


Judiciário e o 
Mercado  Imobiliário: 

Um diálogo necessário



DOS CONTRATOS DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA E DE
COMPRA E VENDA DE BENS 

IMÓVEIS



TESE

Súmula 308/STJ – “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.”



RECURSO ESPECIAL Nº 1.601.575 - PR (2012/0023875-8) –
RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – JULGADO 

EM AGOSTO DE 2016

• 4. A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro, anterior ou
posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula n. 308/STJ), o que
não exime o promitente comprador de efetuar a quitação de seu débito
com a incorporadora.

• 5. Como forma de garantir o pagamento da dívida, o banco mutuante
pode, nos termos do art. 22 da Lei n. 4.864/65, valer-se da cessão
fiduciária dos direitos decorrentes dos contratos de compra e venda
realizados entre a incorporadora e o promitente comprador e, assim,
sub-rogar-se no direito de receber os valores devidos à construtora nos
termos em que pactuados.

• 6. A quitação do preço do bem imóvel pelo comprador constitui
pressuposto para postular sua adjudicação compulsória, consoante o
disposto no art. 1.418 do Código Civil de 2002.



• 7. Configurada a sub-rogação legal prevista na Lei de Incorporação
Imobiliária na hipótese em que o contrato de mútuo firmado com a
construtora tem como garantia cessão fiduciária em favor do banco,
a determinação judicial para que o promitente comprador efetue a
quitação do valor devido à instituição financeira (in casu, por meio
de repasses de recursos do FGTS de titularidade do promitente
comprador) não constitui julgamento extra petita, pois a prévia
quitação é pressuposto do deferimento do pleito de adjudicação
compulsória.



TESE
Súmula 308/STJ

Não é aplicável a Súmula n. 308/STJ nos casos
envolvendo contratos de imóveis não submetidos
ao Sistema Financeiro de Habitação - SFH.



RECURSO ESPECIAL Nº 427.410 - RS (2002/0043634-6). 
RELATOR MINISTRO ARI PARGENDLER – JULGADO EM 

MARÇO DE 2008

• CIVIL. HIPOTECA. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Permuta
de terreno por área construída de natureza não
residencial. Subseqüente hipoteca do terreno como
garantia do financiamento destinado à edificação.
Execução da hipoteca em razão da inadimplência da
construtora. Inaplicabilidade da Súmula nº 308 do
Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito
exclusivamente a hipotecas que recaem sobre imóveis
residenciais. Recurso especial não conhecido.



TESE

A indenização deferida a título de lucros cessantes em
decorrência do atraso na entrega de imóvel, objeto de
contrato de compra e venda, será o montante
equivalente ao aluguel que o comprador deixaria de
pagar ou que auferiria caso recebesse a obra no prazo.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.665.550 - BA (2016/0142411-8). 
RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI – JULGADO EM MAIO 

DE 2017

• 1. A inexecução do contrato pelo promitente-
vendedor, que não entrega o imóvel na data
estipulada, causa, além do dano emergente, figurado
nos valores das parcelas pagas pelo promitente-
comprador, lucros cessantes a título de alugueres,
que deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel
ter rendido se tivesse sido entregue na data
contratada. Trata-se de situação que, vinda da
experiência comum, não necessita de prova (art. 335
do CPC/73). Precedentes.



• 2. É possível a inversão da cláusula penal moratória em
favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do
promitente vendedor, consubstanciado na ausência de
entrega do imóvel no prazo pactuado. Precedentes.

• 3. A cláusula penal moratória, ao contrário do que ocorre
em relação à pena compensatória, restringe-se a punir o
retardo ou imperfeição na satisfação da obrigação, não
funcionando como pré-fixação de perdas e danos. Por isso,
a multa moratória não interfere na responsabilidade do
devedor de indenizar os prejuízos a que deu causa.
Precedentes.



TESE

A pretensão ao recebimento de valores pagos, que
não foram restituídos diante de rescisão de
contrato de compra e venda de imóvel, submete-se
ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205
do Código Civil/2002.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.297.607 - RS (2011/0200686-7). 
RELATOR MINISTRO SIDNEI BENETI. JULGADO EM 

MARÇO DE 2013

• 1.- A restituição dos valores pagos, diante da rescisão
de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, constitui consectário natural do próprio
desfazimento do negócio.

• 2.- A pretensão ao recebimento de valores pagos, que
não foram restituídos diante de rescisão judicial, por
sentença que não tenha decidido a respeito da
restituição, submete-se ao prazo prescricional de 10
(dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e não
ao prazo de 3 (três) anos, constante do artigo 206, § 3º,
incisos IV e V, do mesmo diploma.



TESE

Na hipótese de rescisão do contrato de
promessa de compra e venda de imóvel por
iniciativa do comprador, os juros de mora
devem incidir a partir do trânsito em julgado,
visto que inexiste mora anterior do
promitente vendedor.



AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.342.255 - SP 
(2012/0183854-8). RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA. JULGADO EM FEVEREIRO DE 2016

• 3. Na hipótese em que a rescisão contratual deu-se por
iniciativa do comprador, por não mais suportar o
pagamento das parcelas, o termo inicial dos juros
moratórios é a data do trânsito em julgado, pois inexiste
mora anterior da parte ré/vendedora.

• 4. Considerando o pedido da parte nas razões do recurso
e em respeito ao princípio da adstrição, é cabível a
fixação do termo inicial dos juros moratórios como sendo
a data da devolução do imóvel.



TESE

No caso de rescisão de contratos envolvendo compra
e venda de imóveis por culpa do comprador, é
razoável ao vendedor que a retenção seja arbitrada
entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as
circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos
suportados.



AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 
1.140.299 - SP (2017/0182774-2). RELATOR 

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

• 2. A jurisprudência desta Corte Superior está orientada
no sentido de permitir a retenção no percentual entre
10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução
do compromisso de compra e venda por culpa do
compromitente comprador, bem como proibir a
revisão do valor estabelecido nesta circunstância, por
implicar reexame fático-probatório. Caso concreto no
qual a multa contratualmente estabelecida para a
supracitada hipótese foi reduzida pelo Tribunal de
origem para 20% dos valores pagos, com base na
suficiência reparatória do montante arbitrado.



TESE

Incide a prescrição trienal sobre a pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206,
§ 3o, IV, CC). (Tese julgada sob o rito do art.1.036 do
CPC/2015)



RECURSO ESPECIAL Nº 1.551.956 - SP (2015/0216171-0). 
RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. 

JULGADO EM AGOSTO DE 2016

• 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

• 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem
ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou
atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).

• 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do
Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de
10/08/2016, versando acerca de situação análoga.



TESES
➢ É abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria

técnico-imobiliária ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel. (Tese julgada sob o rito do art. 1.036
do CPC/2015)

➢ É válida cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.



RECURSO ESPECIAL Nº 1.599.511 - SP  (2016/0129715-8). 
RELATOR MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. 

JULGADO EM AGOSTO DE 2016

• I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

• 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem.

• 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.



TESE

A posse decorrente do contrato de promessa de
compra e venda de imóvel não induz usucapião,
exceto se verificada a conversão da posse não
própria em própria, momento a partir do qual o
possuidor passa a se comportar como se dono
fosse.



RECURSO ESPECIAL Nº 143.976 - GO (1997/0056962-
4). RELATOR MINISTRO BARROS MONTEIRO. 

JULGADOEM ABRIL DE 2004

"O fato de ser possuidor direto na condição de
promitente-comprador de imóvel, em princípio,
não impede que este adquira a propriedade do
bem por usucapião, uma vez que é possível a
transformação do caráter originário daquela
posse, de não própria, para própria”



TESE

A cobrança de resíduos inflacionários, em contrato
de promessa de compra e venda firmado com
construtora, só é possível na periodicidade anual e
desde que expressamente pactuada.



AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.315.186 - MS 
(2012/0057059-6). RELATOR MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO

• 2. A vedação à cobrança de resíduo inflacionário implicaria
reconhecer o enriquecimento sem justa causa do comprador do
imóvel, pois, na hipótese, não poderia a incorporadora (ou
construtora) repassar ao consumidor a majoração dos preços de
insumos utilizados na construção civil. Em conclusão, a previsão
contratual que outorga ao vendedor o direito de exigir o resíduo
inflacionário não constitui manobra ilícita e nem frustra os fins da
Lei n. 9.069/1995, mas, ao contrário, visa manter o equilíbrio
econômico-financeiro das partes contratantes, como
expressamente prevê o § 6° do art. 28 da referida Lei. (REsp
402.056/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 30/08/2002, DJ 07/10/2002 p. 252)



• 3. "Com efeito, não é razoável o entendimento perfilhado
pelas instâncias ordinárias no sentido de que a cobrança
do valor residual decorrente da correção monetária - que
visa apenas recompor o poder aquisitivo da moeda -,
previsto no contrato celebrado entre as partes, precisaria
de qualquer outro demonstrativo de prejuízo para que
não fosse considerada iníqua e abusiva". (REsp
1142348/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe
30/10/2014)




