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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº
0103072-14.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE PITON, são apelados BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e
MONOCEROS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Extinguiram, de ofício, sem
julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva a ação em relação ao corréu-apelado
Banco Itaú Unibanco e deram parcial provimento ao recurso para condenar a corréapelada Monoceros Even Empreendimentos Imobiliários Ltda. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES LOPEZ
GIL.

São Paulo, 7 de março de 2018
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº: 0103072-14.2011.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE:

ALEXANDRE PITON

APDAS: MONOCEROS EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA
ENTREGA.
1. Ilegitimidade passiva da instituição financeira. O simples
fato de ser oferecido financiamento com trâmite facilitado
por ser a corré a financiadora do empreendimento não
significa que a mesma é parceira da incorporadora no
sentido ser responsabilizada pelo atraso na entrega do
imóvel. Liberdade para contratar outro financiamento
disponível no mercado.
2. Lucros cessantes. Presunção pela não utilização do
imóvel durante a mora. Súmula 162/TJSP. Termo inicial da
mora. Cláusula de tolerância. Validade.
3. Responsabilidade da vendedora pelo atraso na entrega.
Alegação de meros fortuitos internos. Art. 927, parágrafo
único, do CC. Súmula 161/TJSP. Responsabilidade
objetiva do fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Atraso
configurado. Termo final da mora. Entrega das chaves, e
não a expedição do “habite-se”. Resultado útil do contrato
que só se observa com a imissão da promitente compradora
na posse. Súmula 160/TJSP.
4. Indenização. Base de cálculo aluguéis indenizatórios.
0,5% do valor atualizado do contrato.
5. Ilegitimidade passiva da instituição financeira
reconhecida de ofício. Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de ação indenizatória movida por
adquirente em face da incorporadora, da instituição financeira
que financiou o empreendimento e da corretora em virtude do
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atraso

na

entrega

de

imóvel

em

construção.

Pretende

a

condenação das corrés ao pagamento de indenização por lucros
cessantes no importe de 1% sobre o valo atualizado do contrato,
por mês de atraso.
Posteriormente, o autor desistiu da ação em
relação à corretora.
Sobreveio r. sentença (fls. 409/410

proferida

em 22/06/2013; DJE de 08/08/2013) que julgou improcedente a
ação, sob os seguintes fundamentos: i) “Afasto a responsabilidade
do Banco Itaú, já que nenhuma relação tem com o prazo da entrega do
imóvel, obrigação exclusiva da construtora”; e ii) “Quanto ao
aluguel, não foi comprovado, por proposta escrita, séria, de pretensão
locatícia, que, de fato, o bem seria utilizado para locação e que teria
sido alugado, pelo valor pretendido, naquele momento”. Quanto à
sucumbência, condenou o “o autor nas custas e honorários, que fixo
em R$2.000,00 para cada réu (Monoceros e Itaú)”.
Apela o autor (fls. 413/427) afirmando pela
“incongruência entre admitir responsabilidade da construtora e exigir
do comprador prova concreta do prejuízo patrimonial”. Tece que “o
atraso na obra que extrapolou o prazo de cento e oitenta dias no
contrato demonstrou a mora contratual, justamente em um contrato
que não prevê penalidade para o construtor em mora, sustenta por
mais de um fundamento o pedido de perdas e danos”. Quanto à
responsabilidade da instituição financeira, sustenta que “não
teve liberdade na contratação da instituição financeira, havendo,
nítido concurso de interesses, em que pese a aparente autonomia dos
pactos: autor x banco / autor x construtora”. Pontua que “a
confiança da instituição financeira (Itaú) na construtora é tão
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extrema que, além de se fazer representar pelo próprio corretor frente
ao consumidor, fornecem toda a sorte de formulários, contratos e
outros documentos e termos de papelaria sua e com timbre seu”.
Requer a condenação das “rés solidariamente no
pagamento de indenização material de perdas e danos, consistente em
lucros cessantes, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do
contrato, por mês de atraso, acrescidos de juros de mora e atualização
monetária”. Subsidiariamente, pede a redução pela metade dos
“honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00”.
Tempestivo, o recurso foi recebido “nos efeitos
suspensivo e devolutivo” (fl. 431) e devidamente processado.
Contrarrazões

pelo

corréu

BANCO

ITAÚ

UNIBANCO S/A às fls. 443/465.
Contrarrazões pela corré MONOCEROS EVEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA às fls. 449/465,
com adução de preliminar de deserção.
Em cumprimento ao despacho de fls. 497/498,
o apelante complementou o recolhimento do preparo (fls.
504/505).
É o relatório.

Diante da complementação do preparo e do
conteúdo do despacho de fls. 497/498, fica a preliminar de
deserção, levantada em contrarrazões pela corré MONOCEROS,
afastada.
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1

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

DA

INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA

Foi

bem

a

r.

sentença

ao

afirma

que

a

instituição financeira corré “nenhuma relação tem com o prazo da
entrega do imóvel, obrigação exclusiva da construtora”.
O simples fato de ser oferecido financiamento
com trâmite facilitado por ser a corré a financiadora do
empreendimento não significa que a mesma é parceira da
incorporadora no sentido ser responsabilizada pelo atraso na
entrega do imóvel.
O

apelante

possuía

liberdade

de

contratar

outro financiamento disponível no mercado.
Assim, a r. sentença deveria ter extinguido a
ação sem julgamento de mérito em relação ao corréu BANCO
ITAÚ UNIBANCO S/A, por ilegitimidade passiva ad causam.

2

COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES

A r. sentença entendeu que os lucros cessantes
decorrentes

do

atraso

na

entrega

do

imóvel

não

foram

comprovados.
Entretanto,

os

lucros

cessantes

podem

ser

presumidos pela impossibilidade de utilização do imóvel no
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prazo contratado, seja porque se poderia nele residir sem pagar
aluguel, seja porque dele se poderia usufruir a título de locação,
ou pela sua venda com lucro imobiliário.
A jurisprudência acerca do tema é clara:
“AGRAVO REGIMENTAL - CO MPRA E VENDA.
I MÓVEL. ATRASO N A ENTREGA - LUCROS
CESSANTES - PRESU NÇÃO - CABIMENTO DECISÃO
AGRAVADA
MAN TID A
IMPRO VIMENTO. 1.- A jur isprudência des ta Cas a é
pacíf ica no se nti do de que , descumprido o pr azo para
ent rega do i móvel obj eto do compr omi sso de compr a e
ve nda, é cabível a condenação por l ucr os ces santes .
N ess e caso, há pres unção de pre juí zo do promit ent ecomprador, cabendo ao vendedor, para se exi mir do
de ver de indenizar, fazer prova de que a mor a
cont rat ual não l he é i mputável. Pr ece dentes . 2.- O
agravo não tr ouxe nenhum argume nto novo capaz de
modifi car o decidi do, que s e m ant ém por se us própri os
fundam ent os. 3.- Agravo Regime ntal i mpr ovi do”
(STJ, AgRg no REs p 1202506/RJ , Rel. Mi n. Sidnei
Be net i, 3ª Tur ma, j. 07/02/2012, DJ e 24/02/2012 g.n.)

Com

o

mesmo

entendimento,

este

Egrégio

T R IBU NAL DE J U STI ÇA DO E ST ADO DE S Ã O P AUL O editou a
Súmula 162, que dispõe:
TJ SP, Súmul a 162: De scumpr ido o prazo par a a
entre ga do imóvel ob jet o do comprom iss o de venda e
compr a, é cabí vel a condenação da vendedora por lucros
cess ant es, havendo a pres unção de pre juí zo do
adq uir ent e, indepe nde nte mente da finali dade do
negócio.

Assim,

a

indenização

a

título

de

cessantes é devida caso verificado o atraso na entrega.
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ATRASO NA ENTREGA

O prazo para a entrega do imóvel no contrato
era maio de 2010 (fl. 26), com prazo de tolerância de 180 dias
(Cláusula IV).
É válida a cláusula de tolerância de 180 dias,
que é praxe nesse tipo de contrato devido às dificuldades a que
está sujeito o setor da construção civil, não sendo simples a
entrega de um empreendimento.
Pela validade da cláusula, decidiu esta Colenda
Câmara:
“Poss ibi lidade de fi xação de prazo de tol erânci a de 180
dias para a ent rega da i móvel em rel ação à data
ini cialme nte
pr evi sta
Pre vis ão
fixada
com
t ransparência e que não acar ret a dese qui líb rio
contr atual, pois razoável em razão da dependência de
divers os fat ore s e xte rnos ( ...) Acre sce nte -se que a
conce ssão de prazo de t ole rância para a conclus ão da
obr a é pr axe no me rcado de constr ução civi l, tendo em
vis a q ue mui tas das providê nci as de finali zação das
ob rigações contratuais da constr utora escapam ao s eu
ple no controle, muitas veze s até dependent es de atos do
Pode r Públ ico, s endo, des se modo, razoável a f ixação de
um lapso de te mpo para quaisq uer inter cor rências
dess a natureza, não havendo que se falar , r epi ta- se, em
ab usi vidade ou onerosidade exces siva ao cons umi dor ,
conclui ndo-se que não configura af ronta aos pr incípi os
consum eri stas.”
(TJSP, Ap. 0053995-60.2011.8.26.0577, 7ª Câm . D ir.
Pr ivado, Re l. Des . Walt er Bar one , j . 31/07/2013 g.n.)

Desse modo, computando a tolerância de 180
dias, o prazo máximo para a entrega do imóvel era novembro de
2010.
As

chaves

apenas

forma

entregues
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27/10/2011, após o ajuizamento da ação.
A coapelada MONOCEROS alega a ocorrência
de caso fortuito e força maior por escassez de mão de obra e
material, motivo pelo qual não haveria atraso na entrega.
Entretanto, incabível se imputar ao consumidor
os ônus decorrentes do risco da atividade daquele que com ela
lucra (art. 927, parágrafo único, Código Civil).
Os

fatos

narrados

são

fortuitos

internos

inerentes à atividade do fornecedor, que, nos termos dos arts. 12
e

14

do

Código

de

Defesa

do

Consumidor,

possui

responsabilidade objetiva.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
Compr a e ve nda - Atr aso na entre ga do imóvel - Fal ta
de mão de ob ra não compr ovada não exime
re sponsabil idade da for necedora Ape lante - Fort uit o
i nte rno, de r espons abi lidade da forne cedora Apelante
("teoria do ri sco", art . 18, "caput ", CDC) - At ras o
e nse ja
indeni zação
do
dano
decorre nte
da
im pos sib ili dade de f rui r do b em (...)
A excludent e de r espons abi lidade al egada pel a Apel ant e
não mer ece acolhime nto. Apes ar de o “boom
i mob ili ári o” ser notór io, as conse quê nci as ale gadas
pel a Apel ant e e scasse z de m ão de obr a depe nde m de
prova ( art . 333, inc. II, CPC), a qual não foi
ab sol utamente produzida, l imi tando- se a Recorre nte a
ale gá- las ,
descabe ndo
portanto
af ast ar
sua
re sponsabil idade pel o atraso com base em cas o f ort uit o.
Di ga- se ainda que , e m s e t rat ando de r elação
consumer ist a afinal, os Apelados compr aram o be m
visando ao us o f inal e as Apelante s dedi cam -se
pr ofi ssi onalme nte a constr uir e com ercial izar e sse s
i móveis (arts . 2º e 3º CD C), o for necedor r esponde
obje tivame nte pe los ví cio do be m ( art . 18, “caput ”,
CDC), inclus ive pe los fortuitos i nte rnos, tal qual o
aduzido pe la Ape lante:
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“Ente nde -se fortuito inter no o f ato im pre vis íve l e , por
iss o, ine vit áve l ocor rido no m ome nto da fabri cação do
produt o. Não exclui a re sponsabil idade do for necedor,
por que faz part e da s ua ati vidade , l iga-se aos r iscos do
empree ndi mento, subme tendo- se à noção geral de
defe ito de conce pção do produto ou de formulação do
ser viço. Val e dize r, se o defe ito ocorr eu ant es da
int rodução do produto no me rcado de consum o, não
im por ta sab er o m oti vo que de ter minou o defe ito; o
forne cedor
é
s empre
res ponsável
pel as
suas
cons equências ,
ainda
q ue
decorr ent e
de
f ato
im pre vis íve l e inevi tável”. ( Ser gio Caval ier i Filho,
Programa de Res ponsab ili dade Civi l, 9ª ed., São Paulo:
At las , 2010, p. 185, gr ife i).
(TJSP, Ap. 0026080-64.2011.8.26.0309, 7ª Câm . de
D ir. Pr ivado, Re l. Des . Luiz Antonio Cos ta, j.
18/12/2013 - g.n.)

Com

o

mesmo

entendimento,

este

Egrégio

T R IBU NAL DE J U STI ÇA DO E ST ADO DE S Ã O P AUL O editou a
Súmula 161, que dispõe:
TJ SP, Súmul a 161: Não cons tit ui hipóte se de cas o
f ort uit o ou de f orça m aior, a ocor rência de chuvas e m
e xce sso, f alt a de m ão de obr a, aqueci mento do mer cado,
emb argo do e mpr eendim ent o ou, ainda, entraves
administ rat ivos. Ess as jus tif icativas encerr am “re s
i nte r alios acta” e m r elação ao compr omi ssário
adqui rente.

Assim,

há

descumprimento

contratual

pelo

atraso na entrega do imóvel a partir de novembro de 2010.
Em relação ao termo final da mora na prestação
de entrega da coisa, este deve se pautar pela entrega das chaves
e não pela data de expedição do “habite-se”.
Não há congruência temporal necessária entre
a expedição do “habite-se”, requisito administrativo imposto
pela Prefeitura, e a efetiva e contratualmente acordada entrega
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do imóvel.
Quando

da

ocorrência

do

“habite-se”,

o

imóvel não necessariamente está apto para a entrega, podendo
faltar diversos acabamentos devidos de acordo com o contrato.
Ademais,
muitos

casos

é

para

necessário

o

a

entrega

das

preenchimento

chaves,
de

em

diversos

requisitos de responsabilidade da vendedora que vão além da
expedição

do

“habite-se”,

como

a

individualização

das

matrículas e a baixa na eventual hipoteca do empreendimento.
Disposição

contratual que

fixe

a

data da

entrega do imóvel como sendo a data da expedição do “habitese” é nula por manifesta abusividade (art. 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor).
Assim, considera-se entregue o imóvel apenas
quando da efetiva entrega das chaves em 27/10/2011.
Nesse sentido:
“COMPROMISSO D E COMPRA E VEND A Pr ete nsão de r epe tição de indébi to em dob ro e
i nde nização por dano m oral - Cobrança de juros
re muneratór ios de 12% ao ano des de o habi te- se I nadmis sib ili dade - Habit e-s e não é prova de e ntr ega
do im óve l - De mandada q ue pos ter gou a ent rega do
apar tam ent o para de poi s da i nst alação do condomínio,
fato que af ast a o al egado inadim ple mento dos
compr adores
pe lo
atr aso
na
re ali zação
do
financiam ent o b ancári o ( ...)
Habit e-s e é autor ização administ rat iva para ocupação
do imóvel , não se confundindo com pr ova de que
houve a di sponib ili zação do apartamento novo, pronto
e acabado e em condi çõe s de habi tab ili dade, o q ue só
ocorre u
em
15/04/2010,
conf orm e
t erm o
de
r ece bim ent o das chaves (f ls. 52).”

Apelação nº 0103072-14.2011.8.26.0100 - São Paulo - VOTO Nº 5678 1 0/14

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(TJSP, Ap. 0160039-79.2011.8.26.0100, 7ª Câm . de
D ir. Pr ivado, Re l. Des . Mendes Per eir a, j. 12/02/2014
- g.n.)

Com

o

mesmo

entendimento,

este

Egrégio

T R IBU NAL DE J U STI ÇA DO E ST ADO DE S Ã O P AUL O editou a
Súmula 160, que dispõe:
TJ SP, Súmul a 160: A expedi ção do habit e-s e, quando
não coincidir com a ime diata dis ponibi lização f ísi ca do
imóvel ao pr omi tente com prador , não afasta a mor a
cont rat ual at rib uída à ve nde dor a.

Dessa

forma,

a

indenização

pelos

lucros

cessantes deve considerar o período de mora de 01/12/2010 até
27/10/2011.

4 INDENIZAÇÃO

O aluguel indenizatório pelos lucros cessantes
decorrentes do atraso deve ser pautado pelo percentual de 0,5%
do valor atualizado do contrato, que condiz com a realidade
locatícia dos imóveis na atualidade e será suficiente para
ressarcir o autor pelas lesões patrimoniais que lhe foram
causadas, estando em conformidade com o entendimento desta
Colenda Câmara.
Veja-se:
“Razoáve l f ixação de al uguel mensal pe lo per íodo de
atraso - Arbi tramento em 0,5 % ao mês , s obr e o pr eço
do im óve l atualizado, q ue mai s s e adeq ua aos valor es
de ret orno l ocatício de imóvei s - Ve rba de vida a parti r
da e xpi ração do prazo de tol erânci a de 120 dias até a
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data da ef eti va ent rega do b em”.
(TJSP, Ap. 0015421-13.2011.8.26.0562, 7ª Câm . de
D ir. Pr ivado, Re l. Des . Mendes Per eir a, j. 30/10/2013
g.n.)

Para

citar

outros

precedentes:

TJSP,

Ap.

9187345-78.2008.8.26.0000, 7ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Ramon

Mateo

Júnior,

j.

21/08/2013;

TJSP,

Ap.

4000488-09.2012.8.26.0278, 7ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Luis

Mario

Galbetti,

j.

02/06/2014;

TJSP,

Ap.

0011878-25.2011.8.26.0037, 7ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Walter

Barone,

j.

21/05/2014;

TJSP,

Ap.

0070875-85.2012.8.26.0224, 7ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Mendes

Pereira,

j.

19/03/2014;

TJSP,

Ap.

0021221-09.2012.8.26.0361, 7ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Mendes

Pereira,

j.

12/03/2014;

TJSP,

Ap.

0055238-

97.2010.8.26.0084, 7ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Ramon
Mateo

Júnior,

j.

08/05/2013;

TJSP,

Ap.

0055238-

97.2010.8.26.0084, 7ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Ramon
Mateo

Júnior,

j.

08/05/2013;

TJSP,

Ap.

9187345-78.2008.8.26.0000, 7ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Ramon

Mateo

Júnior,

j.

21/08/2013;

TJSP,

Ap.

0006894-85.2008.8.26.0624, 7ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Luiz

Antonio

Costa,

j.

08/05/2013;

TJSP,

Ap.

0281905-34.2009.8.26.0000, 7ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des.
Miguel Brandi, j. 05/06/2013.
Destarte,

deve

haver

a

condenação

ao

pagamento aluguel indenizatório a título de lucros cessantes no
valor de 0,5% do valor do contrato atualizado por mês de atraso
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na

entrega,

considerado

o

período

de

01/12/2010

até

27/10/2011.

5

DISPOSITIVO

Ante o exposto, extingue-se, de ofício, sem
julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva, a ação em
relação ao corréu-apelado BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A e dáse parcial provimento ao recurso para condenar a corré-apelada
MONOCEROS

EVEN

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS

LTDA ao pagamento de aluguel indenizatório a título de lucros
cessantes no valor de 0,5% do valor do contrato atualizado por
mês de atraso na entrega, considerado o período de 01/12/2010
até 27/10/2011, acrescido de juros de mora a contar da citação.
Quanto à sucumbência, mantenho a condenação
do apelante-autor em relação ao corréu-apelado BANCO ITAÚ
UNIBANCO S/A, sendo que os honorários advocatícios fixados
de R$2.000,00 se mostram compatíveis ao valor econômico que
envolve a questão. Em relação à corré-apelada MONOCEROS
EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por ter
saído vencida na quase totalidade do pedido, condeno-a ao
pagamento das custas e despesas processuais relativas à sua lide
com o autor-apelante, bem como honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor da condenação.

MARY GRÜN
Relatora
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