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  COMPILADO DE JURISPRUDÊNCIA 

 

TEMA: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

Esse tema foi objeto de questionamento nas sentenças cíveis dos TJPB 2011, TJBA 2012, 

TJDFT 2014  e TJSP 2014. 

 Resolução de contrato de promessa de compra e veda e restituição dos valores 

pagos 

 

Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

IMEDIATA restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015) 

 

 

 

 Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel. 

 

Deve ser reputada RAZOÁVEL a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 

(cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade 

do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 

33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo 

para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). (REsp 
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1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) 

 

 

 Danos morais pelo atraso na entrega do imóvel adquirido. 

 

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso EXPRESSIVO na entrega 

de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do 

contratante, circunstância que enseja a reparação. (AgInt no AREsp 1110797/SE, 

Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

28/11/2017, DJe 04/12/2017) – O atraso da entrega do imóvel nesse caso foi de 11 

(onze) meses. 

 

 

 

A atual jurisprudência desta Corte afastou a possibilidade de reparação por danos 

morais decorrentes unicamente do atraso na entrega do imóvel, como ora se 

apresenta. (AgInt no AgInt no AREsp 1020055/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) 

 

 

Via de regra, o mero inadimplemento contratual NÃO ocasiona danos morais, pois não 

ocorre a violação de direitos da personalidade na espécie. Desse modo, para que sejam 

reconhecidos danos morais por atraso na entrega do imóvel deve ser um atraso 

EXPRESSIVO e IRRAZOÁVEL, para além de cláusula de tolerância legalmente 

prevista no contrato. 

 Lucros cessantes: presunção de prejuízo pelo atraso da entrega do imóvel. 

 

O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência 

sedimentada por esta Corte Superior, no sentido de que, descumprido o prazo 

para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é CABÍVEL 

a condenação por lucros cessantes, sendo PRESUMIDO o prejuízo do promitente-

comprador, sem a necessidade de prova de gastos e de contrato de aluguel, como 

alega a recorrente. (AgInt no REsp 1682675/RO, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) 

 

 

Na hipótese, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, 

para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não é de sua 

responsabilidade. 

 

 



 Possibilidade de inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor. 

 

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. (AgInt no REsp 1656221/SP, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

12/09/2017, DJe 19/09/2017) 

 

 

 Possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. 

 

Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, a inexecução do contrato 

de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data 

acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal 

moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes. (AgInt no AREsp 

1049708/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 

em 23/05/2017, DJe 26/05/2017) 

 

 

A cumulação é possível pois a cláusula moratória tem natureza moratória e os lucros 

cessantes tem natureza indenizatória, não correndo bis in idem na espécie. 

 

 Impossibilidade de cumulação de arras com cláusula penal compensatória. 

Prevalência das arras. 

 

Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do 

contrato, revela-se INADMISSÍVEL a sua cumulação com a cláusula penal 

compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição 

da dupla condenação a mesmo título). 

Se previstas cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras, as 

quais, por força do disposto no art. 419 do CC, valem como "taxa mínima" de 

indenização pela inexecução do contrato (REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) 

 

 

Ambas têm natureza indenizatória, portanto não podem ser cumuladas, sob pena de bis 

in idem. 

 Marco inicial dos juros moratórias em caso de resolução do compromisso de 

compra e venda do imóvel por iniciativa dos comprados 

 

Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda 

de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da 

DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO, posto que inexiste mora anterior do 



promitente vendedor. (REsp 1617652/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) 

 

 

 Saneamento de vício redibitório e improcedência de abatimento do preço 

 

O saneamento de vício redibitório limitador do uso, gozo e fruição da área de 

terraço na cobertura de imóvel objeto de negócio jurídico de compra e venda – 

que garante o seu uso de acordo com a destinação e impede a diminuição do valor 

–, afasta o pleito de abatimento do preço. (REsp 1478254/RJ, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 04/09/2017) 

 

 

 Validade de cláusula em compromisso de compra e venda que dispõe ser de 

responsabilidade do promitente-adquirente o pagamento do laudêmio devido 

 

É VÁLIDA cláusula inserta em contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel situado em terreno de marinha que estipule ser da 

responsabilidade do promitente-adquirente o pagamento do laudêmio devido à 

União, embora a referida cláusula NÃO seja oponível ao ente público. (REsp 

888.666-SE, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/12/2015, DJe 1º/2/2016. 

 

 

 Responsabilidade pelas cotas condominiais em caso de atraso na entrega do 

imóvel. 

 

Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o promitente 

comprador somente é responsável pelos encargos condominiais APÓS SUA 

IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. (AgInt no AREsp 908.415/RJ, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

22/03/2017) 

 

 

Se não houve imissão na posse do imóvel por parte do promissário-comprador a 

responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais será do promitente-vendedor. 

ATENÇÃO: o valor deve ser devolvido na forma simples e não em dobro, conforme o 

espelho de correção da sentença cível do TJDFT 2014. 

 

 

 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=%3Cstrong%3EREsp888666%3C/strong%3E-


 Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a 

obrigação de pagar a comissão de corretagem. 

 

Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em julgamento de recurso 

repetitivo no sentido de admitir a "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." - REsp 1599511/SP - (AgInt no AREsp 728.423/RJ, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 

23/08/2017) 

 

 

Comissão de corretagem é o valor cobrado nos casos em que há uma intermediação do 

corretor entre o vendedor e terceira pessoa, a fim de concretizar um negócio. 

 Abusividade da taxa SATI - Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária 

 

A cobrança pelo promitente vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária 

É ABUSIVA. (AgInt no REsp 1583412/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017) 

 

 

Taxa SATI - Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária - SATI é uma taxa cobrada no 

ato da assinatura do contrato com a construtora na compra de um imóvel ainda na planta, 

sendo geralmente cobrado o percentual de 0,88% sobre o valor total do bem.  Essa 

Assessoria, é contrata pela Construtora para cuidar da documentação do comprador e de 

todo o processo para efetivação do financiamento bancário, bem como os corretores de 

plantão nos “stands” de vendas 

 

 Legitimidade passiva da incorporadora para responder pela restituição de 

comissão de corretagem e taxa SATI 

 

Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-

vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-

comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de 

taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na 

transferência desses encargos ao consumidor. (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, 

DJe 06/09/2016) 

 

 



 Prazo prescricional para restituição de comissão de corretagem e taxa SATI – 03 

anos 

 

A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido da "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)" (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 6.9.2016). (AgInt 

no REsp 1542619/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017) 

 

 

 Validade da cobrança de “juros no pé”  

 

A Segunda Seção, no julgamento do EREsp 670.117/PB, decidiu que não é abusiva 

a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à 

entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis 

em construção sob o regime de incorporação imobiliária (juros no pé). (Rel. para 

acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13.6.2012). (AgInt no 

AREsp 144.732/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016) 

 

 

 

 Prazo prescricional para a ação de restituição de valores que não foram pagos 

após a rescisão do contrato de compra e venda / Início do prazo prescricional. 

 

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 de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo 

de 3 (três) anos, constante do art. 206, § 3º, IV e V, do mesmo diploma. (AgInt no 

REsp 1544768/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, 

DJe 27/11/2017) 

 

A Corte de origem reconheceu que o termo inicial para a contagem do prazo 

prescricional teria iniciado com o término da relação jurídica que ensejou a 

retenção dos valores já pagos pelo adquirente do imóvel, ou seja, quando da 

realização do primeiro distrato. 

Tal entendimento se harmoniza à orientação firmada nesta Corte, de que o prazo 

prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a 

prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a 

situação antijurídica. (AgInt no REsp 1681746/ES, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 05/12/2017) 

 

 



DICA: é comum que, em discursivas sobre ação indenizatória por atraso na entrega do 

imóvel, o réu apresente preliminar alegando a competência absoluta do juízo do local do 

imóvel. Essa preliminar deve ser rejeitada, pois:  

1) a demanda tem natureza pessoal; e  

2) o consumidor pode demandar em seu domicílio (art. 6º, VII, c/c art. 101, I, ambos do 

CDC) 

 Área de garagem computada no tamanho do imóvel – necessidade de informação 

ao comprador 

 

Embora seja possível, em tese, que se veicule anúncio publicitário informando 

como área total do imóvel à venda a soma das áreas do apartamento e da(s) vaga(s) 

de garagem, é absolutamente imprescindível que, nesse caso, a publicidade seja 

clara e inequívoca, de modo que os consumidores destinatários não tenham 

nenhuma dúvida quanto ao fato de que o apartamento, em si, possui área menor 

do que aquela área total anunciada. Aplicação pura e simples do princípio da 

transparência, previsto no CDC. (REsp 1139285/DF, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 27/11/2014) 

 

 


