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APELAÇÃO CÍVEL.  PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
NULIDADE  DE  CLÁUSULAS  DE  CONTRATOS  PARA
AQUISIÇÃO  DE  LOTES  DIVERSOS  DE  TERRENO  C/C
DANOS  MORAIS.  PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  ALEGADA  INOCORRÊNCIA  DE
RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE
DO  ART.  2º  DO  CDC.  INOBSERVÂNCIA  PELA
DEMANDADA  DO  ART.  333,  II  DO  CPC  –  1973  PARA
AFASTAR  A  APLICAÇÃO  DA  LEI  CONSUMERISTA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20%
SOBRE  O  VALOR  TOTAL COBRADO  PELA EMPRESA
CREDORA.  AFRONTA  AO  ART.  20  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL – 1973. RETENÇÃO PELA VENDEDORA
DO TOTAL DE PARCELAS PAGAS PELO ADQUIRENTE
DOS  LOTES.  IMPOSSIBILIDADE.  CLÁUSULAS
ABUSIVAS.  DEVOLUÇÃO  DAS  ARRAS  PENITENCIAIS
PELA  FIRMA.  PREVISÃO  CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  DESCUMPRIMENTO  DO
CONTRATO  PELA  PROMOVIDA.  PROVIMENTO
PARCIAL  DA  APELAÇÃO.  RECURSO  ADESIVO.
DISCUSSÃO PELO AUTOR DA AÇÃO SOBRE FIXAÇÃO
DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E O RESPECTIVO
ÍNDICE  SOBRE  VALORES  A  ELE  DEVIDOS.
INCONFORMISMO PREJUDICADO.

Aplica-se o CDC ao negócio que trata de promessa de compra e
venda para  aquisição  de  lotes  diversos  de  terreno se  a  empresa
vendedora  deixar  de  comprovar  que  o  Comprovador  não  seria
destinatário final do negócio. Incidência da regra do art. 333, II do
CPC – 1973.
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São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam
obrigações  consideradas  abusivas,  que  coloquem o  consumidor  em
desvantagem exagerada ou que obriguem o consumidor a ressarcir os
custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja
conferido contra o fornecedor. Inteligência do art. 51 do CDC. 

O contrato de compra de produto  que fixa  honorários  advocatícios
para uma eventual cobrança em 20% sobre o valor devido, no caso de
descumprimento  por  falta  de  pagamento,  afronta  claramente  as
disposições do art. 20 do Código de Processo Civil – 1973.

É  abusiva  cláusula  contratual  que  trata  do  direito  a  restituição  de
valores,  entre  os  quais  o  de  reter  30% da  quantia  total  paga  pelo
comprovador, a título de ressarcimento de despesas administrativas,
publicitárias,  corretagem,  elaboração  de  contrato  e  dispêndio  para
efetuar nova venda, independentemente de comprovação das despesas.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO E JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO ADESIVO.

RELATÓRIO

A Empresa Plano Planejamento e Loteamento LTDA. interpôs Apelação (fl. 136) contra a

Sentença  (fls.123/131) prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da comarca desta Capital

que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Indenizatória intentada por Adonis de Aquino

Sales  Neto  em face  dela  e  das  imobiliárias  GM e Casa Forte,  após declarar  a  ilegitimidade

passiva “ad causam” das imobiliárias,  julgou parcialmente procedente o pedido para declarar  a

nulidade  de  cláusulas  contratuais  n.  07.3  e  16  dos  contratos  de  compra  e  venda  de  imóvel,

condenando-a, ainda, ao pagamento em dobro da quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)

referente ao valor pago a título de sinal contratual, com incidência de juros a partir da citação e

correção monetária deste a condenação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes

fixados em 20% sobre o valor da condenação, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

Em suas razões (fls.131/146), alegou que, ao contrário do entendimento esposado no Aresto,

não seria  caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor,  posto que o Autor  não é  o

destinatário final para uso do bem, cuja finalidade da aquisição era para negociar posteriormente no
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programa governamental “Minha Casa Minha Vida”.

Defendeu que direito de reter as arras dos dois terrenos adquiridos pelo Autor, bem como a

manutenção das cláusulas 07 e 16 dos contratos celebrados entre ela e o Demandante.

Afirmou que o loteamento está devidamente pavimentado e com a infraestrutura contratada,

pelo que requereu o provimento do Apelo, para que seja reformado o Édito condenatório e julgados

improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (fls. 160/168), pelo desprovimento.

O Promovente Adonis, por sua vez, interpôs Recurso Adesivo (fls.155/159), argumentando

que  a  Apelante  deixou  de  ser  condenada  pelos  danos  extrapatrimoniais;  que  o  Juízo  fixou  a

incidência da correção monetária a partir da data da condenação, quando deveria sê-lo da data do

efetivo  prejuízo  (15.06.2010),  e  não  estabeleceu  o  índice  a  ser  utilizado,  que  seria  o  IPCA,

requerendo, ao final, o provimento do Recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se sua não intervenção no processo.

É relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação e do Recurso Adesivo e os

analiso conjuntamente.

As questões ventiladas no presente Apelo dizem respeito: 

(i) a inaplicabilidade do CDC;

(ii) o perdimento de arras em favor de quem der azo ao desfazimento do contrato;

(iii) a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios no patamar fixo de 20% sobre

o valor devido;

(iv) e o percentual de retenção pelo promitente vendedor  sobre o valor pago pelo promitente

comprador.

Narrou o Autor (Adonis), na Inicial, ter celebrado com a empresa Requerida proposta de

compra  e  venda,  referente  a  dois  lotes  de  terreno,  localizados  na  cidade  de  Santa  Rita-PB,

pertencentes ao Loteamento Plano de Vida. 
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Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à Demanda.

O Promovente qualificou-se como estudante, e alegou que adquiriu como destinatário final

os imóveis comercializados pela Demandada. 

A Empresa apelante,  por sua vez,  afirmou que o Promovente comprou os terrenos para

comercializá-los no programa do Governo Federal de habitação “Minha casa Minha Vida”, e que o

real motivo para o distrato contratual pretendido pelo Requerente teria sido a mudança de requisitos

pelo Governo Federal para financiamento de construção de casas do programa, cujas exigências os

terrenos adquiridos não contemplavam.

Embora  o  Requerente  Adonis  tenha  se  qualificado  como  empresário nos  contratos

celebrados (fls. 16/27 e 75/86), o Juízo aplicou ao caso em tela o CDC, e a Requerida deixou de

comprovar que o Autor não seria destinatário final do negócio, assim definido no art. 2º do CDC1,

pelo que inobservou o art. 333, II do CPC - 1973.

Daí, “in casu”, vige as regras da Lei n.  8.078/1990,  notadamente o preceito do seu art. 6º,

VIII.2 

Das Arras. 

Pois bem, o Apelado informou que cada lote adquirido custava R$ 16.000,00 (dezesseis mil

reais), sendo dado como  sinal para cada um deles o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos

reais). As demais parcelas seriam pagas mediante seis  parcelas.

Alegou o Demandante que após o pagamento do sinal veio a constatar que o loteamento não

tinha água, luz, meio-fio e pavimentação, e segundo a cláusula 2, sub item 2.1, dos contratos, o

empreendimento  “deveria  contar” com  infraestrutura,  pelo  que  procurou  rescindi-los

amigavelmente, com a restituição dos valores pagos, mas não obteve sucesso.

Da leitura  dos  contratos  n.  2887  e  2888,  cláusulas  2,  sub  itens  2.1,  está  consignado  o

seguinte: 

“O empreendimento  contará com infra-estrutura de água, luz. meio-
fio,  e  pavimentação  na  avenida  principal,  cujas  especificações
encontram-se  apresentadas  no  memorial  descrito  e  demais
documentos  devidamente  registrados  perante  o  cartório  imobiliário

1. Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 
2.  Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (…) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,  inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
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competente.”

Constata-se que no ato de celebração dos contratos, a infraestrutura desejada pelo Autor seria objeto
de  execução  pelo  Promovido.  Porém,  em  nenhum  deles  está  prevista  a  data  para  o  início  e
conclusão dos serviços de água, luz, pavimentação e meio-fio contratados.

Desde  a Contestação (fls. 37/49) apresentada nestes autos,  o Promovido informou que a
infraestrutura  fora  concluída,  apresentando  as  fotos  de  fls.  90/106,  não  impugnadas,  que  só
reforçam o entendimento de  que a  empresa Vendedora  não descumpriu  os  contratos  quanto ao
fornecimento da infraestrutura prometida.

Logo, como garantia em dinheiro dada por um dos contratantes com a finalidade de firmar a
presunção de acordo final e tornar obrigatório o contrato,  as arras ou sinal são reguladas pelos
artigos 417 a 420 do Código Civil:3

Ao  celebrarem os contratos as Partes acordaram o pagamento de arras, o que é comum,
sobretudo nos contratos de compra e venda de imóveis.

Daí, aplica-se ao presente caso o art. 418 do CC, primeira parte: “se a parte que deu as arras
não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; (...)”. 

Assim tem-se a seguinte situação: quem dá arras desiste ou dá causa ao desfazimento, perde-
as em favor da parte contrária.

Ao  tempo  em  que  a  Apelada  cumpriu  as  obrigações  contratuais,  é incontroversa  a
inadimplência do Autor, conforme o extrato não impugnado de fl. 88, o que resultaria na resilição
contratual por falta de pagamento e a perda das arras em favor da empresa.

Das cláusulas 7, subitem 3 e 16 dos contratos.

Agiu com acerto o Juízo ao declarar ilegal as cláusulas 07.3 e 16 dos contratos. 

Isso porque o art. 51, incs. IV e XII do CDC preceitua: 

“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento  de  produtos  e  serviços  que  …  estabeleçam  obrigações
consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o  consumidor  em
desvantagem  exagerada,  ou  sejam  incompatíveis  com  a  boa-fé  ou  a
eqüidade... ou que  obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança
de  sua  obrigação,  sem  que  igual  direito  lhe  seja  conferido  contra  o
fornecedor;”

3. Art. 417. Se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem
móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero
da principal. 
Art.  418.  Se a parte  que deu as  arras  não executar  o  contrato,  poderá a outra tê-lo por desfeito,  retendo-as;  se a
inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais
o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de
advogado.
Art. 419. A parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa
mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o
mínimo da indenização.
Art. 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão
função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e quem as recebeu
devolvê-las-á, mais o equivalente. Em ambos os casos não haverá direito a indenização suplementar.
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As  cláusulas  7.3  dos  contratos  preveem que,  no  caso  de  descumprimento  por  falta  de
pagamento, os honorários advocatícios para uma eventual cobrança serão de  20%  sobre o valor
total cobrado.

Tal disposição afronta claramente as disposições do art. 20, § 3º, do Código de Processo
Civil – 1973, segundo o qual os honorários serão fixados pelo juiz entre o mínimo de dez por cento
(10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: a) o grau de
zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É claro abuso do referido ajuste.

As Cláusulas 16 das avenças tratam do direito a restituição de valores, entre os quais o de
reter integralmente o valor do sinal (arras), bem como 30% da quantia total paga pelo comprador a
título  de  ressarcimento  de  despesas  administrativas,  publicitárias,  corretagem,  elaboração  de
contrato e dispêndio para efetuar nova venda.

O STJ firmou jurisprudência garantindo ao comprador o direito de entrar com ação para ser
restituído  parcialmente  das  importâncias  pagas  no  caso  de  deixar  de  cumprir  o  contrato,  por
impossibilidade de cumpri-lo. 

A Recorrente não comprovou ter incorrido em despesas relacionadas com divulgação ou
comercialização. Também não há nos autos prova da alegação de pagamento de corretagem. Aliás,
não há prova sequer da existência de um intermediador do negócio,  tudo levando a crer que o
contrato foi celebrado diretamente entre as partes. 

Os contratos ao estabelecerem que a retenção de valor pago é no percentual fixo de 30%
contraria o entendimento de STJ4, segundo o qual deve ser variável conforme o caso.

4.  DIREITO CIVIL.  PROMESSA DE COMPRA E  VENDA DE IMÓVEL.  RESCISÃO.  INADIMPLÊNCIA DO
COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES
PELO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS. CABIMENTO. ARRAS. SEPARAÇÃO.
1. A rescisão de um contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito
dos  contratos  de  promessa  de  compra  e  venda  de  imóvel,  em  caso  de  rescisão  motivada  por  inadimplência  do
comprador,  a  jurisprudência  do STJ  se  consolidou no  sentido de  admitir  a  retenção,  pelo  vendedor,  de  parte  das
prestações  pagas,  como forma de  indenizá-lo pelos  prejuízos suportados,  notadamente  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 comprador. 2. O percentual de retenção - fixado por esta Corte entre 10% e 25% -
deve ser arbitrado conforme as circunstâncias de cada caso. 3. Nesse percentual não se incluem as arras, pagas
por ocasião  do fechamento  do negócio  e  que,  nos  termos  do art.  418  do CC/02 (art.  1.097 do CC/16),  são
integralmente perdidas por aquele que der causa à rescisão. 4. As arras possuem natureza indenizatória, servindo
para compensar em parte os prejuízos suportados, de modo que também devem ser levadas em consideração ao se fixar
o percentual de retenção sobre os valores pagos pelo comprador. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp
1224921/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011). 

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RESCISÓRIA. DESERÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA DIRETA A

DISPOSITIVO DE LEI: ART. 413 DO CC. COMPROMISSO DE  COMPRA E VENDA.  RESCISÃO.  RETENÇÃO

DO  TOTAL  DE  PARCELAS  PAGAS.    DESCABIMENTO.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  NÃO

OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.  Não  viola  a  norma  do  art.  485,  V,  do  CPC o acórdão que,

procedendo a seu exato cumprimento, rescinde a sentença que violou a literalidade  do  art.  413  do  Código

Civil,  ao  deferir a  retenção  total   do  valor pago  por ocasião  da  rescisão  do  contrato  de  compra  e  venda,
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Isso porque há situações em que o devedor já está utilizando o imóvel. Nestes casos, o valor
percentual retido pelo credor pode ser mais elevado. 

Na maioria das situações está compreendido entre 20% e 30% do valor pago, mas, também,
poderá ser alterado dependendo da situação. 

Dessa forma, o valor a ser devolvido pelo Recorrido compreende apenas 10% do que foi por
ele  efetivamente pago, excluídas as arras pagas por ocasião do fechamento do negócio, as quais,
nos termos do art. 418 do CC/2002 (art. 1.097 do CC/2016), devem ser integralmente perdidas pelo
Recorrido (Adonis) em favor da Empresa recorrente na rescisão dos contratos.

Por todas essas razões, fica prejudicado o Recurso Adesivo manejado pelo Promovente, cujo
reclamo diz respeito à  discussão sobre fixação de juros, correção monetária e o respectivo índice
sobre valores a ele devidos.

Isto posto,  conhecida à Apelação, dou-lhe provimento parcial, apenas para  reformar a
Sentença  e  declarar  que  o  valor  das  arras  está  perdido  em  favor  do  Apelante,  bem  como  o
correspondente ao percentual de 10% do que foi efetivamente pago pelo Autor a título de prestação
mensal,  invertendo  o  ônus  da  sucumbência,  cujos  honorários  fixo  em  10%  sobre  o  valor  da
condenação, sendo suspensa sua exigibilidade, pois litiga o Apelado sob o amparo da  assistência
judiciária gratuita (art. 98, § 3º do NCPC), e julgo prejudicado o Recurso Adesivo.

É o voto. 

mormente  quando  o valor retido correspondia a quase 37% do preço  do  imóvel,  afastando-se da orientação

jurisprudencial desta Corte,  que  autoriza  o  percentual de retenção entre 10% e 25%, de acordo com as

circunstâncias do caso concreto. 2.  De  acordo  com  "a  jurisprudência  do  STJ,  não  há ofensa ao princípio  da

congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação  lógico-sistemática  dos  pedidos deduzidos,

mesmo que não expressamente formulados pela parte autora" (AgRg no REsp n. 1.530.191/GO,  Rel. Ministro Og

Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 708.465/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado

em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
CONTRATO   DE COMPRA E  VENDA DE IMÓVEL.  TUTELA ANTECIPADA  DEFERIDA  NA  ORIGEM.
CLÁUSULA INSTITUIDORA DE HIPOTECA DADA  PELA  CONSTRUTORA.  SÚMULA  Nº  308 DO STJ.
DISTRATO.  RETENÇÃO  ENTRE  10%  E  25%  DAS  PRESTAÇÕES  PAGAS. SÚMULA Nº  83  DO  STJ.
REQUISITOS.  SÚMULA  Nº  7  DO  STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1.   As  construtoras  não  apresentaram  argumento  novo  capaz  de modificar  a  conclusão  adotada, que
se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial. 2.  A  hipoteca  firmada  entre a
construtora e o agente financeiro, anterior  ou  posterior  à celebração da promessa de compra e venda, não  tem eficácia
perante os adquirentes do imóvel (Súmula nº 308 do STJ). 3.  Nas  hipóteses  de resolução de contrato de promessa
de compra e venda  de  imóvel  por  inadimplemento  do comprador, esta Corte tem admitido  a  retenção  pelo
vendedor  entre  10%  e 25% do total da quantia paga. Precedentes.  4.  A  jurisprudência  desta  Corte  é  pacífica
no sentido de que a apreciação  dos  requisitos  para  a  concessão da tutela antecipada (art.   273   do   CPC),   enseja  o
revolvimento    do    conjunto  fático-probatório   dos   autos,  o  que  é  vedado  pela  Súmula  nº  7  desta  Corte.  5.
Inaplicabilidade  do  NCPC  ao  caso  concreto ante os termos do Enunciado  nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos  recursos  interpostos  com  fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões  publicadas  até 17
de  março  de  2016)  devem ser  exigidos  os  requisitos   de   admissibilidade   na   forma  nele   prevista,   com  as
interpretações  dadas  até  então  pela  jurisprudência  do Superior Tribunal de Justiça.  6. Agravo regimental não
provido.  (AgRg  no  REsp  1500990/SP,  Rel.  Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
26/04/2016, DJe 10/05/2016)
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Apelação Cível nº 0066668-53.2012.815.2001

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/15
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