
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 324.911 - RS (2013/0093925-0)
  
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A 
ADVOGADOS : FERNANDO NOAL DORFMANN    

ANTÔNIO MARIO S BIANCHI E OUTRO(S)   
GABRIELA FERRAZZI FIGUEIRA 

AGRAVADO  : GILBERTO DE OLIVEIRA LOPES E OUTRO
ADVOGADO : LUIZ CARLOS SOPEZACK 

DECISÃO
Trata-se de agravo (art. 544 do CPC) interposto por Construtora Tenda S/A contra 

decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional,  

atacando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

" APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA.AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO 
DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. ATRASO NA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPREITEIRA 
PROMITENTE VENDEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DOS PROMITENTES 
COMPRADORES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO 
DEVEDOR. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MAJORAÇÃO DA PENA CONVENCIONAL 
PELO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. 
OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA.
I(...)
IV. Presente o nexo causal entre a omissão da vendedora e a angústia, ansiedade 
e transtornos experimentados pelos promitentes compradores, decorrentes do 
atraso injustificado da obra, inequívoca a existência de dano extrapatrimonial.
V Na fixação do quantum indenizatório deve-se atentar, em juízo de razoabilidade, 
para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e 
repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da 
conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. 
Manutenção do valor fixado na sentença.
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES E, À 
UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ" (fl.220).

Infirma a agravante os fundamentos da denegatória, buscando o processamento 

do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Ao que se tem dos autos, no apelo especial, alegou a ora agravante que o Tribunal 

local dissentiu do entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que o simples atraso na 

construção do imóvel prometido à venda não acarreta, por si só, dano moral indenizável.

Não assiste razão à recorrente. 

O Tribunal de justiça, diante do conjunto fático delineado nos autos, concluiu que a 

demora na entrega do imóvel, por culpa exclusiva da vendedora, ultrapassou o mero 

aborrecimento dos recorridos e, assim, condenou a ora recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 
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(cinco mil reais) a título de danos morais. Esta é a letra do acórdão impugnado, transcrito no que 

interessa à espécie: 

"(...)
No caso concreto, incontroverso que os autores vinham cumprindo 

regularmente com suas obrigações contratuais, pagando as prestações pactuadas 
para a aquisição do bem. Mesmo depois de ultrapassado o prazo contratual para 
entrega do bem - 01/03/2010 - pagaram os autores as parcelas assumidas 
contratualmente até a data de 10/09/2010.

A ré, sem qualquer justificativa plausível, atrasou a construção, 
causando consideráveis transtornos à vida do casal de autores residentes em 
Capão da Canoa, que, segundo a inicial, já haviam contratado mudança para 
transporte de seus bens para cidade de Cachoeirinha, local do empreendimento.

Presente o nexo causal entre o atraso na obra e a angústia, 
ansiedade e transtornos experimentados pelos compradores, inequívoca a 
existência de dano extrapatrimonial (...)" (fls. 228).

 
Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da 

matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" 

do permissivo constitucional.

Nesse sentido:

"Recurso Especial. Civil. Responsabilidade civil. Cirurgião e anestesiologista. 
Recurso com fundamento nas alíneas "a" e “c” do art. 105, III, da CF. Reexame 
fático-probatório. Súmula 07/STJ. Incidência.
- A constatação de ter o médico cirurgião e o anestesista agido ou não com culpa 
no atendimento a paciente, nas modalidades negligência, imprudência ou 
imperícia, demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório da 
causa, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
- O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a admissão do 
recurso especial tanto pela alínea “a”, quanto pela “c” do permissivo 
constitucional.
Recurso especial não conhecido"(REsp 765.505/SC, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 271 - 
grifou-se).

Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial.

Intimem-se.

Publique-se. 

Brasília, 14 de agosto de 2013.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 
Relator
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