO DA 

UNIDADE. PROCED1MENTOS DE VISTORIA. A unidade ora 

compromissada deverá estar concluída de acordo com os projetos e 

especificações, no mês indicado na letra  "F" do Quadro Resumo, 

admitindo-se um atraso não superior a 180 (cento e oitenta) dias para 

a sua conclusão, ficando certo que, para esse fim, acordam os 

contratantes que, no prazo acima não se inclui o tempo necessário 

para execução de serviços extraordinários, acessórios e 

complementares, assim entendidos aqueles não especifizados no já 

citado memorial descritivo e especificações do edifício, bem como 

os motivos de força maior e de origem alheia à vontade da 

OUTORGANTE.” 
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Dessa forma, houve considerável atraso na entrega 

do imóvel, evidenciando-se, assim, o inadimplemento contratual por 

Parte da ré, não logrando êxito em demonstrar qualquer 

acontecimento extraordinário que possa ser entendido como força 

maior ou de caso fortuito, sendo certo que “chuvas” ou “escassez de 

mão de obra” não são excludentes da responsabilidade assumida 

pela parte ré, visto que previsíveis a um empreendimento imobiliário. 

 

O atraso perdurou de agosto de 2009 até dezembro 

de 2010 quando se deu a entrega das chaves, o que fez com que os 

Autores pagassem aluguel, perfazendo o montante de R$ 8.802,85 (fls. 

205/214 e 218/224), não merecendo qualquer acerto, pois reflete o 

que de fato foi despendido pelos Autores. Por conseguinte, afasta-se 

a insurgência da Ré de serem decotados valores tais como cotas 

condominiais e demais encargos. 

 

No mais, inexiste pedido não apreciado pelo Juízo a 

quo como afirmou os Autores, sendo certo que, no tocante ao 

pedido de ressarcimento da atualização monetária que incidiu 

abusivamente sobre o Saldo Devedor, o magistrado consignou 

acertadamente que “A prova produzida demonstra que os Autores 

tinham plena ciência do conteúdo do negocio que estavam 

realizando (fls . 53/55, e 198/199) -  apresentada uma minuta 

contendo as condições do negócio que foi por eles  lida antes do 

pagamento efetuado” (fl. 157). 

 

Não colhe o argumento autoral de ser devida a 

devolução da corretagem cobrada, pois claramente exposta na 
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documentação que assinaram, inclusive destacada do preço de 

venda do bem imóvel (fl. 58). 

 

Importa dizer que, inegável o sério transtorno 

causado pela ré a ensejar indenização por danos morais aos 

demandantes. 

 

Quanto ao valor arbitrado, a título de danos morais, 

levando-se em conta o caráter pedagógico-punitivo, na linha de 

precedentes jurisprudenciais, é de se arbitrar o valor da 

compensação de forma prudente, isto é, afastando o 

enriquecimento sem causa, mas, sem olvidar da fixação de valor que 

cumpra a finalidade de ordem psíquica, a transparecer que o dano 

moral foi devidamente compensado. 

 

In casu, verifica-se que a verba compensatória foi 

corretamente fixada, salientando-se que o valor de R$ 15.000,00 para 

cada um dos autores, a título de danos morais, guarda ampla 

compatibilidade com a extensão do dano, atendendo aos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade e demais critérios norteadores 

da fixação do dano moral. 

 

 

Seguem os seguintes precedentes desta Corte: 

 

 

0389683-55.2009.8.19.0001 - APELACAO  - DES. 

GUARACI DE CAMPOS VIANNA - Julgamento: 

11/01/2012 - DECIMA NONA CAMARA CIVEL 

434



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

   4c 

Eletr. 

11 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C/INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA. EMPRESA GAFISA NO PÓLO 

PASSIVO. DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES DO 

IMÓVEL. RECONHECIMENTO PELA RÉ QUANTO AO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, AVENTANDO A 

POSSIBILIDADE DE TER OCORRIDO MOTIVO DE 

FORÇA MAIOR. TRANSTORNOS QUE 

ULTRAPASSARAM AOS LIMITES DOS 

ABORRECIMENTOS COTIDIANOS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM VALOR A ATENDER O CARÁTER 

PEDAGÓGICO PUNITIVO. DANO MATERIAL 

CONFIGURADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO 

DEVEDOR, FRENTE AO FINANCIAMENTO 

CELEBRADO. VINCULAÇÃO À ENTREGA DO 

IMÓVEL COM SUA IMISSÃO NA POSSE E O "HABITE-

SE". SALDO DEVEDOR MAJORADO POR CULPA 

EXCLUSIVA DA RÉ. PERDAS E DANOS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  

 

 

0016001-07.2009.8.19.0207 - APELACAO   

DES. HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIRA - 

Julgamento: 27/07/2011 - DECIMA SETIMA 

CAMARA CIVEL 

CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

PREÇO. PAGAMENTO. LIBERAÇÃO DO DEVEDOR. 

Ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenizatória para as Rés entregarem as chaves 

do imóvel prometido vender ao Autor e 

ressarcirem os danos.Inexiste nulidade por 

julgamento extra petita se a sentença decide a 

lide nos exatos limites dos fatos e fundamentos 

contidos na inicial.A legitimidade das partes é 

analisada no plano abstrato, com base na teoria 

da asserção adotada no Código de Processo 

Civil. Assim, se a 2ª Autora afirma ser vítima de 

lesão extrapatrimonial causada pelas Rés, 

correta a legitimidade ativa. Se a causa de pedir 

e o pedido se dirigem às Rés, correta a 

legitimidade passiva.A relação jurídica das partes 

tem natureza de consumo e exige 

comportamento dos contratantes conforme a 

boa-fé objetiva, sendo imprescindível e 

fundamental a contribuição mútua para a 
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concretização do negócio jurídico.O registro 

imobiliário do "habite-se" precede a entrega das 

chaves, que pressupõe o término da construção 

de modo a possibilitar o uso do imóvel. Há falha 

no dever de cooperação no comportamento das 

Rés que inviabilizou a obtenção do 

financiamento hipotecário e o regular 

adimplemento pelo 1º Autor da obrigação 

contratada de pagar o preço, pois deixaram de 

apresentar o registro do "habite-se" e da 

constituição do condomínio, condição imposta 

pelo agente financeiro para liberar o dinheiro. 

Demonstrada a culpa da 1ª Ré pelo 

inadimplemento da obrigação de regularizar a 

obra até o vencimento da prestação pendente, 

não tem direito aos encargos sobre o saldo 

devedor representados pelos juros moratórios. 

Incide sobre o valor do crédito remanescente a 

correção monetária, tendo em vista a sua função 

de preservar o padrão monetário. Se não existe 

pretensão deduzida na inicial quanto à 

obrigação da 1ª Ré em concluir a obra, inviável 

condená-la a imitir o 1º Autor na posse da 

unidade e a terminar a obra. Embora 

configurada a falha na prestação do serviço da 

1ª Ré, a entrega das chaves do imóvel vincula-se 

à realização de pacto adjeto de hipoteca, nos 

termos da cláusula 3.3 do contrato, já que o 1º 

Autor optou pelo financiamento. Em relação à 

obrigação imposta ao promitente comprador 

quanto ao pagamento do IPTU e das cotas 

condominiais, a lei imputa ao proprietário o ônus 

dessas despesas, e detendo a 1ª Ré a posse 

direta além de ser proprietária do apartamento, 

deve assumir a responsabilidade por tais 

despesas. A falta das prestadoras de serviço está 

caracterizada porque não se portaram com a 

esperável boa-fé objetiva e falharam no dever 

de cooperação, motivo porque respondem 

pelos danos impostos aos consumidores 

reclamados na inicial.Honorários advocatícios 

fixados em observância ao parâmetro legal que 

se mantêm.Recursos providos em parte.  
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Da mesma forma correta a sentença, visto que, com 

relação à reparação por danos morais, nos termos da súmula 161 

TJRJ, os juros incidem a partir da citação (art. 219 CPC) e a correção 

monetária a contar do julgado (Súmula 97 TJRJ). 

 

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar 

provimento aos recursos.  

 

 

Rio de Janeiro,        de junho de 2013. 

 

 

Desembargador MARCELO BUHATEM  

Relator 
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