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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1086169-3, DA 4ª VARA CÍVEL DO FORO 

CENTRAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ, PR. 

APELANTES: (1) MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. (RÉ) E 

(2) ARNULFO MOREIRA DOS SANTOS E IZILDA 

RODRIGUES BALTAZAR DOS SANTOS (AUTORES). 

APELADOS: OS MESMOS. 

RELATOR: DES. CARLOS EDUARDO ANDERSEN ESPÍNOLA. 

 

 

 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 

PAGOS – SENTENÇA QUE DECLAROU A 

RESOLUÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA CELEBRADO ENTRE PARTES E CONDENOU A 

APELANTE À DEVOLUÇÃO DO MONTANTE 

ADIMPLIDO PELOS APELADOS, DESCONTANDO-SE 

8% (OITO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO, 

CONFORME A CLÁUSULA PENAL PREVISTA NA 

AVENÇA – ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS, 

POR VERSAREM SOBRE AS MESMAS QUESTÕES – 

RETENÇÃO DAS ARRAS PELA CONSTRUTORA – 

IMPOSSIBILIDADE – VALOR DADO COMO SINAL 

QUE DEVE SER INTEGRALMENTE DEVOLVIDO AOS 

PROMITENTES COMPRADORES, SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – NULIDADE DA 

CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA NO CONTRATO – 

OFENSA AO ART. 51, IV, DO CDC – DIREITO DE 
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RETENÇÃO QUE, NO CASO, DEVE SE LIMITAR A 

10% (DEZ POR CENTO) – ENTENDIMENTO DO STJ – 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE 

CORRETAGEM – PREVISÃO CONTRATUAL – 

PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO – RESULTADO 

POSITIVO DA INTERMEDIAÇÃO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTENÇA DO QUANTUM 

FIXADO NA SENTENÇA – PERCENTUAL ADEQUADO 

ÀS VICISSITUDES DA DEMANDA. 

APELAÇÃO (1), INTERPOSTA PELA RÉ, CONHECIDA 

E DESPROVIDA – APELAÇÃO (2), INTERPOSTA 

PELOS AUTORES, CONHECIDA E PARCIALMENTE 

PROVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE 

MODIFICADA. 

 

 

VISTA, relatada e discutida estes autos de Apelação 

Cível nº 1086169-3, da 4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da 

Região Metropolitana Maringá, PR, nos quais figuram, como apelantes, 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. e ARNULFO MOREIRA DOS 

SANTOS E IZILDA RODRIGUES BALTAZAR DOS SANTOS, e, como apelados, 

OS MESMOS. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Tratam os autos de apelações cíveis (duas) 

interpostas, respectivamente, pela ré, MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPAÇÕES S/A., e pelos autores, ARNULFO MOREIRA DOS 
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SANTOS e IZILDA RODRIGUES BALTAZAR DOS SANTOS, ambas contra 

a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos 

iniciais formulados na “ação de rescisão de contrato c/c 

devolução de valores pagos” n° 10892-76.2012, originária da 4ª 

Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana 

de Maringá, PR, para declarar rescindido o negócio jurídico 

celebrado entre os litigantes e condenar a ré à devolução das 

importâncias pagas pelos autores, descontado o valor da cláusula 

penal avençada 8% (oito por cento) do valor do contrato. 

 

Às fls. 370/371-PROJUDI, os autores opuseram 

embargos de declaração, ao argumento de que os seguintes 

pontos não haviam sido abordados no julgado: valor da 

condenação; termo inicial e final da correção monetária; fixação 

dos juros moratórios; termo inicial e final dos juros moratórios; 

fixação de correção monetária e juros de mora em relação aos 

honorários advocatícios. 

 

Por sua vez, contra os termos do julgado, a ré, 

MRV Engenharia e Participações S/A., interpôs a apelação de fls. 

376/390-PROJUDI, na qual argumentou, em síntese, que: (a) 

considerando inexistir cláusula de arrependimento no contrato 

rescindido, a construtora faz jus à retenção de 20 ou 30% (vinte ou 

trinta por cento) dos valores pagos pelos autores/apelados, além 

da quantia referente à cláusula penal avençada; (b) por 

constituírem indenização legal mínima, nos termos dos arts. 418 e 

419, ambos do CC, não há qualquer abusividade na retenção das 

arras pagas pelos promitentes compradores;  (c) haja vista não ter 
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sido comprovada qualquer responsabilidade da ora apelante no 

desfazimento do negócio jurídico, os pedidos iniciais da presente 

demanda devem ser julgados integralmente improcedentes;  e (d) 

como foram os autores/apelados que deram causa à propositura 

da demanda, os honorários advocatícios devem ser a eles 

impostos, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, ou, sucessivamente, minorados.  

 

Os referidos embargos declaratórios foram 

conhecidos e acolhidos pelo magistrado a quo, que assim decidiu 

às fls. 395/396-PROJUDI: 

 

“(...) dou provimento aos embargos de 

declaração, para o fim de declarar a sentença, 

a fim de que: 

a) Na fundamentação sejam acrescidos os 

seguintes parágrafos:  

Em suma, do valor efetivamente pago, 

R$57.982,99, deve-se deduzir o correspondente a 

8% do valor do contrato, isto é, R$17.905,46 que 

se refere a cláusula penal, e R$6.458,00 referente 

a comissão de corretagem, totalizando, 

portanto, como devida a restituição dos autores 

da importância de R$33.619,53. 

O termo inicial da correção monetária é a data 

do pagamento, isto é, a data na qual o autor 

pagou as parcelas (...). 

Os juros de mora, por força do art. 219 do CPC, 
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incidem desde a data da citação.  

b) No dispositivo passe a constar, em 

substituição ao lá lançado: 

Isso posto, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do 

CPC, e julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial, para declarar rescindido o contrato 

mencionado à inicial, e para condenar a ré à 

devolução da importância de R$33.619,53, 

acrescida de correção monetária, calculada 

pelo índice misto (média IGP-DI/INPC) na forma 

do Decreto Federal n° 1544 de 30/6/1995 e 

contados da data do respectivo pagamento, 

além de juros moratórios de 12% ao ano, 

contados da data da citação.  

Condeno a ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor da condenação, 

considerando o alto zelo do procurador da 

parte adversa, o fato de serem serviços 

profissionais prestados no foro da sede da 

advocacia daquele, a relativa simplicidade da 

causa, e a abreviação do trabalho 

antecipado.”  

 

Em seguida, os autores apresentaram 

contrarrazões ao recurso da ré (fls. 404/411-PROJUDI), bem como 

suas razões apelação (fls. 413/420-PROJUDI), nas quais, alegaram, 
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em resumo, que: (a) a cláusula penal avençada é abusiva, pois, 

em virtude do que nela consta, a construtora terá direito a reter 

30,88% (trinta vírgula oitenta e oito por cento) das quantias pagas 

pelos promitentes compradores; consequentemente, há de ser 

declarada a sua nulidade, nos termos do art. 51 do CDC, bem 

assim arbitrado percentual de retenção sobre as importâncias 

efetivamente adimplidas pelos apelantes, e não sobre o valor 

total do contrato; (b) a responsabilidade pelo pagamento da 

comissão de corretagem deve ser imputada à promissária 

vendedora, e não aos autores, porquanto foi aquela quem 

contratou os serviços de intermediação da Imobiliária Silvio Iwata; 

e (c) os honorários advocatícios merecem majoração para 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

 

Contrariamente à decisão que acolheu os 

embargos declaratórios opostos pelos autores, a ré interpôs 

apelação complementar (fls. 426/431-PROJUDI), na qual ratificou 

os termos do recurso já apresentado e pugnou pela redução dos 

honorários advocatícios estabelecidos no aludido julgado. 

 

No despacho de fl. 437-PROJUDI, o magistrado a 

quo recebeu todos os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo, 

bem como determinou a intimação dos litigantes para contra-

arrazoarem. 

 

Por conseguinte, a ré impugnou o recurso dos 

autores às fls. 454/529-PROJUDI. 
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Remetidos a este Tribunal de Justiça, os autos 

foram distribuídos automaticamente à 6ª Câmara Cível.  

 

Vieram-me conclusos. 

 

É o breve relatório.  

 

II – VOTO (FUNDAMENTAÇÃO) 

 

Presentes os pressupostos extrínsecos e 

intrínsecos de admissibilidade, conheço de ambas as apelações 

interpostas.  

 

E, considerando que, apesar de apresentarem 

teses diametralmente antagônicas, os litigantes discorreram sobre 

as mesmas questões nos seus respectivos recursos, saliento que 

serão analisadas conjuntamente as seguintes matérias: (a) 

possibilidade de retenção das arras pagas pelos promissários 

compradores; (b) abusividade da cláusula penal prevista no 

contrato sub judice; (c) valor que a construtora tem o direito de 

descontar da importância a ser devolvida aos autores; (d) 

responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem à 

Imobiliária Silvio Iwata; e (e) incumbência do pagamento e 

percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença. 

 

Contudo, antes de analisar efetivamente o 

mérito das alegações dos litigantes, necessário examinar e 

destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao 
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caso em vertência. 

 

Por primeiro, é induvidoso que a 

ré/apelante/apelada deve ser considerada fornecedora, nos 

termos do art. 3°, caput e §1°, do CDC1, já que: (a) é pessoa 

jurídica; (b) desenvolve atividade de construção civil; e (c) o 

objeto da atividade é a incorporação e venda de bens imóveis.  

 

Além disso, os autores/apelantes/apelados 

evidentemente se encaixam na concepção de consumidor 

estabelecida pelo art. 2°, caput, daquele códex2, pois, figurando 

como promitentes compradores no negócio jurídico em questão, 

certamente são (seriam) os destinatários finais do imóvel objeto da 

avença.   

 

Destarte, sendo de consumo a relação discutida 

nos autos, uma vez que a ré/apelante e os autores/apelados 

enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e 

consumidor, indubitavelmente devem ser observadas, para o 

desate da causa, as normas previstas no CDC.  

 

Fixada tal premissa, passo à análise das teses 

supramencionadas.  

                                                 
1 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
2 Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final. 
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Primeiramente, quanto à pretensão de retenção 

das arras, razão não assiste à apelante MRV Engenharia e 

Participações S/A. 

 

É que, com o desfazimento contratual, o valor 

dado como sinal deve ser integralmente devolvido aos 

promitentes compradores, pois, do contrário, restaria 

caracterizado enriquecimento ilícito por parte daquela.  

 

Nesse sentido, como ensina Paulo Nader:  

 

“Na hipótese de desfazimento do negócio 

principal, seja por mútuo consenso ou por motivo 

de força maior, as arras devem ser devolvidas 

ao reus debendi, sob pena de caracterizar-se 

enriquecimento sem causa.”3 

 

Apenas a título de menção, deve se esclarecer 

que, conquanto não caiba a aplicação irrestrita do art. 418 do 

CC2002 (art. 1.097 do CC19616) no caso em testilha, como 

pretende a ré/apelante/apelada, este dispositivo não foi, de 

modo algum, revogado pelo art. 53 do CDC.   

 

Ora, se de um lado o art. 418 do CC garante, em 

favor da parte que não deu causa à resolução do contrato, a 

                                                 
3 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 454. 
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retenção das arras, de outro o art. 53 do CDC positiva no 

ordenamento jurídico brasileiro o princípio da vedação do 

locupletamento ilícito, de maneira a proibir a retenção pela parte 

credora de todo o valor dado como sinal. 

 

Em relação à cláusula penal expressamente 

prevista no negócio jurídico, entendo, de maneira diversa do 

magistrado a quo, que é necessário declarar a sua nulidade, 

sendo provido o recurso dos autores/apelantes/apelados na 

matéria. 

 

Quanto à devolução dos valores pagos pelos 

promitentes compradores, no caso de resolução contratual, 

estabelece cláusula 7° da avença sub judice: 

 

“A resolução contratual implica em imediata 

extinção das obrigações anteriormente 

assumidas e na devolução dos valores pagos 

pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), deduzidos 

8% (oito por cento) do valor do contrato para 

cobrir as despesas iniciais de publicidade, 

comercialização, etc; e 1% (um por cento) do 

valor atualizado do contrato por mês à título de 

fruição, quando houver.” 

 

Acontece que a referida disposição afronta 

manifestamente a legislação consumerista, especialmente o art. 

51, IV, do CDC, cuja redação prevê serem nulas de pleno direito 
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as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade.” 

 

Com efeito, não se mostra razoável que a 

construtora retenha quantia correspondente a 8% (oito por cento) 

do valor total do contrato, se esse percentual corresponde a 

30,88% (trinta vírgula oitenta e oito por cento) das quantias 

realmente adimplidas pelos promissários compradores, antes de se 

verem impossibilitados de dar continuidade à avença. Significaria, 

para estes, que sequer chegaram a ocupar o imóvel, a perda de 

quase 1/3 (um terço) das prestações pagas em benefício da credora. 

 

Destarte, para que os promissários compradores 

não fiquem em desvantagem exagerada na fluente rescisão 

contratual – sobremodo porque, apesar de terem contribuído com 

aportes para a edificação do imóvel, não usufruirão dele – 

entendo que o direito de retenção, no caso, deve se limitar a 10% 

(dez por cento) do total efetivamente pago (neste compreendido 

as arras, as parcelas propriamente ditas e as parcelas referentes 

ao “kit acabamento”), quantia suficiente para cobrir as despesas 

iniciais da construtora com propaganda, administração e 

similares. 

 

Aliás, tal percentual não destoa dos aplicados 

pelo Superior Tribunal de Justiça em demandas análogas a esta, 

confira-se: 
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“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Extinção do 

contrato. Comprador inadimplente. – A 

orientação que terminou prevalecendo na 

Segunda Seção, depois de inicial controvérsia, é 

no sentido de que o promissário comprador que 

se torna inadimplente em razão da 

insuportabilidade do contrato assim como 

pretendido executar pela promitente vendedora 

tem o direito de promover a extinção da avença 

e de receber a restituição de parte substancial 

do que pagou, retendo a construtora uma 

parcela a título de indenização pelo 

rompimento do contrato. – Essa quantia a ficar 

retida varia de caso para caso; ordinariamente 

tem sido estipulada entre 10% e 20%, para 

cobertura para despesas com publicidade e 

corretagem, podendo ser majorada quando o 

imóvel vem a ser ocupado pelo comprador. Não 

há razão que tudo ou quase tudo do que foi 

pago fique com a vendedora, uma vez que por 

força do desfazimento do negócio ela fica com 

o imóvel, normalmente valorizado, construído 

também com o aporte do comprador. – 

Precedente. – Recurso conhecido e provido em 

parte. 

(STJ – REsp 476.775/MG – Rel. Min Ruy Rosado de 

Aguiar – Quarta Turma – DJU 4/8/2003 – p. 317). 
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Por sua vez, quanto à responsabilidade pelo 

pagamento da comissão de corretagem à Imobiliária Silvio Iwata, 

é desprovida a insurgência dos autores/apelantes/apelados, 

porquanto cabe a eles a contraprestação pelos serviços prestados 

por tal intermediadora.  

 

Sobre a corretagem, dispõe o artigo 725 do CC que 

"a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o 

resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se 

efetive em virtude de arrependimento das partes". 

 

Dessa forma, uma vez assinado o contrato de 

compra e venda, o prestador do serviço de intermediação faz jus à 

respectiva contraprestação pecuniária, ainda que o negócio jurídico 

venha a ser rescindido ou haja inadimplência de uma das partes.  

 

Assim sendo, inexistindo ilegalidade ou abusividade 

apta a afastar a estipulação de comissão de corretagem da avença 

sub judice – mormente porque, com a concretização da venda, o 

resultado do serviço foi útil e satisfatório – é indevida a restituição do 

valor aos autores/apelantes/apelados.  

 

Nesse sentido se posiciona esta Câmara Cível, 

consoante se infere do seguinte julgado:  

 

“APELAÇÃO CÍVEL RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS RESCISÃO POR 

INICIATIVA DO DEVEDOR DESINTERESSE NA 
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CONTINUAÇÃO DO NEGÓCIO SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO (1) PRETENSÃO 

DE REFORMA PARA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA IGMP/FGV DA DATA DO 

PAGAMENTO DE CADA DESEMBOLSO POSSIBILIDADE 

PREVISÃO EM CONTRATO JUROS DE MORA DE 1% AO 

MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA SITUAÇÃO CONSOANTE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ E COM O REQUERIMENTO DA 

OUTRA PARTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

APELAÇÃO (2) INSURGÊNCIA DE REFORMA QUANTO 

AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DEVIDA EM RAZÃO 

DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 

CABIMENTO INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL ABUSIVA PERCENTUAL DE RETENÇÃO 

EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS 

ESTABELECIDOS PELO STJ NECESSIDADE DE 

RECONDUÇÃO AO STATUS QUO ANTE 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO SERVIÇO DE 

CORRETAGEM PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO 

(EMPRESA DE CORRETAGEM) APROXIMAÇÃO DOS 

CONTRATANTES E RESULTADO ÚTIL DO NEGÓCIO 

COMISSÃO DEVIDA CONSEQUÊNCIA LÓGICA E 

JURÍDICA DO RESULTADO POSITIVO DA 

INTERMEDIAÇÃO CORREÇÃO MONETÁRIA DE CADA 

DESEMBOLSO JUROS DE MORA A CONTAR DO 

TRÂNSITO EM JULGADO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS NÃO CABIMENTO VERBA EM 
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CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 20, 

§3º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA MODIFICADA 

REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.  

(TJPR – 6ª C.Cível – AC n° 863.622-2 – Rel.: Luiz Osorio 

Moraes Panza – J. 22.05.2012). 

 

Enfim, no que concerne aos honorários 

advocatícios, são desprovidos ambos os apelos, pois o quantum 

fixado na sentença a tal título não merece qualquer minoração ou 

majoração.   

 

Ora, levando em consideração o disposto nas 

alíneas do art. 20, §3°, do CPC, a verba advocatícia, fixada pelo 

juízo a quo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, revela-

se adequada às vicissitudes da demanda, sobremodo porque: (1) 

a matéria debatida não é complexa; (2) o escritório do 

procurador dos autores se localiza no mesmo foro em que a causa 

tramitou; e (3) não houve instrução processual.  

 

Logo, ante todo o exposto, voto: 

 

- Pelo conhecimento e desprovimento da 

apelação interposta pela ré, MRV Engenharia e Participações S/A.; 

 

- Pelo conhecimento e parcial provimento da 

apelação interposta pelos autores, Arnulfo Moreira dos Santos e 

Izilda Rodrigues Baltazar dos Santos, para: (a) declarar a nulidade 
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da cláusula penal prevista no item sétimo do contrato sub judice; 

e (b) determinar que o direito de retenção da construtora ré se 

limite a 10% (dez por cento) das quantias efetivamente pagos 

pelos promissários compradores, nestas compreendidos as arras, 

as parcelas propriamente ditas e as parcelas referentes ao “kit 

acabamento”, em valor a ser apurado em liquidação de 

sentença. 

 

III – DECISÃO 

 

Diante do exposto, acordam os integrantes da 6ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em negar provimento à apelação (1), 

interposta por MRV Engenharia e Participações S/A, e em dar 

parcial provimento à apelação (2), interposta por Arnulfo Moreira 

dos Santos e Izilda Rodrigues Baltazar dos Santos. 

 

Participaram da sessão e acompanharam o voto 

do Relator os Excelentíssimos Senhores Desembargadores CLAYTON 

DE ALBUQUERQUE MARANHÃO e ROBERTO PORTUGAL BACELLAR. 

 

Curitiba, 04 de fevereiro de 2014. 

 

 

Des. Andersen Espínola 

 Relator 
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