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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

XXXXXXX-89.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, 

em que é apelante WAGNER (Omitido) e apelado DELPHINUS EVEN 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial 

provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao apelo da ré. 

V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente) e FÁBIO QUADROS.

São Paulo, 30 de outubro de 2014.

MILTON CARVALHO
RELATOR

 Assinatura Eletrônica
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Voto nº 910X.

Apelação nº XXXXXXX-89.2013.8.26.0577.

Comarca: São José dos Campos.

Apelantes e reciprocamente apelados: Wagner (Omitido) e 

Delphinus Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Juiz prolator da sentença: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Atraso na 
entrega. Alegação de força maior. Dificuldades ligadas 
ao mercado imobiliário que não podem ser transferidas 
aos consumidores. Fortuito interno. Cláusula de 
tolerância que não se reputa abusiva. Lucros cessantes. 
Fixação em 0,7% ao mês. Montante que não comporta 
reparo. Multa moratória. Disposição que deve ser 
aplicada também à vendedora, por força das disposições 
do CDC. Recurso do autor provido em parte, desprovido 
o apelo da ré.

Trata-se de ação de indenização julgada procedente 

em parte pela respeitável sentença de fls. 174/177, cujo relatório se 

adota, para condenar a ré a pagar ao autor 0,7% do valor do imóvel 

atualizado, pelo período de 01.10.2010 a 22.04.2012, corrigido e com 

juros de 1% ao mês. Foi reconhecida a sucumbência recíproca.

Inconformadas, apelam as partes.

O autor argumenta que a cláusula de tolerância é 

abusiva; que deve incidir multa moratória por equiparação sobre o valor 

da indenização; e que a indenização por lucros cessantes deve ser 

majorada para 1% ao mês (fls. 181/197).
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A ré sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição 

inicial e, no mérito, que eventos de força maior impediram o cumprimento 

da obrigação, os quais constituem hipótese de excludente de 

responsabilidade; que o habite-se parcial foi expedido em 21 de 

dezembro de 2011, data esta em que se presume adimplida a obrigação; 

que não houve comprovação efetiva de dano material no caso; que, 

subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido; e que, de 

todo modo, o autor deve suportar a maior parte dos ônus da sucumbência 

(fls. 202/228).

Houve resposta da ré (fls. 234/249).

É o que importa ser relatado.

O recurso do autor deve ser acolhido em parte, 

desprovido o apelo da ré.

A preliminar de inépcia da petição inicial não prospera, 

uma vez que a peça processual não padece de qualquer vício. 

Dos fatos narrados é perfeitamente possível deduzir o 

direito que invoca, e seu pedido foi formulado de forma clara e precisa, 

sem qualquer generalidade ou contradição que pudesse obstar o direito 

de defesa da ré. 

A pretensão se fundamenta no contrato assinado pelas 

partes e o autor pretende a reparação por prejuízos oriundos do não 

cumprimento de obrigações avençadas entre as partes. Os pedidos foram 

feitos de forma escorreita.
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Rejeitada a preliminar, passa-se à análise do 

mérito.

O apelante celebrou contrato de compromisso de 

compra e venda com a apelada, no qual foi previsto que as chaves do 

imóvel seriam entregues em março de 2010, mas autorizada a 

prorrogação do prazo por 180 dias (fls. 29/39).

Ocorre que a obrigação não foi cumprida dentro do 

referido prazo e, por esse motivo, o apelante ajuizou a presente 

demanda.

São aplicáveis à relação jurídica em análise as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, já que a ré e o autor se 

caracterizam como fornecedora e consumidor, respectivamente, 

consoante os artigos 2º e 3º do mencionado diploma legal.

A ré afirma que não é possível falar-se em atraso, pois 

sobrevieram dificuldades imprevisíveis, que caracterizam caso fortuito e 

força maior, ficando, por isso, afastada sua responsabilidade pela 

indenização de quaisquer danos sofridos pelo autor.

Insubsistente tal alegação, na medida em que a 

responsabilidade pelos danos materiais oriundos das dificuldades ligadas 

ao mercado imobiliário não pode ser transferida aos consumidores. 

A ocorrência de chuvas intensas, acidentes geológicos, 

bem como a obtenção de licenças e autorizações da Administração 

Pública são riscos inerentes à atividade empresarial habitualmente 

desenvolvida pelas apeladas e à própria obrigação assumida perante o 

apelante, de modo que ficam afastadas a imprevisibilidade e a 
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irresistibilidade que caracterizariam o caso fortuito e a força maior. 

É certo que o fortuito interno, por fazer parte da 

atividade desenvolvida pelo fornecedor, não exclui a responsabilidade 

pelos danos dele decorrentes.

Nesse sentido, especificamente quanto à 

responsabilidade civil nas relações de consumo, é a lição de SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO: O fortuito interno assim entendido o fato imprevisível 

e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou 

da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor 

porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, 

submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de 

formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da 

introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação 

do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o 

fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que 

decorrente de fato imprevisível (Programa de Responsabilidade Civil, 

10ª ed., São Paulo, Atlas, 2012, p. 475).

Assim, não tendo sido cumprida a obrigação no termo, 

superado, inclusive, o prazo de tolerância, de rigor que a ré responda 

pelos efeitos consequentes de sua mora.

Por outro lado, há que ser reconhecida a licitude da 

previsão contratual de prazo de tolerância, uma vez que a construção 

de imóveis depende de diversos fatores e, por vezes, encontra obstáculos 

no seu regular desenvolvimento, tais como a dificuldade na aquisição de 

materiais, na contratação de mão-de-obra, ou na obtenção de 

autorizações pelo Poder Público, como também empecilhos decorrentes 

de alterações climáticas que não eram previsíveis.
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Trata-se de prática usual no mercado imobiliário e que 

constava com clareza no instrumento contratual.

Verificada a mora na entrega do imóvel, os lucros 

cessantes são devidos, de acordo com entendimento jurisprudencial 

consolidado no Superior Tribunal de Justiça, porquanto presumidos os 

prejuízos do promitente comprador. 

Nesse sentido:

A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, 

descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do 

compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por 

lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do 

promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do 

dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe 

é imputável. Precedentes. (STJ, AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª 

Turma, Rel. Sidnei Beneti, j. 07/02/2012).

Em caso análogo ao dos autos, foi este o entendimento 

do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. 

ARTIGO 924, DO CÓDIGO CIVIL/1916. INAPLICABILIDADE. 

APLICAÇÃO DO ART. 1.092, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CÓDIGO CIVIL/1916. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS 

PARCELAS PAGAS E DOS LUCROS CESSANTES PELO 

VALOR DO ALUGUEL MENSAL QUE IMÓVEL PODERIA TER 

RENDIDO. PRECEDENTES (...) A inexecução do contrato pelo 

promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data 
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estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores 

das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes 

a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse 

sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda 

da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do 

Código de Processo Civil). Recurso não conhecido (STJ, REsp nº 

644.984/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, 16/08/2005).

O valor da indenização fixado pelo Juízo da causa em 

0,7% sobre o valor atualizado do imóvel não comporta qualquer reparo. 

Referido montante se afigura em conformidade com o entendimento 

deste Egrégio Tribunal:

No mesmo sentido:

CONTRATO IMOBILIÁRIO. Atraso na entrega da unidade 

habitacional contratada, pleito de indenização em razão disso 

formulado. Entrega muito depois do período de tolerância de 180 

dias previsto no contrato. Período de graça usualmente aceito 

pela jurisprudência, já que toda obra se acha sujeita a percalços 

durante seu desenrolar. Aqui, entretanto, largamente 

ultrapassado, daí a procedência, bem decretada e mantida. 

Provido o apelo em parte, entretanto, apenas para que a 

indenização corresponda a um locativo de 0,7% ao mês, 

calculado sobre o valor venal do imóvel. (TJPS, Apelação n. 

0038032-57.2011.8.26.0562, 8ª Câmara de Direito Privado, rel. 

Luiz Ambra, j. 04/09/2013).

Rescisão de compromisso de compra e venda cumulada com 

reintegração de posse Inadimplemento contratual que autoriza a 

rescisão da avença Reintegração que é consequência imediata 
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da rescisão Devolução de 80% do valor das parcelas pagas e 

indenização de 0,7% sobre o valor venal do imóvel a ser 

calculado mensalmente pelo tempo de ocupação sem a devida 

contraprestação Vedação de enriquecimento sem causa de 

quaisquer das partes Recurso da autora parcialmente provido e 

improvido o do réu (TJSP, Apelação nº 

0014178-81.2009.8.26.0084, Rel. Fábio Quadros, 4ª Câmara de 

Direito Privado, j. 24/07/2014).

Bem observou na respeitável sentença o Magistrado a 

quo que a obrigação da ré somente se reputa adimplida com a efetiva 

entrega das chaves, e não com a expedição do habite-se.

A cláusula penal moratória é aquela estipulada para 

punir a inexecução da obrigação, de forma que, por isso, com relação a 

ela, não se cogita de violação ao princípio do non bis in idem.

Atentando-se aos princípios e às regras disciplinadas 

pelo Código de Defesa do Consumidor, não é mesmo possível admitir 

que o contrato sujeite o consumidor ao pagamento de cláusula penal, em 

caso de inadimplemento das obrigações assumidas, e não preveja 

disposição análoga para a hipótese de inadimplemento, total ou parcial, 

da fornecedora.

O Superior Tribunal de Justiça se posicionou nesse 

sentido:

Relevante notar também que a Portaria n. 4, de 13.3.1998, da 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça 

(SDE/MJ) previu como abusivas as cláusulas que: "6- 

estabeleçam sanções em caso de atraso ou descumprimento da 
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obrigação somente em desfavor do consumidor".

Ressalte-se, por outro lado, que as disposições contidas em 

normas infralegais, por expressa disposição do CDC, inserem-se 

na categoria de outros direitos "decorrentes [...] de regulamentos 

expedidos pelas autoridades administrativas competentes" (art. 

7º, CDC).

E o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 

1.990/DF, que impugnava o Decreto n. 2.181/97 e a Portaria n. 3, 

de 19.3.1999, da SDE/MJ, sufragou a tese de ser possível a 

existência de novas cláusulas abusivas acrescentadas ao sistema 

consumerista pelo legislador infraconstitucional - como foi o caso 

do mencionado Decreto e das Portarias da SDE/MJ -, não 

havendo se falar, segundo o entendimento do STF, de ofensa ao 

texto constitucional (ADI 1990/DF, Relator(a):  Min. ILMAR 

GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/1999, DJ 25-6-1999). 

(...)

Seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia 

adotada no Código de Defesa do Consumidor, seja, ainda, por 

comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática 

de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, para a 

hipótese de mora ou inadimplemento contratual, ficando isento de 

tal reprimenda o fornecedor - em situações de análogo 

descumprimento da avença. 

Assim, prevendo o contrato a incidência de multa moratória para 

o caso de descumprimento contratual por parte do consumidor, a

mesma multa deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso 

seja deste a mora ou o inadimplemento. (STJ, REsp 955.134/SC, 

4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/08/2012) (grifos 

não originais).
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Portanto, diante da necessidade de se estabelecerem 

relações contratuais equilibradas e equânimes, deve ser acolhido o 

pedido, por equiparação lógica, para o fim de condenar a ré ao 

pagamento da multa moratória de 2%, a qual deverá incidir sobre o 

montante indenizatório, em observância aos limites do pedido deduzido 

na petição inicial.

Em resumo, a ação é julgada procedente em parte, 

para condenar as rés ao pagamento (i) de indenização correspondente 
0,7% do valor do imóvel atualizado, pelo período de 01.10.2010 a 

22.04.2012, corrigido e com juros de 1% ao mês, nos termos da 

respeitável sentença; e (ii) de multa de 2% sobre o valor da 
indenização referida no item (i) supra.

Em razão do decaimento em maior parte da ré, bem 

como em atenção ao princípio da causalidade, deverá ela suportar as 

verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da condenação.

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao 

recurso do autor e nega-se provimento ao apelo da ré.

MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
 relator


