
INFORMA
IMOBILIÁRIO E
CONTENCIOSO CÍVEL

 O Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) publicou, em 21 de setembro de 
2018, teses consolidadas a respeito de temas polêmicos e reiterados 
sobre o contrato de promessa de venda e compra de imóveis, a saber:

1) 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 n. 308/
STJ).

2) Não é aplicável a Súmula n. 308/STJ nos casos envolvendo 
contratos de aquisição de imóveis não submetidos ao Sistema 
Financeiro de Habitação – SFH. 1

3) 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.

4) 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.

5) 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. 2
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1 Os consumidores, adquirentes das unidades futuras, não podem ser afetados pela hipoteca outorgada pela construtora para 
financiamento da obra. Vale dizer, o adquirente não perde a sua unidade, mesmo que a construtora deixe de pagar o banco. Essa 
regra, no entanto, somente se aplica para as aquisições de imóveis residenciais realizadas no âmbito do SFH.
 2 Nos impropriamente chamados “distratos” de compromissos de venda e compra de imóveis por iniciativa do comprador, é 
facultado ao vendedor reter cerca de 10% a 25% dos valores até então pagos pelo comprador, a título de perdas e danos, devendo 
o vendedor devolver o saldo restante ao comprador. Caso não haja devolução, o consumidor tem o prazo legal de 10 (dez) anos 
para iniciar a respectiva cobrança judicial dos valores a quem tem direito, acrescidos juros, os quais, no entanto, incidem somente 
a partir do momento em que a sentença se tornar definitiva.
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6) Incide a prescrição trienal sobre a pretensão de 
restituição dos valores pagos a título de comissão 
de corretagem ou de serviço de assistência técnica-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 
206, §3º, IV, CC). (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 
do CPC/2015).

7) 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).

8) 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. (Tese julgada sob o rito do art. 1.036 do 
CPC/2015). 3

9) 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. 4

10) 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. 5

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & 
Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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3 É possível a transferência contratual ao promitente comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que ele seja clara 
e previamente informado a respeito do preço total da unidade autônoma e, de forma destacada, do valor da comissão imobiliária. Caso não 
haja tal informação adequada, a cobrança será considerada abusiva e o consumidor terá direito a sua restituição. Nesse caso, o comprador 
tem o prazo legal de três anos contados da data do pagamento da comissão e/ou da taxa de serviço de assistência técnica-imobiliária (SATI) 
para iniciar a respectiva ação judicial.
4 O compromisso de compra e venda pode ou não servir como justo título para o comprador adquirir o imóvel pela usucapião. A análise 
deve ser feita em cada caso concreto. 
5 É lícita a cobrança anual dos chamados resíduos inflacionários pactuados em compromisso de venda e compra de imóveis firmados com 
a incorporadora.


