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Texto integral da Sentença 

MICHELLE (Omitido) e outro ingressaram com ação de indenização por danos materiais e morais contra CARIMBOSA 

EMPREENDIMENTOS S.A. (ROSSI RESIDENCIAL S.A.), alegando, em resumo, que contrataram compra e venda de 

apartamento no dia 29 de outubro de 2010, com prazo de entrega das chaves em 28 de abril de 2011, com previsão de 

tolerância de 180 dias. Afirmam descumprimento do prazo, com obtenção do habite-se somente em maio de 2012, e das 

matrículas individualizadas, necessárias para o financiamento do saldo, em junho de 2012. Em julho de 2012 ainda não 

haviam recebido as chaves. Que por conta do fato de adquirirem o apartamento para moradia, sofreram danos materiais 

e morais por conta do atraso na entrega. Que no estande de vendas foram informados que o preço do imóvel era de R$ 

337.034,10, sendo posteriormente informados que o valor de R$ 14.822,76 referia-se à corretagem, sendo o valor 

correto do imóvel de R$ 322.211,34, sendo informados que o imóvel não seria vendido sem o pagamento da comissão de 

corretagem. Afirmam venda casada por não terem solicitado a corretagem, nem houve intermediação, pois a corretora/

vendedora é funcionária terceirizada da Rossi Consultoria Imobiliária, pertencente ao mesmo grupo econômico. Afirmam, 

ainda, terem pago o valor de R$ 2.965,90, referente à taxa ASTIR, sem saberem do que se tratava. Pretendem 

condenação a lucros cessantes, no valor de 0,8% sobre o valor de R$ 400.000,00, por mês de atraso, correspondendo na 

distribuição da ação a R$ 28.800,00; restituição dos valores pagos por comissão de corretagem e prêmio de corretagem, 

alternativamente limitada à restituição deste último; restituição dos valores pagos pela taxa de assessoria imobiliária; e 

indenização por danos morais. Deram à causa o valor de R$ 66.588,66, juntando documentos (fls. 57/148). Citação em 

06.08.2012, com AR juntado em 4.9.2012 (fls. 152/153). Contestação por CARIMBOSA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA (fls. 155/188), alegando ilegitimidade passiva em relação aos pedidos de restituição da comissão 

imobiliária e da taxa de assessoria. No mérito, afirma que a previsão de entrega das chaves no contrato era 28.6.2011, 

contando-se daí o prazo contratual de 180 dias, findando-se em 28.12.2011; que a prorrogação por 180 dias era 

justificada, sendo legal a cláusula de prorrogação; que tal prorrogação foi informada; que é possível a prorrogação da 

entrega por tempo indeterminado por conta de fatos extraordinários; nega a existência de danos materiais e morais. Que 

a comissão de corretagem foi assumida pelos compradores, nos termos da cláusula 18ª. Juntou documentos (fls. 

189/204). A ré apresentou termo de entrega das chaves em 13.8.2012 (fls. 209/210). Réplica (fls. 212/242). As partes 

não requereram provas específicas. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Possível o julgamento do feito no estado, 

sendo a questão exclusivamente de direito e, no aspecto fático, objeto de exclusiva prova documental (art. 330, I, CPC). 

Afasto as preliminares de ilegitimidade passiva. Fica claro, a partir do modelo negocial adotado pela ré, integrante de 

grupo econômico, que o fracionamento de operações de oferta, intermediação, venda e construção do empreendimento, 

atende exclusivamente a interesses da ré, seja no aspecto tributário, seja no aspecto trabalhista. Havendo oferta de 

contrato de venda de apartamento por prepostos indicados exclusivamente pela ré, atuando sob sua marca aparente, em 

impressos publicitários, estande de vendas e documentação final, responde qualquer dos integrantes da cadeia de 

consumo em sentido amplo em relação a prejuízos advindos ao consumidor, seja por descumprimento do contrato, seja 

por nulidades de cláusulas contratuais. Estas, por sinal, escritas unilateralmente pela ré e pelo controlador do grupo 

econômico (Rossi Residencial S.A.), não havendo indícios nos autos de que houvesse autonomia dos diversos integrantes 

da cadeia de fornecimento no estabelecimento e redação de cláusulas contratuais. Se cada pessoa jurídica estabelecida 

pela e no interesse da ré controladora do grupo empresarial atua no negócio jurídico final pretendido pelo consumidor, 

todas respondem solidariamente por todo e qualquer dano sofrido por este, nos termos do parágrafo único, art. 7º, Lei 

8078/90. No mais, o fundamento do pedido do autor, em relação à corretagem e à taxa de assessoria, é de restituição, 

eis que não haveria de pagar nada a terceiros contratados na forma que o foram, entendo pela obrigação da ré. Se 

pretende ver-se ressarcido de valor pagos que, em verdade, seriam de responsabilidade da ré, patente a legitimidade 

passiva para o pedido de ressarcimento. Aprecio o mérito. A ré não nega o atraso na entrega das chaves do apartamento, 

questionando apenas a data considerada pelos autores, na inicial, como início do prazo de 180 dias de ampliação do 

termo de entrega. De fato, há diferença sensível entre prazo para o habite-se e prazo para a entrega das chaves. 

Havendo previsão contratual específica para esta última, a entrega das chaves, não se pode interpretar a obtenção do 

habite-se e a entrega das chaves como fato único, possibilidade existente somente no caso de omissão do contrato 

quanto à diferenciação dos atos. O contrato é expresso em prever o início da entrega das unidades em 28.6.2011, não se 

confundindo tal prazo com o de obtenção do habite-se. Este é documento formal que autoriza a ocupação do imóvel, não 

obrigando a construtora se há, expressamente, prazo diverso previsto para a entrega das unidades habitacionais. No 

caso, portanto, tem-se por prazo inicial para a entrega das unidades o dia 28.6.2011 (fls. 63). A ré não nega o 

descumprimento de tal prazo, limitando-se a afirmar a legalidade da cláusula de extensão por 180 dias para a entrega e 

a possibilidade de extensão por tempo indeterminado, em caso de força maior. Não se discute, nestes autos, a legalidade 

da cláusula de 180 dias, mas sim seu descumprimento. Em relação a este, não há defesa técnica produzida, não 

contrariando a afirmação contida na inicial de que as unidades, de fato, não foram entregues no prazo. Confessa a ré que 

28.12.2011 era seu prazo máximo para a entrega das chaves do empreendimento, sem necessidade de justificativa para 

o atraso. Além deste prazo, qualquer consideração sobre a inexistência de 
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inadimplemento dependeria de descrição e prova exata do fato ensejador do fortuito. Entretanto, a ré nem descreve 

quais seriam os fatos impeditivos para a entrega da obra no prazo contratual, nem comprova qualquer impedimento, 

limitando-se a afirmar a não entrega. É sabido que a força maior só pode ser reconhecida como causa autorizadora do 

inadimplemento contratual quando se verificar uma situação extraordinária e imprevisível, que impossibilite o 

adimplemento contratual. No presente caso, as dificuldades enfrentadas pela empresa ré apenas refletem situações 

ordinárias da sua atividade empresarial e em absoluto a eximem do dever de adimplemento do contratualmente 

previsto, caracterizando as condições climáticas, dificuldades em conseguir mão de obra, eventual aumento no valor dos 

insumos, verdadeiro fortuito interno, não incidindo, em se tratando de relação de consumo, como excludente da mora e 

da responsabilidade civil contratual. Neste sentido: TJSP: Apel. Cív. 0169296-31.2011.8.26.0100 – 10ª Câm. Dir. Priv. –

rel. Des. Carlos Alberto Garbi – j. 11.12.2012; Apel. Cív. 0031553-48.2011.8.26.0562 – 5ª Câm. Dir. Priv. – rel. Des. 

Edson Luiz de Queiroz – j. 27.6.2012. Aliás, o próprio contrato traz no seu bojo cláusula que concede à requerida o 

beneplácito semestral para entrega do bem. É que o dispositivo em voga tem como escopo já resguardar a construtora 

de eventualidades de ordem econômica e meteorológica durante a construção do empreendimento, já que a atividade em 

comento está exposta a tais eventualidades, o que afasta ainda mais a alegação de caso fortuito. Entretanto, o atraso 

superior a seis meses, fundado em caso fortuito, deixa de ser razoável, eis que ambos os argumentos fáticos utilizados – 
excesso de chuvas e carência de mão de obra – poderiam justificar atraso dentro do prazo contratualmente previsto, não 

além dele, eis que nenhuma temporada de chuvas dura mais de seis meses, nem as dificuldades mercadológicas quanto 

à mão de obra. No mais, a excludente do caso fortuito desaparece quando há tempo suficiente –seis meses – para que o 

devedor da obrigação consiga meios para cumpri-la, sendo isto perfeitamente factível no caso concreto. No caso 

concreto, tinha a ré prazo máximo para a entrega da unidade, já considerando a extensão de 180 dias, até o dia 

28.12.2012. A própria ré confessa, nos autos, que somente houve a entrega das chaves em 13.8.2012 (fls. 209/210), 

havendo, com certeza, mora de 8 meses e 16 dias na entrega da unidade. Inarredável, portanto, o inadimplemento 

contratual da ré, sendo decorrência natural da mora o pagamento de perdas e danos aos autores (art. 389 c.c. art. 395, 

caput, CC). Tratando de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, presume-se o prejuízo material do 

comprador que vê frustrada a expectativa de ter, sob sua posse, imóvel próprio, findando eventual aluguel e outros 

gastos com moradia que não aqueles decorrentes da aquisição do imóvel. Além disto, com a emissão do habite-se e a 

perspectiva de financiamento bancário para a aquisição, patente que o consumidor, pagando pela aquisição do bem, com 

juros e outros encargos, sem ter a posse do mesmo, estaria a enfrentar prejuízo considerável, eis que paga por um 

produto sem ter a possibilidade de usufruí-lo. De rigor, portanto, o reconhecimento de lucros cessantes, caracterizados 

por valor fixado sobre o objeto do contrato, sendo suficiente o valor mensal correspondente a 0,5% do valor fixado no 

contrato para o imóvel, ou seja, R$ 322.211,34. Fica a ré, portanto, condenada a pagar aos autores, a título de lucros 

cessantes, o valor correspondente a 0,5% de R$ 322.211,34, ao mês, a partir de 28.12.2011, até 13.8.2012, pro rata 

die, corrigidos mês a mês pela tabela prática do TJSP, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, 

por não haver constituição em mora anterior. Aprecio o pedido de restituição do valor referente à comissão do corretor e 

prêmio do corretor. Observa-se da proposta, efetivada em papel timbrado da Rossi, por corretora identificada como 

sendo a “Rossi Cons. Imob.”, a previsão do pagamento de comissão do corretor, no valor de R$ 4.711,73, e prêmio do 

corretor, no valor de R$ 10.111,02. Não há dúvidas de que a venda, no caso concreto, ocorreu pela atuação exclusiva de 

prepostos da ré, vez que não se tratou de venda entabulada por corretor imobiliário autônomo ou decorrente de anúncio 

em imobiliária por proprietário pessoa física. Ao contrário, é sabido que as vendas, em se tratando de incorporação 

imobiliária de grande porte, são feitas exclusivamente por agentes contratados, treinados, indicados pelo incorporador. 

Mais que isto, muitas vezes são empregados de subsidiárias da própria construtora, impondo desde o padrão dos 

contratos, formas de pagamento e de negociação, até mesmo o padrão estético dos estandes de vendas. Falar em 

contrato de corretagem, a justificar o pagamento de tal comissão por parte do comprador, é fechar os olhos à realidade. 

Em verdade, quem contrata o “corretor/vendedor”, no caso, é a própria incorporadora, sem possibilidade de escolha ou 

qualquer aproximação por atuação própria do corretor, este o principal objeto do contrato de corretagem. Em verdade, o 

consumidor se limita a procurar o estande de vendas da ré, com marca comercial da ré, com vendedoras da ré e termos 

de contrato estabelecidos pela ré, não se reconhecendo, somente pelo fato de modelo de contratação dos corretores de 

forma a minimizar despesas, que não há realização de venda direta do fornecedor, por seu preposto, ao consumidor. Ora, 

se o corretor, no caso, atua como verdadeiro vendedor empregado da ré, incorporadora, não há motivos para ver-se 

remunerado diretamente pelo consumidor, eis que nenhum serviço presta diretamente ao consumidor, limitando-se a, 

nos termos e condições impostas pelo fornecedor, a receber o consumidor, expor-lhe o produto e acolher termos de 

proposta de compra, não se caracterizando atos de aproximação que ensejariam a prestação de serviços na forma de 

corretagem. Se nenhum serviço presta do corretor/vendedor aos consumidores compradores, mas exclusivamente no 

interesse e sob as ordens do vendedor, afigura-se abusiva a cláusula que obriga o consumidor a pagar comissão de 

corretagem e prêmio de corretagem, eis que a atuação do corretor deu-se, no caso, no interesse exclusivo do fornecedor. 

Sendo assim, a remuneração do vendedor pelo consumidor é abusiva, havendo tal remuneração de ser paga 

exclusivamente pelo fornecedor, verdadeiro empregador do corretor, sendo nula a cláusula que estabelece a obrigação do 

consumidor arcar com a comissão de corretagem e o prêmio de corretagem, nos termos do art. 51, IV e §1º, III, Lei 

8078/90. Considerando-se que o consumidor, no caso concreto, arcou com despesa de responsabilidade da ré, devem os 

autores ser ressarcidos quanto aos valores pagos a título de comissão de corretagem e prêmio de corretagem, no valor 

de R$ 14.822,75, corrigido monetariamente a partir do desembolso, pela tabela do TJSP, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, contados da citação. Há previsão no 
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contrato de pagamento de “Astir” no valor de R$ 2.965,90. Não consta, do contrato ou qualquer termo realizado pela ré, 

especificação de que serviços seriam estes, por quem seriam prestados e, ainda, se foram solicitados ou não pelo 

consumidor. Sem tal comprovação tem-se evidente venda casada, eis que impedido o consumidor no seu direito de 

contratar ou não tais serviços, não essenciais ao contrato de compra e venda formulado. Se o consumidor é forçado a 

adquirir serviço para que tenha acesso a produto disponível no mercado de consumo, tem-se a nulidade deste segundo 

contrato acessório, por vício da manifestação de vontade, havendo de restituir ao consumidor os valores pagos 

indevidamente. Assim, fica a ré condenada a restituir aos autores o valor de R$ 2.965,90, pagos a títulos de ASTIR, 

corrigidos monetariamente pela tabela do TJSP a partir do desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação. 

Por fim, não se pode afastar que os desdobramentos da demora na entrega da unidade habitacional aos autores trouxe 

agruras e sofrimentos a estes, na medida em que não puderam usufruir dos direitos inerentes à propriedade, de sorte 

que deve ser atendido o pleito respectivo. Aliás, patente a necessidade de recomposição pelos danos morais, tendo em 

vista o inadimplemento do réu no que se refere à execução do contrato, cumulado com o fato omissivo, qual seja, ter 

deixado de entregar na data pactuada, sendo frustrados na expectativa da aquisição da casa própria. Ademais, os danos 

morais são decorrência da evidente displicência da requerida no tocante à grave situação sofrida pelos autores. Assim, o 

réu, ao descumprir as obrigações contraídas em contrato, causou transtornos imensuráveis e devem os autores, neste 

campo, serem reparados, o que conduz ao acolhimento do pleito de dano moral. Tradicionalmente analisa-se a relação 

obrigação de forma externa, ou seja, limita-se o intérprete ou aplicador da lei à analise dos elementos constitutivos da 

relação obrigacional, seus sujeitos (credor e devedor), seu objeto (dar, fazer ou não fazer), a manifestação de vontade 

que lhe deu origem e a existência de elementos acidentais. Todos são, neste viés, observados no momento da formação 

do vínculo obrigacional, não se importando com situações jurídicas posteriores à formação do vínculo obrigacional, não 

tendo estas decorrências direta da manifestação de vontade.  A análise interna visa o estudo da relação obrigacional de 

forma dinâmica (obrigação como processo), sendo certo que a análise externa tradicional é incapaz de verificar como 

direito e deveres podem, alguns deles, nascer depois de criada a relação, ou como se desenvolvem no tempo; ou como 

podem parcialmente cessar, ou subsistir, ou modificar-se, consoante as vicissitudes da realidade, sem que se perca, por 

isso, a unidade finalista da relação.  A análise interna permite a verificação da obrigação como concretude, verificando 

não só o objeto obrigacional em si e seu adimplemento clássico, mas também todas as expectativas legítimas das 

pessoas envolvidas na relação obrigacional, assim como os efeitos da obrigação em relação a terceiros eventualmente 

atingidos pela extinção ou não da obrigação. Ou seja, não se pode desconsiderar que o negócio entabulado entre as 

partes não se limita, ordinariamente, à compra e venda de um bem, mas sim da compra de imóvel, com finalidade 

residencial, com os compradores arcando com vultoso financiamento bancário, tendo por legítima expectativa a 

ocupação e fruição do bem no prazo contratual, até porque pequeno percentual da população poderia, após dispor de 

grande parte de seu patrimônio atual e futura, socorrer-se em novas locações ou compras de imóveis em vista do atraso 

na entrega do bem anteriormente adquirido. Tal situação caracteriza, efetivamente dano moral, sendo certo que não se 

cuida, aí, de motivo, de algo psicológico, mas de um plus que integra o fim da atribuição e que está com ele 

intimamente relacionado. A desatenção a esse plus torna o adimplemento insatisfatório e imperfeito.  Aliás, não há que 

se cogitar, desde já, na impossibilidade de cumulação da condenação do infrator ao pagamento de indenização por tais 

danos, pois a Constituição Federal ratificou entendimento no sentido de que os danos puramente morais são 

indenizáveis. A Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘são cumuláveis as indenizações por dano 

material e dano moral oriundos do mesmo fato’. Portanto, comprovado satisfatoriamente o dano, do que se depreende 

da verificação de todos os elementos carreados aos autos, e que revelaram a existência do nexo etiológico entre o fato e 

os danos, deve ser acolhida a demanda. A sistemática brasileira acerca da matéria da responsabilidade civil que versa a 

recomposição dos danos morais embasa-se em estimativa judicial de valor compensatório, ainda que jamais haverá 

possibilidade de se mensurar com exatidão e precisão os danos, e para tanto alguns critérios seguros e que guardam 

nexo de causalidade com o fato são, conforme lição de Brebbia, a gravidade do dano, a personalidade da vítima 

(situação familiar e social, reputação), a gravidade da falta (conquanto não se trate de cogitação de pena), e a 

personalidade do autor do ilícito (El Daño, p. 19). Não se pode levar em conta pretensão de punição do requerido, ou 

mesmo em condenação ligada à prevenção de fatos correlatos, porque no âmbito civil somente tem caráter 

compensatório a indenização por danos morais, evidentemente e sem embargo de posições em contrário, porque não 

guardam nexo de causalidade com o fato tratado, e em função de não se cuidar de condenação decorrente do poder de 

punir do Estado, consubstanciado nas sanções penais previstas, de modo que a pena nestes casos ganha contornos mais 

extensos, em razão do escopo estatal de retribuição e prevenção. Sem que haja nexo de causalidade, não subsiste a 

possibilidade de indenização por danos morais, e elementos como os mencionados, quais sejam a punição e a prevenção 

de reiteração extrapolam do nexo de causalidade entre o dano e o fato, que envolvem somente a requerente e o 

requerido. Levando-se em consideração que aparentemente se trata de pessoa com boa reputação na comunidade, e 

que o fato é de gravidade relativa, ainda que despido de dolo nas sendas de sua origem, a culpa propulsora do fato é 

grave, de sorte que o dano provocado aos autores deve ser carreado em desfavor do réu. Diante de tal quadro, e 

levando-se em conta que não se pode admitir a existência de balizamentos legais do valor da condenação por danos 

morais, o que significaria ir além da própria Carta Magna, que não previu limitações ou restrições, mister se faz condenar 

o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da 

sentença e juros de mora a partir da citação. DISPOSITIVO JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos na 

presente ação em face de CARIMBOSA EMPREENDIMENTOS S.A. (ROSSI RESIDENCIAL S.A.), o que faço para condenar a 

ré ao pagamento aos 
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autores das verbas a seguir relacionadas: a) indenização por danos materiais de 0,5% de R$ 322.211,34, ao mês, a 

partir de 28.12.2011, até 13.8.2012, pro rata die, corrigidos mês a mês pela tabela prática do TJSP, acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, contados da citação; b) restituição de comissão de corretagem no valor de R$ 4.711,73 e prêmio 

corretor no valor de R$ 10.111,02, corrigidos monetariamente pela tabela do TJSP a partir do desembolso, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; c) restituição da ASTIR, no valor de R$ 2.965,90, corrigidos 

monetariamente pela tabela do TJSP a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da 

citação; d) danos morais que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com correção monetária de acordo com a tabela 

prática do Tribunal de Justiça a partir da sentença e juros de mora simples de 1% ao mês, contados da citação. JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito (art. 269, I, CPC). Havendo sucumbência da ré em todo o pedido principal, 

arcará exclusivamente com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor atualizado do total da condenação. Transitada em julgado, prossiga-se na forma do art. 475-J, CPC. P.R.I. 

Guarulhos, 14 de janeiro de 2013 PAULO ROGÉRIO BONINI Juiz de Direito Auxiliar Recebimento Em ___/___/ 2012, 

recebi estes autos em cartório. Eu, _______, escrevente, subscrevi. CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ, para o processo 

supra haver registrado a sentença sob nº ___________/2013, em livro próprio de nº _________ às fls._________. 

CERTIFICO, ainda, que a r. sentença supra, será disponibilizado(a) no Diário da Justiça Eletrônico em 

_____/______/2013. Considera-se data da publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada. 

CERTIFICO, por fim, em caso de recurso o valor de eventual preparo deverá corresponder a 2% (dois por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, bem como deverá ser recolhido a título de porte de remessa e retorno dos autos o valor de R$ 

25,00 por volume, observando-se o disposto na Lei nº 11.608. Guarulhos, 15 de janeiro de 2013. Eu, (Crisley Regina 

Rudic), Chefe de Seção Judiciário, subscrevi. 
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