
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 354.944 - RJ (2013/0178890-8)
  

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
AGRAVANTE : AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 
ADVOGADOS : GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES    

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA    
BRUNO TEIXEIRA DA SILVA BOCKS E OUTRO(S)

AGRAVADO  : LILIA BARBOSA 
ADVOGADO : ALEX FABIANO ROJAS ÁVILA 

DECISÃO

1.- AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A interpõe 

Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, fundamentado na 

alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, interposto contra Acórdão 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que lhe foi desfavorável (Relª. 

Desª. LÚCIA MARIA MIGUEL DA SILVA LIMA), assim ementado (e-STJ fls. 403): 
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APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 
ATRASO NA ENTREGA DO BEM. AFASTADA A 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA 
PRESCRIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. 
OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE 
DESDOBRA O SIMPLES ABORRECIMENTO E CAUSA LESÃO 
À ESTABILIDADE PSÍQUICO-EMOCIONAL DO INDIVÍDUO. 
INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO 
RAZOABILIDADE-PROPORCIONALIDADE, A FIM DE SE 
EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DE UMA PARTE E 
A INEXPRESSIVIDADE DA CONDENAÇÃO PARA A OUTRA. 
CONHEÇO DOS RECURSOS NEGANDO PROVIMENTO AO 
2º APELO E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APENAS 
QUANTO AO TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO 
MONETÁRIA E DOS JUROS QUE DEVEM DAR-SE A PARTIR 
DA SENTENÇA QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. 

2.- Nas razões do Recurso Especial, a Agravante alega violação dos 

artigos 165, 458, inciso II, 535, inciso II, do Código de Processo Civil; 393, 416 e 844 

do Código Civil, e 28, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer 
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(e-STJ fls. 447/448):

Por todo o exposto esperam e confiam as recorrentes que se 
conhecerá e se dará provimento ao presente recurso para:

a) anular o julgado da Corte de origem, que, a despeito da 
interposição de embargos declaratórios, deixou de se 
manifestar, para efeito de prequestionamento, a respeito do 
dispositivo de lei federal ventilado pela recorrente; e 

b) caso assim não se proceda, para reformar inteiramente o 
julgado da Corte de origem, reconhecendo-se a inexistência de 
solidariedade da recorrente, o que ensejará na extinção do feito 
sem julgamento de mérito, com base no artigo 267, inciso VI do 
CPC; ou

c) sejam julgados improcedentes os pedidos indenizatórios 
formulados pela recorrida, decretando-se tão somente a 
devolução dos valores pagos à promitente vendedora.

É o relatório. 

3.- A irresignação não merece prosperar.

4.- Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o Recurso Especial 

pela indicada violação dos artigos 165, 458, inciso II, e 535, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os Embargos de Declaração, verifica-se 

que a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que 

emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da Agravante.

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os 

fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não 

está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

5.- Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao 

analisar o conjunto fático-probatório presente nos autos, assim decidiu (e-STJ fls. 

405/411):

Passa-se a análise dos recursos. 

Impende-se de apreciação inicial a alegada ilegitimidade 
passiva arguida pela segunda apelante, porque alegou não ter 
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responsabilidade na construção. 

A questão foi bem apreciada na sentença, como se reproduz 
abaixo: 

"Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 
suscitada pela Ré, eis que, embora sejam pessoas jurídicas 
distintas, pertencem ao mesmo grupo econômico, em que todas 
as empresas se beneficiam da propaganda vinculada ao produto 
vendido, bem como na capitação de clientes. Ademais, de 
acordo com o documento de fls. 17, houve a união de empresas, 
o que corrobora a argumentação da Autora para estabelecer o 
pólo passivo. Assim, caracterizada está a responsabilidade 
solidária das empresas do mesmo grupo, na forma do parágrafo 
único, art. 7º e parágrafo 1º, art. 25, ambos do Código de 
Defesa do Consumidor . 

Além dessa intransponível conclusão da Magistrada a quo, em 
razão da comprovada união de empresas, constata-se que a 
parte autora, como consumidora, poderia acionar os 
participantes da cadeia de consumo, todos ou somente um como 
no caso dos autos, resguardando àquele ou àqueles 
prejudicados, o seu direito de regresso. 

Quanto à prejudicial de prescrição para cobrança dos valores a 
título de corretagem, a mesma deve ser afastada porque vez que 
não se trata de vício de serviço, mas sim, de ressarcimento pela 
prática de ato ilícito, nos termos do artigo 27 do Código de 
Processo Civil. 

O alegado cerceamento de defesa inexistiu, porque o 
Magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele a 
valoração das mesmas para decidir pela necessidade de sua 
realização para formar seu convencimento. 

Afastadas as questões primitivas do segundo apelo, adentra-se 
ao mérito dos recursos. 

Trata-se de demanda eminentemente consumerista, nela 
encontrando-se um consumidor hipossuficiente, contrato com 
cláusula de adesão e abusiva. Para este cenário desfavorável ao 
indivíduo, há de serem aplicados dos dispositivos legais 
constantes do C.D.C., a fim de que seja equilibrada a relação 
jurídica existente. 

No mesmo sentido, não se pode deixar cair em esquecimento o 
preceito trazido no art. 7º deste diploma. 

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excl uem outros 
decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o 
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Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de 
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais 
do direito, analogia, costumes e eqüidade. 

Assim, o simples fato de ser uma relação consumerista não 
impede a aplicação das regras trazidas pelo Código Civil, 
devendo para tanto combinar o espírito protetivo do C.D.C. com 
os princípios norteadores daquele código, em especial a 
eticidade, sociabilidade e operabilidade. 

Desta forma, não há razão para excluir a incidência da 
legislação civilista às relações de consumo, devendo, ao 
contrário, adequá-la de modo a alcançar seu intento primordial, 
que é a proteção ao devedor consumidor. 

Há de ser analisado o pedido de restituição dos valores pagos 
pelo consumidor, seja a título de corretagem e despesas 
administrativas, bem como os valores atinentes ao próprio bem. 

Para tanto, deve-se perscrutar quem deu causa à rescisão do 
contrato, pois desta análise desencadeará a responsabilidade 
patrimonial e, por conseguinte, o dever de indenizar. 

Não houve negativa quanto ao descumprimento do prazo de 
entrega pela segunda apelante - AGRE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A. 

Indubitável, portanto, que a culpa pela rescisão do contrato foi 
da promitente vendedora, ora segunda apelante, que não honrou 
com os prazos estabelecidos, sem que houvesse qualquer motivo 
de relevo para tal. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que o seu inadimplemento foi 
causa suficiente para a rescisão do contrato, que foi levado a 
cabo pelo consumidor, nos termos da avença, sem que esta 
atitude, contudo seja reconhecida como renúncia de seu direito 
de reaver os valores ilegalmente retidos. 

Com base nesta conclusão, deve-se aplicar o preceito estatuído 
no art. 402 do C.C./02, que normatizou o princípio da 
restituição integral. 

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 
perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 

Correta se apresenta a sentença quanto à condenação de 
restituição de todos os valores pagos pelo consumidor, 
declarando nulas as cláusulas que estabeleciam a perda do 
direito de restituição, sejam as referentes às prestações, seja aos 
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pagos a título de corretagem e despesas administrativas, 
seguindo o ditame uníssono deste Tribunal de Justiça firmado 
na Súmula 98, que estabelece: 

"Na ação de rescisão de negócio jurídico, por culpa do 
vendedor, cumulada com restituição de parcelas pagas, descabe 
o abatimento de valores referentes à taxa de administração do 
empreendimento frustrado, mesmo que destinadas ao pagamento 
de comissões, intermediações e outras despesas de 
comercialização, devendo a devolução efetivada ao comprador 
ser plena, de modo a assegurar-lhe o exato recebimento de tudo 
o que despendeu". 

A multa de 1% (hum) para o caso de inadimplemento foi 
estipulada contratualmente como cláusula penal não existindo 
razão para sua exclusão da condenação, eis que inadimpliu a ré 
na sua parte do pactuado, não tendo sido comprovada qualquer 
razão para seu afastamento. 

No tocante ao pedido de danos morais, matéria abordada em 
ambos os apelos. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, não há espaço para 
perquirição de culpa, devendo-se apenas pesquisar a existência 
de nexo de causalidade e dano, que no presente caso, por se 
tratar de dano moral, apresenta-se in re ipsa. 

Da análise dos autos, se observa que a falha na prestação do 
serviço restou caracterizada. A empresa ré descumpriu sua 
obrigação contratual ao não efetuar a entrega do imóvel na 
data avençada. 

Deste modo, patente está a ocorrência de dano moral, haja vista 
não haver como sustentar que a compra de um imóvel tenha a 
mesma importância para uma pessoa que a compra de um 
"souvenir", já que naquele caso a aquisição vem acompanhada 
de esperanças, de ansiedade, de uma miríade de sentimentos 
atrelados à satisfação. 

Apresenta-se assentada a jurisprudência deste Eg. Tribunal 
acerca da ofensa moral quando se tratar de atraso de entrega 
de imóvel comercial. (...)

Malgrado a ocorrência do abalo moral para os casos em que 
ocorre o atraso na entrega do imóvel, alguns fatores devem ser 
reconhecidos e sopesados para a apuração do quanto 
indenizatório. 

Como fator preponderante para fixação do valor 
compensatório, encontra-se o tempo que o promitente 
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comprador teve que esperar para a entrega do bem. 

Para o caso em comento há de ser considerado que o juízo a 
quo sopesou adequadamente o dano sofrido pela autora com a 
atitude perpetrada pelo apelante, o porte econômico do ofensor, 
fundamentando e julgando corretamente a lide, fixando os 
danos morais de forma suficiente a compensar os abalos 
sofridos por aqueles, sem que tenha o condão de alterar-lhes a 
fortuna, como também exercer um caráter punitivo-pedagógico 
para a ré, que empregará maior diligência no seu atuar. 

Além do mais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) está em 
consonância com os patamares fixados pela jurisprudência 
desta Corte de Justiça: 

(...)

O tema referente aos lucros cessantes da primeira apelante foi 
corretamente rechaçado na sentença, mantendo-se irretocável 
nesta sede, como abaixo se reproduz:

(...)

Não há que se falar em lucro cessante, uma vez que não houve 
prova do alegado - não se pode atestar com firmeza se as 
expectativas de locação, por parte da primeira apelante seriam 
satisfeitas. 

Além disso, não se pode aplicar a presunção de lucro para a 
hipótese, porque não se trata de empreendimento imobiliário 
para fins comerciais, sendo que para o acolhimento desses 
valores torna-se imprescindível a prova irrefutável do dano 
material. 

O apelo da autora revolve a questão da sucumbência recíproca 
que entendo merece ser acolhida, porque o único pedido que 
não lhe foi concedido foram os lucros cessantes, sendo os 
demais providos. 

Assim, inverte-se a sucumbência para condenar a parte ré ao 
pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da condenação e as despesas 
processuais, acolhendo-se parcialmente o pedido da primeira 
apelante. 

Assim, para infirmar os fundamentos do Acórdão recorrido e acolher a 

tese sustentada pela Agravante seria necessário proceder ao reexame de provas, o que 

é vedado nesta instância, a teor da Súmula 7 desta Corte. Acerca do tema, o seguinte 
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precedente:

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 
RECONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO 
TRIBUNAL A QUO - RESCISÃO INJUSTIFICADA - DANO 
MATERIAL E MORAL - CONFIGURAÇÃO - REEXAME DE 
PROVA - SÚMULA 07/STJ - REDUÇÃO DO QUANTUM - 
VALOR EXACERBADO - POSSIBILIDADE.

1 - Tendo o Tribunal a quo reconhecido, através dos 
documentos juntados, a existência de contrato celebrado entre 
as partes, para aquisição de imóvel, as alegações do recorrente 
de que tal negócio não refletiria a verdade dos fatos (fls. 220), 
enseja dilação probatória.

2 - De outro vértice, tanto o dano material, quanto o moral, 
restaram, igualmente, demonstrados. Assim, é inviável infirmar 
tais conclusões sem, também, proceder o reexame fático. A 
manutenção da sentença se deu com lastro nas provas, 
insuscetíveis de reapreciação nesta Corte (Súmula 07/STJ).

3 - Constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, 
pelas instâncias ordinárias, do montante indenizatório do dano 
moral, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade, é possível a revisão, nesta Corte, de 
aludida quantificação. Precedentes.

4. Consideradas as peculiaridades do caso em questão e o 
princípios retro mencionados, o quantum fixado pelo Tribunal a 
quo (R$ 20.000, 00)  a título de danos morais mostra-se 
excessivo, não se limitando a justa reparação dos prejuízos 
advindos do evento danoso. Destarte, para assegurar ao lesado 
justa reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido, 
reduzo o valor indenizatório, para fixá-lo, na quantia certa de   
R$5.000,00 (cinco mil reais).

5 - Recurso conhecido em parte e nesta extensão provido para 
reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(REsp 768.478/AL, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, 
QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 
333)

6.- Ante o exposto, nos termos do art. 544, § 4º, II, a, do CPC, nega-se 

provimento ao Agravo. 
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Intimem-se.

Brasília (DF), 17 de agosto de 2013.

Ministro SIDNEI BENETI 
Relator
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