
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.313.109 - SP (2018/0149266-3)
  

RELATOR : MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)

AGRAVANTE : GAFISA SPE-122 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
ADVOGADOS : LUÍS PAULO GERMANOS  - SP154056    

WALTER JOSÉ DE BRITO MARINI E OUTRO(S) - SP195920 
AGRAVADO  : MARIA CLARA REVEZ 
AGRAVADO  : JOSE GUEDES NETO 
ADVOGADO : IVAN MERCADANTE BOSCARDIN  - SP228082 

DECISÃO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GAFISA SPE-122 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, doravante GAFISA, contra decisão exarada 

pela il. Presidência da Seção de Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sãp 

Paulo (TJ-SP), que inadmitiu o recurso especial.

Cuidam os autos, na origem, de ação de rescisão contratual proposta por JOSE 

GUEDES NETO e MARIA CLARA REVEZ GUEDES em desfavor de GAFISA. 

O il. Magistrado julgou procedente o pedido (sentença às fls.167/169).

Diante disso, GAFISA interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo eg. TJ-SP, 

nos termos do v. acórdão, assim ementado (fl. 224):

"Apelação Cível. Rescisória de Contrato Particular de Promessa de 
Compra e Venda de Imóvel c.c. Devolução de quantias pagas. Pretensão 
à devolução de 90% dos valores já pagos, de forma global. Desistência 
do contrato, ante ausência de condições de continuar a arcar com as 
parcelas do imóvel. Sentença de procedência para determinar a 
resolução do contrato e a devolução de 80% dos valores pagos pelo 
imóvel. Apelação da ré. Devolução das parcelas do preço do imóvel já 
pagas, com retenção de 20% que se mostra acertada, podendo o 
adquirente desistir do negócio em qualquer tempo, ainda que 
inadimplente. O caso é de desistência do adquirente, sem que o 
vendedor tenha inadimplido com o contrato. Percentual usualmente 
aplicado por esta Corte, nessa hipótese. Juros que se iniciam somente 
após o trânsito em julgado, quando se configura a mora da ré. Sentença 
reformada apenas para modificar o termo inicial de incidência dos juros 
de mora, mantida em seus demais termos. Sucumbência mantida como 
fixada em sentença. Havia resistência da ré quanto ao percentual de 
retenção, e portanto, somente após ajuizada a ação pelos autores é que 
o imbróglio pôde ser solucionado. Recurso provido em parte".

Inconformado, GAFISA interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105, 

inciso III, alínea "a",  da CF/88, no qual alega violação dos arts. 427 e 884 do CC/02. 
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Como dito, o apelo nobre foi inadmitido às fls. 255/2556.

Irresignado, GAFISA manejou o presente agravo em recurso especial refutando 

os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo nobre. 

Foi apresentada contraminuta (fls. 270/274).

É o relatório. Decido.

Cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 3 

do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de 

admissibilidade recursal na forma do novo CPC ." 

No apelo nobre que pretende trânsito, sustenta o recorrente ofensa dos arts. 427 

e 884 do CC/02, ao argumento de que, rescindida a promessa de compra e venda por culpa 

exclusiva do comprador, dever-se-ia incidir o percentual de retenção previsto no contrato de 

no mínimo de 30% sobre o valor pago. Afirma que estipular percentual distinto ofenderia o 

princípio da pacta sunt servanda  e geraria enriquecimento sem causa dos compradores. 

O recurso, contudo, não merece prosperar. 

Isso porque o eg. TJ-SP, à luz das peculiaridades do caso concreto e conforme 

as provas acostadas aos autos, concluiu pela abusividade da referida cláusula contratual e, 

assim, fixou a retenção de 20% sobre o valor pago. À título elucidativo, colaciona o seguinte 

excerto do v. acórdão estadual:

Conforme tem-se decidido de forma reiterada, o promissário comprador 
pode postular a resolução do contrato. Contudo, ao afirmar que a 
obrigação não pode ser cumprida naturalmente com o pagamento do 
preço, inquestionável que admite ser o inadimplente.
Nesta hipótese, não se pode imputar a impor à promitente vendedora a 
responsabilidade pelo descumprimento do contrato, e consequentemente, 
não se pode carrear a ela que arque com todas as despesas e 
dificuldades do negócio mal sucedido.
É certo que a promitente vendedora retoma o imóvel e pode 
renegociá-lo. Colocar novamente no mercado imobiliário, todavia, como 
é sobejamente sabido, nenhuma construtora espera que o comprador 
devolva os imóveis e tenha que restituir parte do preço pago. 
Notadamente, nos dias de hoje, com as vendas de imóveis paralisadas 
em razão da recessão pela qual passa o país.
Disso, decorre que é possível acolher o pedido do comprador que não 
consegue pagar as prestações da obrigação assumida, mas este não 
pode perder em favor do vendedor as prestações pagas, sob pena de 
violação aos princípios estabelecidos no Código de Defesa do 
Consumidor. No entanto, há que se aplicar ao caso a regra da 
proporcionalidade.
Alvitro como boa solução o perdimento de 2 0 % das prestações pagas, 
com o determinado em sentença. Não são os 10% pretendidos pelos 
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autores na inicial, nem os 30% pretendidos pela ré.
Maior percentual de retenção do saldo encontrado, conforme consta 
do contrato, se afiguraria abusivo, ante a manifesta desvantagem 
imposta ao consumidor, sendo abusiva portanto a cláusula que assim a 
estabelece. Também o parcelamento para devolução seria abusivo no 
mesmo sentido". (grifou-se)

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o percentual 

de retenção pelo promitente vendedor pode ser fixado entre 10% a 25% do total da quantia 

paga, cuja variação ocorrerá conforme cada caso concreto. Nessa linha de intelecção, 

confira-se:

"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, grifou-se)

Dessa forma, a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de 

retenção esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, a qual somente é relativizada se o quantum 

revelar-se irrisório ou exorbitante, contrariando os padrões de razoabilidade, o que não se 

evidencia no  caso  em  tela. 

Assim, forçoso reconhecer que o presente apelo não merece prosperar.

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, 

conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. 
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Majoro os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do 

CPC/2015, de 10% para 11% sobre o valor da condenação. 

Publique-se.

Brasília (DF), 27 de junho de 2018.

MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES   
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) 

Relator
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