
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.118.953 - SP (2017/0140826-0)
  
RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : PROJETO FOX 41 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 
ADVOGADOS : HÉLIO PINTO RIBEIRO FILHO E OUTRO(S) - SP107957    

FABIANE LIMA DE QUEIROZ  - SP188086    
MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO  - SP207247    
RAFAEL KLIEMKE DOS SANTOS  - SP268454 

AGRAVADO  : FABIO MORAES BENEDITO 
AGRAVADO  : NIVEA BENDINELLI 
ADVOGADO : IVAN MERCADANTE BOSCARDIN  - SP228082 

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042), interposto 

contra decisão que inadmitiu o recurso especial, sob os seguintes fundamentos: (a) 

ausência de ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, (b) inexistência de violação dos demais 

artigos de lei apontados, (c) incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, em ambas as alíneas 

de interposição do permissivo constitucional, e (d) não comprovação do dissídio 

jurisprudencial (e-STJ fls. 295/298).

O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (e-STJ fl. 236):

ILEGITIMIDADE DE PARTE. PASSIVA. INOCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE 
COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DA COMISSÃO 
DE CORRETAGEM E TAXA SATI. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMITENTE 
VENDEDORA, AINDA QUE DIRECIONADO O VALOR A TERCEIROS. PRELIMINAR 
REJEITADA.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO DO 
CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO PREÇO PELOS 
ADQUIRENTES. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. PENA PARA O 
DESCUMPRIMENTO QUE DEVE SER FIXADA. PARA QUE NÃO IMPORTE EM 
INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO. VALORES PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO 
DE CORRETAGEM E DE TAXA SATI QUE NÃO COMPORTAM DEVOLUÇÃO. 
CASO QUE INDICA O CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO DE 
INTERMEDIAÇÃO, COM A APROXIMAÇÃO ÚTIL DAS PARTES E CELEBRAÇÃO 
DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA. TAXA SATI, ADEMAIS, QUE SEQUER FOI 
COBRADA NO PRESENTE CASO. DEVOLUÇÃO LIMITADA, QUANTO AO PREÇO 
DO IMÓVEL, EM 90% DOS VALORES ADIMPLIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM 
PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 254/258).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 260/274), interposto com base no 

art. 105, III, "a" e "c", da CF, a recorrente apontou violação do art. 535, II, do CPC/1973 

(CPC/2015, art. 1.022, II), pois a Corte local teria se omitido quanto aos dispositivos de lei 

apontados.

Apontou afronta ao art. 267, VI, do CPC/1973 (CPC/2015, art. 485, VI), visto 

que, por não ter participado das tratativas entre os recorridos e a empresa intermediadora, 

não teria percebido quantia alguma a título de comissão de corretagem e da tarifa SATI, 
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razão por que  seria parte ilegítima para responder pela devolução das referidas verbas.

Sustentou, além de dissidio jurisprudencial, afronta aos arts. 113, 138, 145, 

151, 408, 422, 474, 475 e 884 do CC/2002, aduzindo que a retenção de 10% (dez por 

cento) dos valores pagos pelos recorridos seria insuficiente para satisfazer seus prejuízos, 

decorrentes da rescisão culposa do compromisso de compra e venda, por iniciativa dos 

adquirentes, motivo por que requereu a revisão do montante para 70% (setenta por cento) 

das quantias pagas, com fundamento nas cláusulas 10.8 e 10.8.1 do ajuste (e-STJ fl. 267). 

Subsidiariamente, requereu que a verba acima referida fosse fixada em 25% 

(vinte e cinco por cento) dos valores pagos. 

No agravo (e-STJ fls. 300/312), afirma a presença de todos os requisitos de 

admissibilidade do especial.

Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 314/316).

É o relatório.

Decido.

O recurso especial foi interposto com fundamento no Código de Processo 

Civil de 1973, motivo por que devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal 

na forma nele prevista, com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte 

(Enunciado Administrativo n. 2/STJ).

Não assiste razão à recorrente quanto à alegada negativa de prestação 

jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida, não incorrendo 

em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se depreende dos seguintes excertos 

(e-STJ fls. 233/244).   

Ressalte-se que o fato de o Tribunal de origem julgar contrariamente aos 

interesses da parte não caracteriza nenhum dos vícios elencados no art. 535 do CPC/1973, 

tampouco hipótese de cabimento dos aclaratórios. De outro lado, é desnecessária a 

menção  aos dispositivos indicados, para fins de prequestionamento da matéria. 

O Tribunal a quo reformou a sentença, a fim de afastar a condenação de a 

recorrente proceder à devolução dos valores pagos pelos recorridos, a título de comissão de 

corretagem e de tarifa SATI (e-STJ fls. 243/244). Assim, falta interesse recursal na 

discussão quanto à legitimidade da empresa para responder pela devolução de tais 

encargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável 

que o percentual de retenção dos valores pagos pela promitente compradora - que deu 

causa à rescisão contratual pela vendedora -, seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 

25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso.

Para tanto, devem ser avaliados os prejuízos suportados, notadamente, com 

"as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o 

pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo 
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comprador" (REsp n. 1.224.921/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 26/4/2011, DJe 11/5/2011). No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. 
RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO 
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 
83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A  jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça,  nas  hipóteses de rescisão  de  
contrato  de  promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento  do 
comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 
10% e 25% do total da quantia paga.
2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e  venda  de  
imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização  do  distrato,  
bem  como  em  se tratando de comprador adimplente  ao  longo  de  toda  a  vigência 
do contrato, entende-se razoável  o  percentual de 10% a título de retenção pela 
construtora dos  valores  pagos,  não se distanciando do admitido por esta Corte 
Superior.
3. É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução  do  
contrato  de  compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a 
restituição dos valores pagos de forma parcelada.
4. Agravo interno não provido.
(AgRg no AREsp n. 807.880/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016.)

No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise do material cognitivo dos 

presentes autos, concluiu que o percentual de retenção em 10% (dez por cento) sobre os 

valores pagos bastaria para indenizar a recorrente pelos prejuízos oriundos da resilição 

contratual, conforme se extrai dos seguintes excertos (e-STJ fls. 243/244):

Sem que o credor prove dano maior o que, em tese, se admite parece adequado 
limitá-lo a 10%. Esse percentual, de resto, vem admitido usualmente como 
pré-fixação das perdas e danos.
E tem o credor, ainda, despesas de corretagens, elaboração de contratos, 
publicidade, taxas e impostos. Havendo despesas outras, parece que esse 
percentual, se o contrário não se demonstrar, deve ser fixado em 10%, igualmente.
Mas, no caso dos autos, considerando que o valor pago a título de comissão de 
corretagem (fls. 52 e 129/132) foi dispendido diretamente pelos autores a terceiros por 
ocasião da negociação, adequada na hipótese - se mostra a retenção de 10% sobre 
parte do preço pago, pois como já tive a oportunidade de decidir no julgamento da 
Apelação Cível nº. 631.863.4/9-00 do Foro Regional de Pinheiros da Comarca da 
Capital -  tendo a corretagem levado às partes a celebrarem o contrato de promessa 
de compra e venda do imóvel, a comissão era mesmo devida, independentemente do 
posterior desfazimento do negócio jurídico e principalmente quando não concretizado 
sem demonstração de culpa pela vendedora. Dai porque não há se falar na devolução 
pela ré do valor dispendido a título de corretagem.
Não há, por fim, que se falar em devolução da taxa SATI. 
Embora sua exigência constitua verdadeiro bis in idem  em relação à comissão de 
corretagem, não há nenhuma indicação no conjunto probatório de que teriam os 
autores arcado com valores a este título (vide documentos de fls. 52/55 e 129/132).
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso das requeridas para, tão somente, afastar 
sua condenação à devolução de valores atinentes à comissão de corretagem e taxa 
SATI, ficando mantida a r. sentença em seus ulteriores termos

Alterar tal entendimento exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos 
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autos, providência vedada nesta sede recursal, a teor da Súmula n. 7/STJ. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO 
DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO POR PARTE DO 
VENDEDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 
7/STJ.
1.  Em  face  da  desistência do comprador, impõe-se a devolução dos valores  pagos, 
com a retenção de percentual destinado à indenização da empresa vendedora,  
arbitrado na origem dentro dos parâmetros aceitos pela  jurisprudência da Corte e 
cujo reexame encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 791.197/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe  3/12/2015.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. RETENÇÃO DOS VALORES 
PAGOS. PERCENTUAL DENTRO DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA DO 
STJ. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 701.969/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,  julgado em 16/2/2017, DJe 2/3/2017.)

Com efeito, o Tribunal a quo, ao fixar o percentual de retenção em 10% (dez 

por cento) dos valores pagos pelos recorridos - considerando as peculiaridades da causa -, 

observou os parâmetros jurisprudenciais adotados nesta Corte Superior.

Aplica-se, portanto, a Súmula n. 83/STJ como óbice ao recurso, por ambas 

as alíneas do permissivo constitucional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 14 de agosto de 2017.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA 

Relator
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