
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 349.595 - RJ (2013/0161654-8)
  

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
AGRAVANTE : FRANCISCO CARLOS DE MELO FREITAS E OUTRO
ADVOGADO : MARICEL ARAÚJO MORAES JUNIOR E OUTRO(S)
AGRAVADO  : GAFISA S/A 
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR E OUTRO(S)   

LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO 
AGRAVADO  : BASIMÓVEL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA 
ADVOGADOS : LARISSA AFFONSO MAGALHÃES RODRIGUES E 

OUTRO(S)   
CAMILLE PALMEIRAS DAS NEVES 

DECISÃO

1.- FRANCISCO CARLOS DE MELO FREITAS E OUTRO 

interpõem Agravo contra Decisão que, na origem, negou seguimento a Recurso 

Especial interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional 

contra Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. 

Desembargadora MARILIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, assim ementado (e-STJ 

fls. 562): 

IMOBILIÁRIA FRUSTRADA. INADIMPLEMENTO DO 
INCORPORADOR. PERDAS E DANOS. CC/02, ART. 389. 
COMISSÃO DE CORRETAGEM.

RESPONSABILIDADE.

Incorporação imobiliária frustrada quanto ao prazo de 
conclusão e entrega da unidade autônoma.

Responsabilidade da incorporadora inadimplente em compor as 
perdas e danos. CC/02, arts. 389 e 402.

Perdas que se subsumem nos frutos civis que poderia ter havido 
entre a data prevista para a entrega da unidade autônoma e o 
momento em que ficou disponivel ao comprador para a 
possibilidade de produção desses frutos, quantum debeatur a ser 
encontrado em liquidação por arbitramento.

Dano moral inconteste pela evidente angústia e frustração de 
quem está esperando receber o seu imóvel e permanece por 
mais de um ano sofrendo com a demora e a incerteza. Fixação 
em sede singular de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor 
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que se mostra justa e proporcional ao dano perpetrado.

Correção da sentença e com juros a contar da citação inicial. 
Precedentes. Comissão de corretagem transferida ao casal 
promitente comprador com sua inequívoca anuência. Licitude. 
Provimentos parciais dos recursos. Sucumbência pelo polo réu, 
fixado o total da condenação como base de cálculo da verba 
honorária. Unânime.

2.- Embargos de Declaração interpostos pelos agravados (e-STJ fls. 

568/573 e 575/578) foram acolhidos com a seguinte ementa (e-STJ fls. 581):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CPC, ART. 535,1 e II.

Rejeição dos primeiros embargos desde que inexistentes os 
vícios apontados.

Acolhimento dos segundos embargos com enfrentamento dos 
pontos omissos e contraditórios, declarando o provimento 
integral do segundo recurso, da empresa Basimóvel, com 
expurgo da condenação na verba da sucumbência a ela imposta 
que deve ser carreada apenas à terceira apelante Gafisa.

UNÂNIME.

3.-  Embargos de Declaração interpostos pelos agravantes (e-STJ fls. 

587/604), foram rejeitados (e-STJ fls. 606/609).

4.- Em suas razões de Recurso Especial, alegam os agravantes 

violação dos arts. 722, 723, 725 e 726, do Código Civil, 42, parágrafo único, do 

Código de Defesa do Consumidor, e 535, do Código de Processo Civil, bem como 

dissídio jurisprudencial. Sustentam, preliminarmente, negativa de prestação 

jurisdicional. No mérito, alegam que é indevida a comissão de corretagem. Aduzem 

que diante da ilegalidade da cobrança, a repetição de indébito deve ser em dobro nos 

termos do Código do Consumidor. Pedem a majoração do valor da condenação por 

dano moral.

5.- O Recurso Especial foi inadmitido na origem (e-STJ fls. 657/662), 

ensejando a interposição do presente Agravo.
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É o relatório.

6.- O inconformismo não merece prosperar.

7.- Inicialmente, anote-se que o Tribunal de origem apreciou todas as 

questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. 

Portanto, não há que se falar em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil 

(CPC) ou negativa de prestação jurisdicional. 

Com efeito, não se detecta qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que a lide foi dirimida com a devida e 

suficiente fundamentação, apenas não se adotou a tese dos recorrentes. 

8.- No que tange à comissão de corretagem, assim decidiu a Corte de 

origem (e-STJ fls. 564):

E, na hipótese dos autos, como se recolhe do documento de fis.

89, os autores sabiam e concordaram em pagar a comissão de 
corretagem. Valor que não foi incluído no preço de venda mas 
cobrado separadamente.

Deste modo, os compradores anuíram com o pagamento dessa 
verba, já que efetuaram o pagamento sem qualquer ressalva 
indicando o recibo que lhes foi entregue que o valor 
destinava-se ao pagamento da comissão sobre a venda do 
imóvel — comissão de corretagem, de conseguinte.

Desse modo, rever o julgado, conforme pretendido pelos recorrentes, 

exigiria o reexame do contrato e de todo o material fático-probatório dos autos, o que é 

inviável em sede de Recurso Especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

9.- No que tange à repetição, ante-se que o conteúdo normativo do art. 

42, do CPC, tido por violado,  não foi objeto de análise pela decisão impugnada, 

apesar da oposição de Embargos de Declaração, não servindo de fundamento à 

conclusão adotada pelo tribunal local. Desatendido, portanto, o requisito do 

prequestionamento, nos termos do enunciado 211 da Súmula desta Corte. 

10.- Quanto ao pretendido dissenso jurisprudencial, verifica-se 
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evidente deficiência na interposição do recurso, tendo em vista o disposto no artigo 

541 do Código de Processo Civil e os §§ 1º e 2º (cotejo) do artigo 255 do Regimento 

Interno desta egrégia Corte, pois ausente o necessário cotejo analítico. 

Outrossim, não há perder de vista que, "tal como se dá no recurso 

fundado na letra 'a' do inciso III do art. 105 da CF/88, o especial interposto pela 

alínea 'c' do permissivo constitucional também deve atender à exigência do 

prequestionamento. Isso porque é impossível haver divergência sobre determinada 

questão federal se o acórdão recorrido nem sequer chegou a emitir juízo acerca da 

matéria jurídica. Realmente, para que haja dissídio entre tribunais é necessário que 

ambos tenham decidido o mesmo assunto de forma diferente. Se o tribunal recorrido 

não se manifestou sobre o tema tido como interpretado de forma diversa por outra 

Corte, não há que se falar em dissenso pretoriano. Em suma, o prequestionamento 

também é necessário quando o recurso especial é aviado pela alínea 'c', pois só 

existirá divergência jurisprudencial se o aresto recorrido solucionar uma mesma 

questão federal em dissonância com precedente de outra Corte" . (cf. REsp n. 

146.834-SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, in DJ de 02.02.98). 

11.- No que tange ao valor da indenização, a 3ª Turma deste Tribunal 

assentou o entendimento de que somente se conhece da matéria atinente aos valores 

fixados pelos Tribunais recorridos quando o valor for teratológico, isto é, de tal forma 

elevado que se considere ostensivamente exorbitante, ou a tal ponto ínfimo, que, em 

si, objetivamente deponha contra a dignidade do ofendido. Não é o caso dos autos, em 

que houve a fixação do valor de indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais; valor do dia 01 de agosto de 2012), para o dano consistente em atraso na entrega 

de imóvel, consideradas as circunstâncias do caso. Assim, não obstante os argumentos 

apresentados pela parte recorrente o valor deverá ser mantido. 

12.- Ante o exposto, com apoio no art. 544, § 4º, II, “a”, do CPC, 
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conhece-se do Agravo, negando-lhe provimento.

Intimem-se.

Brasília (DF), 15 de agosto de 2013.

Ministro SIDNEI BENETI 
Relator
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