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SÍNTESE 

 

O Enunciado de Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça pôs fim à controvérsia quanto a 

possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda por parte do adquirente comprador 

frente ao veto presidencial ao parágrafo primeiro do artigo 53 do Código de Defesa do 

Consumidor. O presente trabalho aponta como as premissas usadas pela Corte Superior não 

são mais aplicáveis, dada a crise econômica pela qual o Brasil passa, a qual afetou, 

principalmente, o setor da construção civil. Serão analisadas as principais legislações pátria 

sobre o tema, assim como as jurisprudências precedentes que levaram ao entendimento 

sumulado na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, buscando compreender como o 

ordenamento jurídico se comportou desde o Código Civil de 1916 até o presente quanto à 

rescisão do contrato de promessa de compra e venda. Ao fim, o trabalho apresenta propostas 

para as decisões jurisprudenciais que poderão ser adotadas pelo magistrado no caso concreto 

de modo a reequilibrar a relação adquirente comprador e construtor vendedor, frente às 

mudanças fáticas que alteram as premissas do Enunciado de Súmula 543 do Superior Tribunal 

de Justiça.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa científica examina a necessária releitura do Enunciado de 

Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça diante da relevância social das decisões 

judiciais acerca da resilição das promessas de compra e venda imobiliárias no cenário de crise 

econômica brasileira. Procura-se demonstrar que a decisão judicial, além de atender ao desejo 

do adquirente que procura o Poder Judiciário visando a obtenção da resilição e discutir o 

quanto poderá ser retido pelo construtor, deve considerar os efeitos sociais, econômicos e 

financeiros que ela provoca.  

Para tanto, aborda-se as posições jurisprudências e doutrinárias a respeito do tema de 

modo a conseguir discutir como a função social externa é realmente atingida com tais 

decisões judiciais. Assim propõe-se sugestões de decisões para a resilição de modo a diminuir 

os reflexos negativos que delas podem resultar.  

O Código Civil de 2002 prevê o direito do promitente comprador nos artigos 1.225, 

1.417 e 1.418. Durante o período de aquecimento do mercado imobiliário brasileiro, a 

resilição desse contrato era realizada extrajudicialmente, restituindo ao adquirente o valor 

pago e a construtora o imóvel, que era recolocado no mercado por preço superior a primeira 

oferta. Atualmente, com a crise econômica a resilição unilateral contratual passou a ser 

demandada judicialmente, e assim, em razão do volume de ações, a refletir nos demais ramos 

da sociedade. 

De tal forma, partindo dessas decisões, pode-se considerar os seguintes 

questionamentos: a resilição contratual faz parte do risco do empreendimento do construtor? 

O direito dos demais adquirentes adimplentes é violado quando a construtora suspende a obra 

diante do grande volume de resilições? Como ficam as perdas sociais e econômicas diante das 

resilição concedidas por meio do poder judiciário? O juiz deve considerar os aspectos não 

jurídicos na tomada da decisão? Qual a função social do poder judiciário nas decisões pela 

resilição da promessa de compra e venda?  

O tema já possui jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça no 

Enunciado de Súmula nº 543, no entanto, mesmo com a aplicação desta, as partes, construtor-

vendedor e adquirente/comprador não são recolocadas na posição anteriormente assumidas, 

em razão da crise econômica que resultou na desvalorização dos imóveis objeto desses 

contratos. Como será demonstrado, as premissas utilizadas pelo Superior Tribunal de Justiça 

não continuam válidas, modificando, consequentemente o resultado que se pretendia alcançar 

anteriormente. 
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Para melhor compreensão do tema, busca-se apresentar um cotejo entre o contrato de 

compra e venda com o contrato de promessa de compra e venda, juntamente com a análise da 

cláusula de irretratabilidade contida no último. Pretende-se ainda uma discussão sobre os 

reflexos que as decisões judiciais possuem socialmente, economicamente e financeiramente 

na sociedade e o exame da Lei nº 13.786/2018. Procura-se entender quais efeitos as atuais 

decisões estão produzindo, para assim ao final propor uma releitura do Enunciado de Súmula 

nº 543 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo com a entrada em vigor da nova lei. Pois 

acredita-se que as demandas em curso serão solucionadas por meio da efetivação da aludida 

súmula. 

Inicia-se o primeiro capítulo do trabalho com apresentação e estudo do contrato de 

compra e venda, o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, e a cláusula de 

irretratabilidade, em especial a sua aplicabilidade e efeitos jurídicos contratuais na tomada de 

decisão pelo magistrado, partindo do aprofundamento da legislação sobre o tema. 

No segundo capítulo, a pesquisa se concentra no construtivismo judicial das decisões e 

no consequencialismo jurídico destas. Almeja-se analisar como o poder judiciário vem 

decidindo diante dos diferentes contratos imobiliários, que preveem diferentes formas de 

extinção contratual, e como essas decisões impactam social, econômico e financeiramente a 

sociedade. 

No terceiro capítulo objetiva-se a análise do Projeto de Lei nº 1.220/2015, sua 

tramitação da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, concluindo com o texto definitivo 

sancionado pela Lei nº 13.786/2018, que entrou em vigor no dia 28 de dezembro de 2018 e 

repercute diretamente no trabalho ora apresentado. Sendo importante ressaltar que o estudo 

sobre o tema teve seu início antes da edição da nova lei, a qual somente foi promulgada na 

etapa final de elaboração desse trabalho monográfico. 

No quarto capítulo tem-se por objeto a releitura do Enunciado de Súmula nº 543 do 

Superior Tribunal de Justiça, cotejando os parâmetros financeiros utilizados pela Corte e 

sugerindo a adoção de parâmetros econômicos visando desta forma a obtenção de decisões 

mais isonômicas.   

A proposta é conduzir a pesquisa pelo método hipotético-dedutivo, uma vez que a 

pesquisadora identificou um conjunto de proposições hipotéticas que funcionam como 

premissas para analisar o problema aqui apresentado.  

A abordagem do objeto desta pesquisa será qualitativa, já que a pesquisadora objetiva 

mapear a bibliografia pertinente à temática em foco – legislação, doutrina e jurisprudência – 

para sustentar os argumentos que melhor se coadunam com a sua tese, para ao fim propor 
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sugestões a serem adotadas pela comunidade jurídica a fim de diminuir os conflitos jurídicos 

existentes na relação adquirente-construtora.  
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1. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA IMOBILIÁRIA 

 

 Neste capítulo será analisado o contrato civil, em especial o contrato de promessa de 

compra e venda. Inicialmente será estudado o contrato conforme o Código Civil de 2002
1
, 

passada essa, será estudado o contrato de promessa de compra e venda, sob a luz do Código 

de Defesa do Consumidor
2
 a esses contratos e, por fim, a função social do contrato de 

promessa de compra e venda. 

Assim neste capítulo objetiva-se examinar o contrato de promessa de compra e venda 

comparativamente ao contrato de compra e venda, como principais formas de aquisição da 

unidade imobiliária, do mesmo modo, a cláusula de irretratabilidade e sua aplicabilidade nos 

referidos contratos. 

 

1.1 Do conceito do contrato de promessa de compra e venda 

 

 A disciplina legal dos contratos encontra-se prevista no Código Civil de 2002
3
, entre 

os artigos 421 a 853. De acordo com Caio Mario
4
, o contrato é um negócio jurídico bilateral 

que surge do acordo de vontades das partes que possui como finalidade a produção de efeitos 

jurídicos:  

com a pacificidade da doutrina, dizemos então que o contrato é um acordo de 

vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, 

transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Dizendo-o mais sucintamente, 

[...], podemos definir contrato como o “acordo de vontades com a finalidade de 

produzir efeitos jurídicos”. 

  

O contrato de promessa de compra e venda é um contrato preliminar
5
 ao contrato de 

compra e venda, que será o contrato definitivo para a aquisição da unidade imobiliária pelo 

contratante. Este contrato principal estará formado com a aceitação, pelo acordo de vontade 

ou consentimento das partes quanto ao contrato.  A partir da aceitação, o contrato passa a 

existir no âmbito jurídico. 

                                                           
1
 BRASIL. Código Civil de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.ht 

m>. Acesso em: 8 dez. 2017. 
2
 Idem. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8 

078.htm>. Acesso em: 28 fev. 2018. 
3
 Idem, op. cit., nota 1.  

4
 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil. 21 ed. V 3. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 7. 

5
 Contrato de promessa de compra e venda essencialmente é o contrato preliminar da compra e venda devendo 

seguir todos os requisitos jurídicos desta, conforme determina o artigo 462. 
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Assim observa Caio Mario
6
: 

 

o terceiro momento da formação do contrato é a aceitação. Antes dela, há o impulso 

inicial tão somente. Inexiste ainda contrato, cujo pressuposto é o consentimento. 

Somente quando oblato se converte em aceitante, e faz aderir a vontade à do 

proponente, a oferta se transforma em contrato. 

 

Ultrapassado o plano da existência do contrato de promessa de compra e venda, passa-

se a análise do plano da validade deste contrato. Para ser válido esse contrato imobiliário deve 

seguir os requisitos de validade aplicáveis aos contratos em geral quanto aos sujeitos, objeto e 

forma.  

Inicialmente como requisito subjetivo tem-se a capacidade das partes para a 

contratação. Caio Mario
7
 observa que não se trata apenas de incapacidade civil genérica, 

conforme exposta nos artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002
8
: 

 

restringe-se a liberdade de contratar em termos gerais, ou em termos especiais, 

quando uma pessoa não pode celebrá-los de modo geral ou não pode concluir em 

particular. Não se trata da incapacidade no sentido ordinário, pois que o contratante 

guarda o poder genérico para participar dos atos da vida civil. É mesmo restrição ou 

inaptidão confinada ao campo específico do poder de contratar.   

 

O objeto de todo negócio jurídico deve ser lícito, possível, determinado ou 

determinável (artigo 104 do Código Civil de 2002
9
). Portanto o objeto do contrato não pode 

ser impossível, seja materialmente ou juridicamente, sendo a primeira àquela que torna 

insuscetível a execução da prestação ajustada e, a segunda, presente quando mesmo existindo 

possibilidade material da sua concretização, haverá obstáculo legal a sua realização.  

A propósito escreveu Caio Mario
10

: 

 

impossibilidade material é aquela que traduz a insuscetibilidade de consecução da 

prestação pretendida. Pode ser absoluta ou relativa. [...] É jurídica a impossibilidade 

quando, sendo a prestação suscetível de execução materialmente, esbarra em 

obstáculo levantado pela própria norma. O cumprimento da obrigação importará em 

afronta ao ordenamento jurídico. 

 

Quanto à forma, em regra, tem-se a liberdade na forma da contratação, salvo quando 

exigido pela lei, conforme determina o art. 107 do Código Civil de 2002
11

. É o que se verifica 

                                                           
6
 Ibidem, p. 41. 

7
 Ibidem, p. 28.  

8
 BRASIL, op. cit., nota 1.  

9
 Ibidem. 

10
 PEREIRA, op. cit., p. 30 e 31. 
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com o contrato de promessa de compra e venda, no qual, basta a presença dos requisitos 

essenciais do contrato definitivo não sendo exigida forma específica para a contratação. É o 

que dispõe o artigo 462 do Código Civil de 2002
12

: “o contrato preliminar, exceto quanto à 

forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado”. 

Sobre o ponto, Tepedino, ao comentar o artigo 462 do Código Civil de 2002, assevera: 

 

o fato de, em relação à promessa de compra e venda de imóvel (art. 1.417 3 1.418), 

o CC dispensar de imóvel (art. 1.417 3 1.418), o CC dispensar o instrumento 

público, sem o qual, asinda assim, a promessa é fundamento para que se exija a 

outorga da escritura pública e, por meio de provimento judicial, a adjudicação do 

imóvel, pode ser invocado para sustentar que a tendência é a da flexibilização formal 

em toda a sua dimensão.  

 

Aceito a proposta pelo oblato e presentes os requisitos legais quanto aos sujeitos, 

objeto e forma, o contrato estará apto a produzir efeitos jurídicos criando direitos e obrigações 

para ambas as partes contratantes. Formado estará o contrato de promessa de compra e venda.  

 

1.2 Do panorama histórico quanto à irretratabilidade no contrato de promessa de 

compra e venda no direito brasileiro 

 

O Código Civil de 1916
13

 não tratava do tema contrato preliminar ou da 

promessa/compromisso de compra e venda. Conforme observa Tepedino ao analisar o Código 

Civil de 2002: 

 

o contrato preliminar não se encontrava tipificado no CC16. A falta de tipificação 

normativa sempre foi uma dificuldade a mais para se chegar a um consenso acerca 

da natureza jurídica deste contrato. […] O fato é que, como a promessa de compra e 

venda de imóveis desde há muito se encontrava regulada por legislação especial 

(Decreto-lei nº 58 de 10 dezembro 1937 e, posteriormente, v. CC, art. 1417 e 1418), 

os estudos mais aprofundados acabavam por se concentrar nas características desta 

modalidade específica de contrato preliminar.  

 

O instituto da promessa de compra e venda surgiu no direito brasileiro no Decreto-lei 

nº 58 de 1937
14

, que desde sua redação original trata do direito a outorga da escritura 

definitiva e do instituto do compromisso de compra e venda nos seus artigos 15 e 22:  

                                                                                                                                                                                     
11

 BRASIL, op. cit, nota 1.  
12

 Ibidem.  
13

 Idem. Código Civil de 1916. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L3071.htm>. Acesso 

em: 8 dez. 2017. 
14

 Idem. Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/decreto-lei/1937-1946/Del058.htm>. Acesso em: 8 dez. 2017. 
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art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o 

pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a 

outorga da escritura de compra e venda. 

Art. 22. As escrituras de compromisso de compra e venda de imóveis não loteados, 

cujo preço deva pagar-se a prazo, em uma ou mais prestações, serão averbadas à 

margem das respectivas transcrições aquisitivas, para os efeitos desta lei. 

 

 O Decreto-lei nº 58 de 1937
15

 tratava do loteamento e venda de terreno para 

pagamento em prestações possuindo como uma das principais características a introdução da 

irretratabilidade deste compromisso mediante a outorga da escritura. O Decreto-lei foi uma 

resposta à disciplina prática existente à época para o pré-contrato, a qual permitia o direito de 

arrependimento pelo vendedor com base no artigo 1.088, do Código Civil de 1916
16

: 

  

art. 1.088. Quando o instrumento público for exigido como prova do contrato, 

qualquer da partes pode arrepender-se, antes de o assinar, ressarcindo à outra as 

perdas e danos resultantes do arrependimento, sem prejuízo do estatuído nos arts. 

1.095 a 1.097. [sic] 

  

Analisando a disciplina do Código Civil de 1916
17

, esta permitia ao construtor 

/loteador, assim como ao adquirente, o arrependimento do contrato preliminar efetuado junto 

ao adquirente mediante o pagamento de perdas e danos. Assim, bastava o pagamento da 

indenização para que a escritura definitiva de aquisição não fosse outorgada.  

É o que aponta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
18

: 

 

[…] neste contexto normativo, oportunizou-se que loteadores e construtores, 

utilizando-se do direito de arrependimento, deixassem de outorgar escritura 

definitiva de compra e venda. Preferiam o pagamento de perdas e danos ao 

promitente comprador, se assim lhes conviesse e se a valorização do imóvel fosse 

apta a recompor as perdas decorrentes do arrependimento. 

 

Entretanto, as observações de Caio Mário
19

 que ao apresentar o entendimento 

majoritário formado a partir do artigo 1.088, do Código Civil de 1916
20

 como a origem do 

instituto, sendo considerado o embrião legislativo da disciplina da promessa de compra e 

                                                           
15

 Ibidem. 
16

 Idem, op. cit., nota 12. 
17

 Ibidem. 
18

 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 0044370-92.2015.8.19.0209. 

Relator: Desembargador Werson Rêgo. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZ 

IP=1&GEDID=00049456C6CE3F5F969AF921578E3FE8CFD0C50653603141>. Acesso em: 9 dez. 2017. 
19

 PEREIRA, op. cit., p. 75-76. 
20

 BRASIL, op. cit., nota 12. 
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venda, assevera que tal doutrina surgiu da grande repercussão econômica desse contrato 

diante da valorização dos terrenos nos centros urbanos. 

 

o contrato preliminar não recebera disciplina específica no Código Civil de 1916, 

muito embora os nossos escritores mais reputados já aludissem ao fenômeno da 

promessa de contratar em nosso direito tradicional. Costuma-se por isto situar o seu 

germe legislativo no art. 1.088 do Código Civil de 1916, segundo o qual, é lícito a 

qualquer das partes arrepender-se antes de o assinar [...]. Não nasceu tal doutrina 

como fruto de elucubrações cerebrinas, mas elevou-se em torno da promessa de 

compra e venda, que entre nós despertou o mais vivo interesse e teve a mais franca 

repercussão econômica, tanto mais que a valorização violenta dos terrenos próximos 

aos grandes centros urbanos provocou a indústria dos loteamentos, e a economia 

popular exigiu medidas severas contra a especulação e o aproveitamento. 

 

Até este momento vigorava, portanto, o Código Civil de 1916
21

 e o Decreto-lei 58 de 

1937
22

. Surge então a Lei nº 649 de 1949
23

 modificando o artigo 22 do Decreto-lei nº 58 de 

1937
24

 para tornar irretratável o contrato de compromisso de compra e venda que não tivesse 

a previsão da cláusula de arrependimento para os imóveis não loteados:  

 

art. 22. Os contratos, sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e 

venda de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato da sua constituição 

ou deva sê-lo em uma ou mais prestações desde que inscritos em qualquer tempo, 

atribuem aos compromissários direito real oponível a terceiros e lhes confere o direito 

de adjudicação compulsória, nos têrmos dos artigos 16 desta lei e 346 do Código do 

Processo Civil.  

 

Portanto, o Decreto-lei nº 58 de 1937
25

, com redação dada pela Lei nº 649 de 1949
26

, 

com a nova previsão quanto ao arrependimento passou a determinar que se o preço já tivesse 

sido pago ou fosse este parcelado e inscrito o contrato, o compromisso de compra e venda 

ganharia atributos de direito real, adquirindo assim a possibilidade de oponibilidade erga 

omnes e de adjudicação compulsória da escritura definitiva pelo adquirente.  

 Importante ressaltar que a Lei nº 649 de 1949
27

, além de modificar a redação original 

do artigo 22 do Decreto-lei nº 58 de 1937
28

, estendeu a tutela quanto ao direito de adjudicação 

compulsória nos imóveis não loteados cujo compromisso de compra e venda não previa 

                                                           
21

 Ibidem. 
22

 Idem, op. cit., nota 13. 
23

 Idem. Lei nº 649, de 11 de março de 1949. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1930-

1949/l0649.htm>. Acesso em: 8 dez. 2017. 
24

 BRASIL, op. cit. nota 13. 
25

 Ibidem. 
26

 Idem, op. cit., nota 22. 
27

 Ibidem. 
28

 Idem, op. cit., nota 13. 
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arrependimento. Com essa redação, conforme apontou o Desembargador Nelson Schiesari
29

, a 

irretratabilidade tornou-se regra no compromisso de compra e venda.  

 Ponte de Miranda
30

 sobre essa alteração legislativa enumera as seguintes observações:  

 

nota-se: a) que explicitamente se tira a eficácia especial se há cláusula de 

arrependimento; b) que se explicitou apanhar o art. 22 do Decreto-lei n. 58, com a 

nova redação, os pré-contratos em que todo preço foi pago, o que também era 

evidente antes da Lei n. 649; c) que se reincorreu no erro de terminologia, aludindo-

se a direito real, em vez de a eficácia erga omnes e direito formativo segundo o art. 

16 do Decreto-lei n. 58 e o art. 346 do Código de Processo Civil; d) que se riscaram 

os dizerem “compreendidas nesta disposição as escrituras de promessa de compra e 

venda de imóveis em geral”, que se haviam inserido no art. 22 do Decreto n. 3.079, 

de 15 de setembro de 1938. A alusão a arrependimento implicitamente o ‘ao art. 

1.095, onde se cogita de arras dadas e de direito de arrependimento, a despeito delas 

(arrha poenitentialis). O arrependimento, aí, revoga (= retira a vox), com as 

consequências do art. 1.095  

 

Em 1964 foi editada a lei do condomínio em edificações e as incorporações 

imobiliárias, Lei nº 4.591 de 1964
31

, que em seu artigo 32, parágrafo 2º, também se dedicou a 

disciplina do contrato de promessa e venda reforçando a irretratabilidade do contrato e os 

efeitos erga omnes quando registrado junto a matrícula do imóvel: 

 

art. 32. § 2o Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou 

promessa de cessão de unidades autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, 

conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo direito a adjudicação 

compulsória perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de 

insolvência posterior ao término da obra.  (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 

2004) 

 

 A Lei de condomínios em edificações e das incorporações imobiliárias, Lei nº 

4.591 de 1964
32

, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.221 de 2001
33

 e mantida 

pela Lei nº 10.931 de 2004
34

, também trouxe disposição quanto ao direito de arrependimento 

no capítulo que trata das obrigações e direitos do incorporador. Nesta lei, diferentemente das 

anteriores, o legislador pátrio expressamente declarou a irretratabilidade da promessa de 

                                                           
29

 SCHIESARI apud AZEVEDO JUNIOR, José Osório. Compromisso de compra e venda. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013, p. 300. 
30

 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. V 13. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, 

p. 40-41. 
31

 BRASIL, Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/ 

leis/L4591.htm>. Acesso em: 8 dez. 2017. 
32

 Ibidem.  
33

 Idem. Medida Provisória nº 2.221, de 4 de setembro de 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2221.htm>. Acesso em: 8 dez. 2017.  
34

 Idem. Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato 

2004-2006/2004/lei/l10.931.htm>. Acesso em: 8 dez. 2017. 
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venda, irretratabilidade esta estendida a outros negócios jurídicos como a compra e venda e a 

cessão ou promessa de cessão:  

 

art. 32. O incorporador sòmente poderá negociar sôbre unidades autônomas após ter 

arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, os seguintes documentos: 

§ 2º Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de 

cessão de unidades autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, conferem 

direito real oponível a terceiros, atribuindo direito a adjudicação compulsória 

perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência 

posterior ao término da obra.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.221, de 

2001) Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004 [sic] 

 

Outra lei que trouxe disciplina sobre a irretratablidade foi a lei sobre o parcelamento 

solo urbano nacional, Lei nº 6.766 de 1979
35

, a qual complementa a doutrina inaugurada pelo 

Decreto-lei nº 58 de 1937
36

. De acordo com esta lei, o parcelamento poderá ocorrer mediante 

loteamento ou desmembramento e o contrato dele derivado seja: compromisso de compra e 

venda, cessão ou promessas de cessão são irretratáveis, permitindo o direito de adjudicação 

compulsória e, se registrados, a oponibilidade erga omnes: 

 

art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 

desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais 

e municipais pertinentes. 

Art. 25. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas 

de cessão, os que atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, 

confiram direito real oponível a terceiros. 

 

 

A Lei nº 6.766 de 1979
37

 ao tratar dos contratos pertinentes aponta a irretratabilidade 

do compromisso de compra e venda no seu artigo 25, quando este possui atributos do direito a 

adjudicação compulsória e, sendo registrados, oponibilidade erga omnes, “art. 25. São 

irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que 

atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real 

oponível a terceiros”. 

Em seguida, em 1990, foi promulgada a Lei nº 8.078
38

, denominada de Código de 

Defesa do Consumidor, que será tratado mais adiante em seção própria. Após longo período 

                                                           
35

 Idem.  Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6 

766.htm>. Acesso em: 9 dez. 2017. 
36

 Idem, op. cit., nota 13. 
37

 Idem, op. cit., nota 33. 
38

 Idem, op. cit., nota 2.  
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sem elaboração legislativa sobre o tema, veio o Código Civil de 2002
39

 que dispondo 

genericamente sobre o direito de arrependimento previu no seu artigo 463 a possibilidade de 

exercício do direito de exigência do contrato definitivo, quando não houver a previsão 

contratual da cláusula de arrependimento. Ainda tratando do arrependimento, o artigo 420 do 

Código Civil de 2002
40

, determina que em havendo esta cláusula as arras ou sinal terão a 

natureza indenizatória apenas:  

 

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. 

Art. 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo 

antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das 

partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra para 

que o efetive. 

 

O Código Civil de 2002
41

 aponta a disciplina do contrato preliminar entre os artigos 

462 a 466, prestigiando, novamente, no ordenamento jurídico pátrio, o instituto da 

irretratabilidade no seu artigo 463, o qual em havendo arras confirmatórias, fica ainda mais 

evidente, conforme o seu art. 419: 

 

art. 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo 

antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das 

partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra para 

que o efetive. 

Parágrafo único. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. 

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. 

  

  No panorama histórico apresentado, percebe-se após o Código Civil de 1916
42

, o qual 

não possuia previsão expressa a respeito do contrato de promessa de compra e venda, leis 

infraconstitucionais passaram a disciplinar o tema com o objetivo de conferir maior segurança 

jurídica a esta relação, em especial ao adquirente. Mesmo com o advento do Código Civil de 

2002
43

, o qual trata do contrato de promessa de compra e venda expressamente, as demais 

                                                           
39

 Idem, op. cit., nota 1. 
40

 Ibidem. 
41

 Ibidem. 
42

 Idem, op. cit. nota 12. 
43

 Idem, op. cit., nota 1.  
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legislações advindas durante este intervalo temporal entre os dois códigos, permaneceram em 

vigor, sendo objeto de analise pela doutrina e jurisprudência pátria.  

 

1.3 Da perspectiva doutrinária no contrato de promessa de compra e venda 

 

Caio Mario
44

, ao tratar dos contratos preliminares, os define como aqueles pelos quais 

uma ou ambas as partes se comprometem a efetuar um contrato no futuro, e este será o 

contrato definitivo. Mais adiante o autor
45

 sustenta ser a promessa de compra e venda uma 

espécie do gênero contrato preliminar, em que as partes se comprometem na obrigação de 

fazer de executar a outorga do contrato definitivo. 

Tradicionalmente, no Brasil, as incorporadoras e construtoras utilizam o contrato de 

promessa de compra e venda como instrumento apto a corporificar o acerto de vontades na 

aquisição da unidade imobiliária, comprometendo-se as partes a firmarem no futuro o contrato 

definitivo de compra e venda. Portanto, o contrato de promessa de compra e venda é um 

contrato temporário e de execução preliminar ao contrato de compra e venda.  

Apesar dos diversos tratamentos na legislação pátria ora nomeando promessa de 

contrato
46

 ora nomeando compromisso, o Código Civil de 2002
47

 preferiu a nomenclatura 

contrato preliminar. Segundo sustenta Caio Mario
48

, esta é a designação que demonstra o 

caráter preparatório de tal contrato e sua condição de ato negocial. 

Neste ponto, inicialmente, é importante a diferenciação entre a fase de tratativas e 

preliminares do contrato preliminar.  

A primeira é a fase pré-contratual na qual resumidamente estão presentes os convites 

para o início das tratativas. Nesta fase as partes demonstram a intenção que possuem de 

contratar.  

A segunda é um contrato em que as partes se comprometem a fazer algo, este possui 

os requisitos essenciais do contrato definitivo, salvo pela forma, conforme disciplina o já 

citado art. 462, do Código Civil de 2002
49

.  

Assim ensina Tarcisio Teixeira
50

:  

                                                           
44

 PEREIRA, op. cit., p. 71. 
45

 Ibidem, p. 169. 
46

 BRASIL. Código de Processo Civil de 1939. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1937-1946/Del1608.htm>. Acesso em: 8 dez. 2017.  art. 1.006 
47

 Idem, op. cit., nota 1.  
48

 PEREIRA, op. cit., p. 72. 
49

 BRASIL, op. cit., nota 1. 
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basicamente, nas tratativas preliminares as partes se obrigam simplesmente a 

prosseguir nas negociações (permanecendo firmes os eventuais acordos já 

alcançados), mas não tendo força vinculatória, por sua vez no contrato preliminar, 

mais do que isso, as partes obrigam-se a concluir um contrato com um conteúdo 

determinado, ou seja, o contrato definitivo. 

 

Conforme visto a disciplina jurídica confere a este contrato autonomia ao determinar o 

direito obrigacional de adjudicação e oponibilidade erga omnes, quando registrado o contrato, 

temas que serão mais aprofundados. De tal modo, conclui-se que a promessa de compra e 

venda é diferente do contrato de compra e venda.  

A doutrina diverge a respeito da natureza jurídica da promessa de compra e venda. 

Para Tarcisio Teixeira
51

 trata-se de espécie do gênero contrato preliminar, definindo-o como 

“aquele que tem conteúdo (objeto) a obrigação de concluir ou celebrar posteriormente outro 

contrato (este que será o definitivo)”. Esse autor aponta como base legislativa para a promessa 

de compra e venda o Código Civil de 2002
52

 nos seus artigos 462 e 466.  

 Já Arnaldo Rizzardo
53

 defende que este contrato tem natureza jurídica de contrato 

definitivo e não de pré-contrato, o qual, esse, tem como objetivo principal a obrigação de 

transferência da propriedade definitivamente, aponta como argumentos os artigos 26, 

parágrafo 6º
54

 da Lei nº 6.766 de 1979
55

 (para loteamento) e artigo 22
56

 do Decreto-lei nº 55 

de 1937
57

 (para os imóveis não loteados). O autor esclarece que as disposições do Código 

Civil de 2002
58

 nos artigos 462 a 466 são disposições aplicáveis aos contratos em geral, 

possuindo o contrato de promessa de compra e venda disposição própria na Lei nº 6.766 de 

1979
59

 e no Decreto-lei nº 58 de 1937
60

. 

                                                                                                                                                                                     
50

 TEIXEIRA, Tarcisio. Compromisso e promessa de compra e venda: distinções e novas aplicações dos 

contratos preliminares. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2015, p. 63 a 65. 
51

 Ibidem, p. 29. 
52

 BRASIL, op. cit., nota 1. 
53

 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 379, 380, 382 e 383. 
54

 BRASIL. Lei nº 6.766 de 1979, art. 26: § 6o Os compromissos de compra e venda, as cessões e as promessas 

de cessão valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido, quando acompanhados da 

respectiva prova de quitação. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999). 
55

 BRASIL, op. cit., nota 33. 
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 Idem. Decreto-lei nº 55 de 1937: Art. 22. Os contratos, sem cláusula de arrependimento, de compromisso de 
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compromissos direito real oponível a terceiros, e lhes conferem o direito de adjudicação compulsória nos termos 

dos artigos 16 desta lei, 640 e 641 do Código de Processo Civil.  (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 1973). 
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 Idem, op. cit., nota 13. 
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 Idem, op. cit., nota 1.  
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 Idem, op. cit., nota 33. 
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 Idem, op. cit., nota 13.  
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  Pontes de Miranda
61

 assim define este contrato: 

 

contrato preliminar, ou, melhor, pré-contrato (Vorvetrag, nome proposto por H. 

Thöl), pactuam de contrahendo, entende-se o contrato pelo qual uma das partes, ou 

ambas, ou tôdas, no caso de pluralidade subjetiva, se obrigam a concluir outro 

negócio jurídico, dito negócio principal, ou contrato principal. […] O que é 

essencial à noção de pré-contrato é que se obrigue alguém a concluir contrato ou 

outro negócio jurídico. […] A promessa de contratar, o pré-contrato, mais aparece 

nos contratos reais, que são o tipo de contrato principal se alguma promessa o 

precedeu. [sic] 

 

O contrato de promessa de compra e venda essencialmente é o contrato preliminar da 

compra e venda devendo seguir todos os requisitos jurídicos desta, conforme determina o 

artigo 462
62

. 

 

1.4 Irretratabilidade da promessa de compra e venda 

 

 A vedação ao arrependimento é a principal característica do contrato de promessa de 

compra e venda. Conforme aponta José Osório de Azevedo Junior
63

: 

 

nem podia ser de outra forma, pois o objetivo maior do Decreto-lei 58 foi 

exatamente coibir a prática imoral, então comum, dos loteadores que, fundados no 

art. 1.088 do CC/1916 (sem correspondência no CC/2002), se arrependiam do 

negócio antes da assinatura do instrumento público do contrato.  

 

Como visto a irretratabilidade não possuía previsão no Código Civil de 1916
64

, 

somente sendo prevista no Decreto-lei nº 58 de 1937
65

. Este decreto-lei, em seu texto original 

previa no seu artigo 15 a impossibilidade do exercício do arrependimento pelo 

compromitente, que era o vendedor, para os imóveis loteados, contrapondo à prática do livre 

desfazimento da promessa com base no artigo 1.088, do Código Civil de 1916
66

. 

 Mesmo diante deste dispositivo que abordava a impossibilidade da retratação do 

vendedor, com a introdução do artigo 22 ao decreto-lei por força da Lei nº 649 de 1949
67

, a 
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qual expressamente tratou da irretratabilidade para os imóveis não loteados, nova controvérsia 

surgiu.  

O artigo 15 do Decreto-lei
68

 tratava do não arrependimento pelo compromitente para 

os imóveis loteados e o artigo 22 do Decreto-lei, com redação dada pela Lei nº 649 de 1949
69

, 

versava do direito de adjudicação compulsória e o direito real oponível a terceiros para os 

contratos de imóveis não loteados que não tivessem a previsão de cláusula de arrependimento: 

“art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento 

integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de 

compra e venda”. 

 O professor Arnaldo Rizzardo
70

 resume o espírito deste decreto-lei ao explicar que; “a 

interpretação do Decreto-lei nº 58
71

 conduziu a impedir o arrependimento do loteador, seja na 

hipótese de já haver o início de pagamento, seja quando, e com maior razão, as prestações 

vinham sendo efetuadas normalmente”.  

Arnaldo Rizzardo
72

 explicando o artigo 25, da Lei nº 6.766 de 1979
73

 ensina que: 

 

devidamente registrado o loteamento, todos os contratos dele oriundos são 

registráveis. Em decorrência, o efeito da adjudicação compulsória é uma 

consequência natural. O registro do contrato impede unicamente a alienação a 

terceiros. Mesmo submetida àquela formalidade cartorária, a retratabilidade esbarra 

diante do impedimento legal, tornando-se ela possível apenas nos casos previstos de 

inadimplemento. 

 

Conforme ensina Azevedo Júnior
74

, o arrependimento é totalmente vedado e nula a 

sua estipulação para os contratos sujeitos ao Decreto-lei nº 58 de 1937
75

, ressalvada a 

possibilidade da estipulação para os contratos de imóveis não loteados na forma do seu artigo 

22.  

À parte do arrependimento, é permitida a estipulação e previsão de arras. O autor
76

 

esclarece que havendo a previsão dessas, presente estará um contrato preliminar ao próprio 

compromisso de compra e venda.  
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No entanto as disposições legais previstas no artigo 35, parágrafo 4º, da Lei nº 4.591 

de 1964
77

 e no artigo 27, parágrafo 1º, da Lei nº 6.766 de 1979
78

 determinam que o pré-

contrato de promessa de compra e venda garante a outorga compulsória do contrato de 

compra e venda, conferindo assim efeitos de direito real e uma vez registrado, proteção em 

face de terceiros. 

A proposta preliminar, o contrato preliminar ao contrato de compra e venda, registrada 

nos padrões deste artigo conferirá a este contrato preliminar os mesmos efeitos legais da 

própria promessa de compra e venda registrada. Portanto, nestas hipóteses é vedado o 

arrependimento diante do direito à obtenção compulsória do próprio contrato de compra e 

venda: 

 

art. 35.  

§ 4º Descumprida pelo incorporador e pelo mandante de que trata o § 1º do art. 31 a 

obrigação da outorga dos contratos referidos no caput dêste artigo, nos prazos ora 

fixados, a carta-proposta ou o documento de ajuste preliminar poderão ser averbados 

no Registro de Imóveis, averbação que conferirá direito real oponível a terceiros, 

com o conseqüente direito à obtenção compulsória do contrato correspondente. 

Art. 27. Se aquele que se obrigou a concluir contrato de promessa de venda ou de 

cessão não cumprir a obrigação, o credor poderá notificar o devedor para outorga do 

contrato ou oferecimento de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

proceder-se ao registro de pré-contrato, passando as relações entre as partes a serem 

regidas pelo contrato-padrão. 

§ 1º Para fins deste artigo, terão o mesmo valor de pré-contrato a promessa de 

cessão, a proposta de compra, a reserva de lote ou qualquer, outro instrumento, do 

qual conste a manifestação da vontade das partes, a indicação do lote, o preço e 

modo de pagamento, e a promessa de contratar. 

 

Mais adiante tratando especificadamente do contrato de promessa de compra e venda o 

artigo 1.417, do Código Civil de 2002
79

 atribui o direito à aquisição do imóvel quando este é 

celebrado sem a cláusula de arrependimento e quando registrado o contrato, garantia perante 

terceiros. No artigo. 1.418, do Código Civil de 2002
80

 há disposição sobre o direito de outorga 

compulsória da escritura definitiva, após o atendimento do artigo antecedente:  

 

art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou 

arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à 

aquisição do imóvel. 

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do 

promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a 

outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no 
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instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do 

imóvel. 

 

O Superior Tribunal de Justiça
81

 sobre o direito real do promitente comprador 

esclarece:  

 

registre-se, inicialmente, que não se deve confundir o direito real de propriedade 

(art. 1.225, I, do CC/2002), com o direito real do promitente comprador do imóvel 

(art. 1.225, VII, do CC/2002), que se consubstancia em um direito à aquisição do 

imóvel condicionado ao cumprimento da obrigação de pagar a quantia 

contratualmente estabelecida. Assim, a quitação integral do valor avençado é 

condição sine qua non para que haja a transferência da propriedade sobre o imóvel, 

momento a partir do qual poderão as partes dispor livremente da coisa. Na hipótese 

de inadimplência, o objeto de mero compromisso de compra e venda continua sendo 

de titularidade do promitente-vendedor. Entretanto, é possível se falar em alienação 

judicial do bem imóvel, condicionada à aquiescência do promitente-vendedor, 

medida que seria indispensável inclusive porque, se porventura houver cláusula de 

arrependimento na avença celebrada pelas partes, poder-se-ia pleitear a resolução do 

negócio cumulada com a retomada da coisa. 

 

Importante ressaltar que, esta disciplina tratada no Livro III – Do direito das coisas, 

mais especificamente no Título IX – Do direito do promitente comprador condiciona o direito 

do promitente comprador de exigir a outorga da escritura definitiva à inexistência da cláusula 

de arrependimento, conforme a seguir aponta Arnaldo Rizzardo
82

, ao dispor que, o código 

trata o tema contrariamente ao entendimento jurisprudencial e doutrinário que entendem que 

havendo início do pagamento ou pagamento total do avençado na promessa, precluso está o 

direito de arrependimento pelas partes “num retrocesso às posições firmadas pela 

jurisprudência, o Código de 2002
83

, no art. 1.417, introduziu a condição de inexistência da 

cláusula de arrependimento, para o reconhecimento, em favor do promitente comprador, do 

direito real à aquisição do imóvel”. 

 

1.5 Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de promessa de 

compra e venda 

 

 A revolução industrial pode ser apontada como o início da produção dos bens de 

consumo em massa, levando a uma distribuição em cadeia dos produtos, impondo 
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consequentemente um novo modelo de contratação entre o comerciante e o consumidor, os 

quais possuíam uma relação íntima.  

Segundo aponta Cavalieri Filho
84

, o novo mecanismo de produção e distribuição 

impôs o surgimento de novos instrumentos jurídicos (contrato coletivo, contrato de massa e 

contrato de adesão), cujas cláusulas eram impostas pelo fornecedor. Instaurado assim o 

conflito entre os postulados contratuais clássicos e estes contratos versus abusos suportados 

pelos consumidores, que careciam de proteção frente a desigualdade econômica e jurídica 

experimentada.    

 A origem do direito do consumidor, segundo Cavalieri Filho
85

, está ligada ao discurso 

do Presidente John Fitzgerald Kennedy ao encaminhar mensagem especial ao Congresso, 

enumerando os direitos básicos dos consumidores, como “à saúde, à segurança, à informação, 

à escolha e a serem ouvidos”, em que se dizia:  

 

consumidores, por definição, somos todos nós. Os consumidores são o maior grupo 

econômico na economia, afetando e sendo afetado por quase todas as decisões 

econômicas, públicas e privadas […]. Mas são o único grupo importante da 

economia não eficazmente organizado e cujos posicionamentos quase nunca são 

ouvidos.  

 

 Já no Brasil, o autor
86

 aponta a criação das associações civis e entidades 

governamentais como o início da defesa do consumidor no inicio dos anos 1970, tendo a 

Constituição Federal de 1988
87

 disposto quanto ao dever do estado na promoção da defesa do 

consumidor. Sendo este direito fundamental constitucional e princípio da ordem econômica e 

financeira: 

 

art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

V - defesa do consumidor; 
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 Bruno Miragem
88

 ensinando sobre os fundamentos constitucionais do direito do 

consumidor assevera:  

 

com relação ao direito do consumidor, tomando por base a doutrina dos direitos 

fundamentais de Robert Alexy, podemos identificá-los como espécies de direitos de 

proteção, pelos quais o titular do direito exerce-o frente ao Estado para que este o 

proteja da intervenção de terceiros. Neste sentido, o direito do consumidor se 

compõe, antes de tudo, em direito à proteção do Estado contra a intervenção de 

terceiros, de modo que a qualidade de consumidor lhe atribui determinados direitos 

oponíveis, em regra, aos entes privados, e em menor grau (com relação a alguns 

serviços públicos), ao próprio Estado (e.g. o artigo 22 do CDC).  

 

Na relação consumerista são presentes as figuras do consumidor e do fornecedor, com 

maior atenção na proteção do consumidor, sendo disciplinados nos seguintes artigos
89

:  

 

art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

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. 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. 

 

Conforme Cláudia Lima Marques
90

, citada por Cavalieri Filho, especifica a atenção 

dedicada pelo Código de Defesa do Consumidor à figura do consumidor:  

 

subjetivamente, o campo de aplicação do CDC é especial, regulando a relação entre 

fornecedor e o consumidor (arts. 1º, 2º, 3º, 17 e 29) ou relação de consumo (arts. 4º e 

5º) […] Um Código para agentes diferentes da sociedade ou consumidores em 

relação entre diferentes (um vulnerável – o consumidor – e um expert – o fornecedor 

 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078 de 1990
91

, no seu artigo 53, inserido 

no capítulo quanto à proteção contratual, criou mais uma regra protetiva ao adquirente de 

imóveis. Trata o artigo do direito do consumidor de reaver parte dos valores pagos 

parceladamente pelo imóvel adquirido.  

Dispõe o artigo sobre a nulidade absoluta das cláusulas contratuais que estipularem a 

perda integral das prestações pagas pelo adquirente consumidor em favor do fornecedor 
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construtor quando este pleitear a resilição contratual e retomada do bem em razão do 

inadimplemento contratual: 

 

art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento 

em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se 

nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações 

pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução 

do contrato e a retomada do produto alienado. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou 

a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da 

vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou 

inadimplente causar ao grupo. 

§ 3° Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda 

corrente nacional. 

 

 Marco Aurélio Bezerra de Melo
92

 tratando da interpretação mais favorável ao 

consumidor ressalta a sua vulnerabilidade reconhecida constitucionalmente nos artigos 5º, 

XXXII e 170, V da Constituição Federal de 1988
93

 como ponto de partida para a busca da 

isonomia material: 

 

o reconhecimento constitucional da vulnerabilidade do consumidor nas relações 

contratuais de consumo previsto nos artigos 5˚, XXXII, e 170, V, da Constituição 

Federal e repetido no inciso I do artigo 4˚ da Lei n˚8.078/90 objetiva, em síntese, 

atribuir à relação jurídica entre fornecedor e consumidor ares de isonomia material.  
  

Seguindo a explanação, Marco Aurélio Bezerra de Melo
94

 destaca a função da 

proteção hermenêutica do consumidor e diz que:  

 

[…] está atrelada ao direito básico deferido ao consumidor pelo inciso IV do artigo 

6˚ da Lei n˚8.078/90 de ser protegido contra práticas e cláusulas abusivas presentes 

no fornecimento de produtos e serviços no mercado de consumo.  […] toda cláusula 

contida em contrato de consumo que não seja clara, transparente, de fácil 

compreensão por parte do consumidor vulnerável, reputa-se abusiva. […] lacunas 

devem ser resolvidas pró-consumidor ante à situação de fragilidade desse 

contratante perante o fornecedor.   

 

Gustavo Cambauva
95

 sustenta que a legislação brasileira é pró-adquirente, 

considerando para tal que as cortes nacionais majoritariamente decidem pela procedência do 

pedido quanto à devolução da totalidade dos valores pagos ao longo do contrato firmado.  
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 O Ministro Paulo de Tarso Sanseveriano
96

 citando Cláudia Lima Marques ensina: 

 

o fundamento da nulidade prevista no art. 53 do Código de Defesa do Consumidor é 

a vantagem exagerada que uma cláusula dessa já conferiria ao promitente-vendedor, 

uma vez que este passaria a dispor do dinheiro investido pelo promitente-comprador 

e, cumulativamente, da propriedade do imóvel 

 

 Observa-se que a legislação pátria comportou-se em um movimento pendular. 

Inicialmente partiu de uma legislação, no caso o Código Civil de 1916
97

, por meio do qual era 

permitido ao incorporador adotar a resilição contratual irrestrita visando apenas aos seus 

lucros. Após surgem diversos diplomas legais, já analisados neste capítulo, tendo por objeto 

principal a proteção do adquirente frente às atitudes dos construtores e suas vontades 

potestativas.  

Por último, a edição do Código de Defesa do Consumidor
98

 traz essa relação 

vendedor-adquirente da unidade imobiliária para a temática do direito consumerista, 

promovendo assim mais uma proteção ao adquirente. Neste ponto, vê-se o “pêndulo” pesando 

para o outro lado, o do adquirente, que possui agora leis protetivas contra o vendedor e/ou 

construtor. 

 Todo o arcabouço legislativo até aqui estudado buscou equilibrar esta relação jurídica, 

podendo-se concluir que se presenciou foi o “pêndulo” ora tendendo ao lado construtor 

vendedor ora tendendo ao lado adquirente comprador. Isso também trouxe reflexos na 

jurisprudência pátria, em especial, na forma como devem se comportar as partes nesta relação 

jurídica. 

 Agora a nova lei sobre a extinção do vínculo contratual tem como foco o reequilíbrio 

da relação entre construtor promitente vendedor e adquirente promitente comprador, de modo 

a esclarecer como deve ocorrer o desfazimento do víncuo existente sem que isso acarrete 

prejuízo para nenhuma das partes. Objetiva-se mais uma vez balanceamento da força das 

partes, sem que isso acarrete reflexos nos demais contratos que integram o empreendimento 

imobiliário. 
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1.6 A função social do contrato de promessa de compra e venda e o princípio da boa-fé 

contratual 

 

É importante ressaltar que trata o presente trabalho do contrato entre o adquirente e a 

construtora ou incorporadora imobiliária antes da obtenção de financiamento bancário pelo 

adquirente. Nesta etapa, devido ao longo período de construção o qual dura em média 3 (três) 

anos, o adquirente contrata com a construtora vendedora e perante ela realiza o pagamento das 

prestações sucessivas comumente chamada de “parcelas durante a obra”.  

O Código Civil de 1916
99

, conforme descreve Gustavo Tepedino
100

 e outros autores, 

possuía como princípios fundamentais: o princípio da autonomia privada, o princípio da 

obrigatoriedade dos pactos ou da intangibilidade do conteúdo do contrato e o princípio da 

relatividade. O contrato era, portanto, rígido, que deveria ser cumprido nos estritos limites 

impostos nas cláusulas contratuais. Isso foi mitigado diante dos princípios contratuais 

contemporâneos que admitem a relativização das cláusulas contratuais visando a boa-fé e a 

função social que o contrato deve ter como seu objetivo maior. 

A Constituição Federal de 1988
101

 prevê no seu artigo 5º, inciso XXI, o direito a 

propriedade, já a função social da propriedade vem prevista no inciso XXIII, do mesmo 

artigo. Portanto, o direito à propriedade é direito fundamental e deve atender a sua função 

social: 

 

art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

 

A função social da propriedade prevista na Constituição Federal de 1988
102

 possui sua 

delimitação constitucional nos artigos 182, § 2º, e 186
103

: 
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art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 

habitantes. 

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

 

O Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo
104

, tratando sobre o princípio da 

função social do contrato, destaca a sua origem constitucional: 

 

o contrato é, reconhecidamente, um instrumento de circulação de riquezas e de 

aproximação de pessoas que, atentas à diversidade de objetivos, contratam para 

receber algum bem da vida. O reconhecimento da propriedade como categoria ligada 

a direito privado é que vai sustentar, ao lado do anseio social por segurança jurídica, 

a obrigatoriedade dos contratos, na medida em que o direito a prestação equivale a 

uma propriedade do contratante. Ademais, não nos exige grande elucubrações 

reconhecer que o contrato é o mais importante veículo de aquisição da propriedade. 

Ambos devem cumprir função social, na forma como preconizada pelos artigos 5º, 

XXIII, e 170, III, da Constituição Federal, além dos referidos artigos 421 e 1.228 

§1º, do Código Civil.  

 

Assim como a propriedade, o direito do promitente comprador de imóvel é um direito 

real, com previsão no artigo 1.225 do Código Civil de 2002
105

, desde que registrado. Esse 

direito é materializado por meio de um contrato de promessa de compra e venda, e quando 

não pactuado o não arrependimento e registrado no Cartório de Registro de Imóveis, este 

contrato materializará o direito real à aquisição do imóvel, conforme previsão dos artigos 

1.417 e 1.418 do Código Civil de 2002
106

. Observa-se: 

 

art. 1.225. São direitos reais: 

I - a propriedade; [...] 

VII - o direito do promitente comprador do imóvel; 

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou 

arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à 

aquisição do imóvel. 
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Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do 

promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a 

outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no 

instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do 

imóvel. 

 

Da mesma forma que o direito do promitente comprador à aquisição da propriedade 

por meio da adjudicação compulsória é tutelado pelo sistema jurídico, a irretratabilidade deste 

contrato também deve ser aplicada para os casos de resilição unilateral do contrato de 

promessa de compra e venda. O contrato de promessa de compra e venda nada mais é do que 

um pré-contrato do contrato de compra e venda.  

A função social do contrato de promessa de compra e venda é a viabilização do 

contrato de compra e venda, é permitir a contratação final. É essa a utilidade deste contrato no 

meio social. Ele visa justamente à obtenção de outro contrato, que será o definitivo. Assim 

sendo, mais uma vez, a despeito da jurisprudência aplicável ao tema, não é razoável a quebra 

contratual em razão da mudança do status econômico de uma das partes.  

O princípio da função social do contrato foi introduzido como princípio contratual no 

artigo 421, do Código Civil de 2002
107

, segundo sua previsão, a liberdade contratual deve ser 

exercida atendendo aos limites da função social do contrato: “art. 421. A liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. 

Assim aponta Caio Mario da Silva Pereira
108

:  

 

a função social do contrato é um princípio moderno que vem a se agregar aos 

princípios clássicos do contrato, que são os da liberdade, da força obrigatória e da 

relatividade dos seus efeitos. Como novo princípio ele não se limita a se justapor aos 

demais, pelo contrário, interage com os princípios clássicos, mitigando seus 

contornos e alterando sua essência, diante do interesse maior.  

 

Tepedino
109

 referente à função social ensina: 

 

o dispositivo em análise consagra o principio da função social nas relações 

contratuais, o qual, introduzindo a partir da técnica da cláusula geral, se apresenta 

imediatamente vinculante, e com prioridade axiológica sobre qualquer outra regra da 

disciplina contratual, na medida em que traduz os princípios constitucionais do valor 

social da livre iniciativa (art. 1º, IV) e da solidariedade social (art. 1º, III).   
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É importante a análise da função social sob a ótica do direito consumerista uma vez 

que presentes no contrato de promessa de compra e venda o consumidor e fornecedor, nas 

figuras do adquirente e construtor vendedor, respectivamente. A função social do contrato 

consumerista tem origem na tutela constitucional ao desenvolvimento econômico nacional, 

isso porque a Constituição Federal de 1988
110

 ao projetar a ordem econômica, atenta ao estado 

social de direito, baseia-se na livre concorrência e na defesa dos direitos do consumidor (art. 

170 da CF/88), em atenção aos fundamentos constitucionais previstos seus artigos 1º, IV e 3º, 

II.  

 

art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

 

Assim com o surgimento do Código de Defesa do Consumidor
111

, o contrato de 

consumo não se afasta da disciplina clássica da função social, pelo contrário, esse contrato 

terá como função social proporcionar a livre circulação de riquezas com segurança de modo a 

assegurar a livre iniciativa, a livre concorrência e assim harmonizar os interesses dos 

consumidores e dos produtores nacionais. Assim disciplina o art. 4º, III, do Código de Defesa 

do Consumidor
112

: 

 

art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios:  

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 

econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a 

ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e 

equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 
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A respeito da função social nos contratos de consumo, Humberto Theodoro Junior
113

 

assim ensina:  

 

a função social continua sendo desempenhada pelo contrato de consumo nos 

reflexos que produz no meio social, ou seja, naquilo que ultrapassa o relativismo do 

relacionamento entre credor e devedor e se projeta no âmbito de toda a comunidade. 

A lei de consumo protege, é verdade, o lado ético das relações entre fornecedor e 

consumidor. Mas não é propriamente nesse terreno, que a verdadeira função social 

se desenvolve, mas no expurgo do mercado de praxes inconvenientes que podem 

inviabilizar o desenvolvimento econômico harmonioso e profícuo, tornando-o 

instrumento de dominação e prepotência. Protege-se, enfim, o consumidor para que 

a economia de mercado seja a mais sadia e a mais desenvolvimentista, dentro do 

ideal econômico da livre concorrência, e do ideal social do desenvolvimento global 

da comunidade.   

 

O Conselho da Justiça Federal possui Enunciado nº 23 da I Jornada de Direito Civil
114

 

sobre o tema: 

 

a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o 

princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio 

quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à 

dignidade da pessoa humana. 

 

Já o princípio da boa-fé contratual que tem sua previsão no artigo 422, do Código 

Civil de 2002
115

, segundo o qual as partes devem guardar a boa-fé em todas as etapas 

contratuais: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 

Anderson Schreiber
116

 tratando da boa-fé objetiva apresenta a sua origem histórica no 

direito alemão a partir de 1896 tendo por base o § 242 do BGB
117

, com uma concepção 

objetiva, como standard de conduta leal e confiável (Treu und Glauben), afirmando que no 

Brasil sua introdução legislativa ocorreu em 1990 com o Código de Defesa do Consumidor. O 

autor ainda observa: 
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embora a construção inicial da boa-fé objetiva – como princípio geral de cooperação 

e lealdade recíproca entre a partes – tenha prescindido de fundamentações 

axiológicas precisas, não há, hoje, dúvida de que ela representa expressão da 

solidariedade social no campo das relações privadas. E justamente na esteira da ótica 

da solidariedade que se consolidou ao longo do século XX, a boa-fé alcançou amplo 

desenvolvimento, na medida em que os juristas e legisladores das diversas nações 

iam se sensibilizando à necessidade de conter o exercício desenfreado da autonomia 

privada dos contratantes.  
 

Tepedino
118

 ensinando sobre a boa-fé na perspectiva constitucional observa a sua 

origem dentre os princípios constitucionalmente disciplinados: 

sob a perspectiva constitucional, a boa-fé decorre de “quatro princípios 

fundamentais para a atividade econômica, quais sejam: 1. A dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, cf); 2. O valor social da livre iniciativa (art. 1º, IV, CF); 3. A 

solidariedade social (art. 3º, I, CF); IV. A igualdade substancial (art. 3º, III, CF)”, 

vinculados diretamente à dicção do art. 170, CF, de modo a enfatizar “o significado 

instrumental da atividade econômica privada para a consecução dos fundamentos e 

objetivos da ordem constitucional” (Gustavo Tepedino, “Crise de fontes 

normativas”, p. XXXII. V. também Leonardo Mattietto, “O Direito Civil- 

Constitucional”, pp. 163 e ss). 

 

A boa-fé objetiva possui três funções amplamente apontadas pela doutrina
119

, como 

inspiradas nas funções do direito pretoriano romano e modernamente sugeridas por Franz 

Wiercker (El principio general de la buena fe, p. 50), a saber: função interpretativa dos 

negócios jurídicos, disciplinado no artigo 113 do Código Civil de 2002
120

, função criadora de 

deveres anexos à obrigação principal, como por exemplo, dever de informação, de segurança, 

de colaboração para o cumprimento integral do contrato, entre outros, e função restritiva 

limitadora ao exercício de direitos subjetivos, impedindo, consequentemente, comportamentos 

que apesar de lícitos são contrários à boa-fé, impõe-se aqui uma obrigação de não fazer, uma 

proibição. 

Cláudia Lima Marques citada por Schreiber
121

 apresenta: 

 

boa-fé objetiva significa, portanto, uma atuação refletindo, pensando no outro, no 

parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem 

obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos 

interesses das partes. 
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Como destaca o Desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres
122

 vive-se 

atualmente um conflito entre os princípios tradicionais da autonomia da vontade/ autonomia 

privada, da intangibilidade, da obrigatoriedade dos contratos e da pacta sun servanda com os 

princípios modernos da função social e da boa-fé [informação oral]. É justamente esse o 

embate que o Poder Judiciário diariamente é chamado a enfrentar quando da análise do direito 

de resilição do contrato de compra e venda.  

Devido à grande crise econômia que o Brasil enfrentou nos últimos anos, o sonho da 

realização da compra do imóvel próprio ficou mais distante para milhares de brasileiros que 

perderam seus empregos, e que, em razão deste fato, tiveram que inadimplir seus contratos de 

promessa de compra e venda. Na maioria das ações judiciais nota-se que os contratos objetos 

das lides foram firmados no auge da valorização imobiliária, situação presenciada em especial 

nas cidades que receberam a Copa do Mundo de Futebol
123

 e na cidade do Rio de Janeiro, que 

além de ter recebido alguns dos jogos da Copa do Mundo, sediou os Jogos Olímpicos de 

2016
124

.  

É inegável que esses contratos de promessa de compra e venda sofreram com a crise 

imobiliária, a qual ocasionou a inadimplência expressiva no setor e consequente resilição dos 

contratos firmados. Muito embora as resilições contratuais constituídas por meio das decisões 

judiciais tenham encontrado acerto na solução da controvérsia entre as partes, devolvendo-as 

ao status quo ante, determinando percentuais de restituição e tudo o que é cabível atenta a 

vontade da parte autora, adquirente da unidade imobiliária, torna-se necessário um olhar mais 

profundo quanto aos reflexos que essas decisões podem causar socialmente.  

Pode-se neste ponto estudar a boa-fé objetiva contratual que as partes devem guardar 

durante toda a execução do contrato. Seria revestido de boa-fé objetiva contratual o ingresso 

em juízo pelo adquirente objetivando a resilição contratual apenas porque não mais guarda a 

condição econômica anterior? Qual seria a mudança contratual ocorrida? Aparentemente 

nenhuma. Contratualmente não há razão para a resilição do contrato. 

Caio Mario
125

 ensina que: 
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o principio da boa-fé, apesar de consagrado em norma infraconstitucional, incide 

sobre todas as relações jurídicas na sociedade. Trata-se de cláusula geral de 

observância obrigatória, veiculadora de conceito jurídico indeterminado, a ser 

concretizada segundo as peculiaridades de cada caso.   
 

De fato o adquirente não tendo como honrar com as despesas assumidas e diante da 

recusa pela resilição integral pela construtora incorporadora não age de má-fé concretamente, 

justamente porque não tem como pagar, sendo esta uma situação fática de fácil constatação. 

No entanto, não é razoável impor o ônus da sua situação de penúria econômica à construtora, 

a qual possui a grande responsabilidade da entrega de todo o empreendimento que é custeado 

justamente por essas parcelas a quais devem ser pagas por todos os adquirentes.  

Assim compartilha-se a ideia defendida por Arnaldo Wald
126

: 

 

o novo contrato que surge, atualmente, não tem mais a rigidez que caracterizou em 

outros tempos. [...] É hoje um instrumento de cooperação que deve atender aos 

interesses tanto das partes quanto da sociedade, admitindo-se até a existência de uma 

affectio contractus não muito distinta da existente entre os sócios, na empresa, ou 

até na vida conjugal, devendo o vínculo contratual ser aprimorado e preservado no 

tempo, na medida do possível, e prevalecendo sobre os interesses de cada uma das 

partes, respeitados os direitos adquiridos e o equilíbrio que deve ser mantido entre as 

prestações devidas pelos contratantes. 

 

Com base na boa-fé contratual e objetivando a função social do contrato de promessa 

de compra e venda, o magistrado deve buscar não a resilição contratual, que em verdade 

apenas será benéfica ao adquirente. O magistrado na sua atividade jurisdicional deve buscar a 

preservação do contrato, uma vez que não existe mácula capaz de desfazer o vínculo 

estabelecido, poderá o magistrado propor às partes uma majoração do lapso temporal para o 

pagamento, por exemplo.  

Se ainda assim, o adquirente não desejar a manutenção do contrato de promessa de 

compra e venda, o mais correto, visando à função social deste contrato, que é a aquisição da 

propriedade, da unidade imobiliária vendida, e agindo, portanto, de acordo com os ditames da 

boa-fé contratual, deverá ele buscar no mercado um interessado para a assunção da sua 

posição contratual. Se é o adquirente quem deseja se ver livre do vínculo contratual, cabe a 

ele o ônus de se desincumbir da posição que assumiu e não onerar a outra parte contratante 
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que em nada se relaciona com este desejo. A nova lei regulamentou esta possibilidade, como 

será oportunamente analisado no capítulo 3. 

Sensível a este tema a nova lei trouxe a baila dispositivo específico quanto a essa 

possibilidade, conforme será tratado no capítulo 3 do trabalho monográfico.  

Seja assumindo a primeira ou a segunda sugestão, o adquirente estará respeitando os 

princípios modernos do contrato civil. Essas condutas sugeridas respeitaram também o direito 

dos demais adquirentes, já que para a conclusão do empreendimento imobiliário é 

indispensável que todos os adquirentes agindo, conforme esperado em razão da probidade e 

da boa-fé.  

 

1.7 Da extinção do contrato de promessa de compra e venda imobiliária  

 

A extinção do contrato civil é prevista no Capítulo II do Título V do Código Civil de 

2002
127

 entre os artigos 472 a 480. Neste Capítulo são destacados como causas de extinção do 

contrato o distrato, a cláusula resolutiva, a exceção de contrato não cumprido e a resolução 

por onerosidade excessiva.  

Doutrinariamente a extinção normal do contrato ocorre quando há o cumprimento pelo 

devedor da prestação devida ao credor, conforme pactuado entre as partes e seguindo os 

princípios norteadores da execução contratual. O Desembargador Marco Aurélio Bezerra de 

Melo
128

 citando Orlando Gomes assevera que esta é a extinção do contrato por morte natural.  

A doutrina também aponta como forma de extinção normal do contrato o advento do 

termo ou condição por atingirem o plano da eficácia. Essas são classificadas como elementos 

acidentais do contrato, em que ambos tratam de um evento futuro em que ocorrerá a cessação 

dos efeitos do contrato. A condição tem sua disciplina entre os artigos 121 e 130 do Código 

Civil de 2002
129

. Já o termo tem sua disciplina nos artigos 131 e 135 do Código Civil de 

2002
130

.  

A condição resolutiva e o termo também são classificados como formas de extinção do 

contrato por caducidade pela doutrina
131

. Ressaltando, oportunamente, que a caducidade nada 

mais é do que um dos modos de extinção natural do contrato.  
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Além da condição resolutiva e do termo, também são formas de extinção clássica do 

contrato por caducidade a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Nessas duas últimas 

formas de extinção não se reputará o descumprimento do contrato e sim a sua extinção.  

O Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo
132

 assim aponta: 

 

em regra, a caducidade pode ser encarada como uma modalidade de extinção normal 

do contrato, posto que é antevista e, portanto, esperada pelos interessados, 

ressalvada a hipótese de morte do contratante nos contratos personalíssimos ou a 

ocorrência de uma situação de força maior que seja suficiente para tornar impossível 

a continuação da contratação.  

 

Como modos de extinção anormal do contrato: a invalidade, a resilição e a resolução. 

A invalidade é uma causa de extinção anormal do contrato tratada na parte geral do Código 

Civil de 2002
133

 que se verifica em um momento concomitante à sua formação.  

A invalidade do contrato poderá ocorrer em razão da nulidade, hipótese em que há 

interesse público na invalidade tratada nos artigo 166 e 167 do Código Civil de 2002
134

:  

 

art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 

IV - não revestir a forma prescrita em lei; 

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; 

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar 

sanção. 

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se 

válido for na substância e na forma. 

§ 1
o
 Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais 

realmente se conferem, ou transmitem; 

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; 

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. 

§ 2
o
 Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do 

negócio jurídico simulado. 

 

Já a anulabilidade está presente nas hipóteses em que há interesse particular, com 

previsão no artigo 171 do Código Civil de 2002
135

: 

 

art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio 

jurídico: 
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I - por incapacidade relativa do agente; 

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude 

contra credores. 

 

Em ambos os casos de invalidade, o ordenamento jurídico impede a produção de 

efeitos desse contrato que surgiu com defeito no plano da existência.  

Assim leciona o Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo
136

 sobre o tema:  

 

manifesta-se a invalidade quando há a presença de algum defeito na gênese do 

negócio jurídico, impedindo, de regra a produção de efeitos se o vício existente 

acarretar a nulidade ou possibilitando ao interessado que requeira em juízo, dentro 

do prazo legal, a cessação dos efeitos por meio da ação de anulabilidade.  

 

A resilição e a resolução são modos de extinção anormal do contrato que se verifica 

após a sua formação. A doutrina e jurisprudência
137

 ao tratarem dessas formas de extinção 

contratual realizam confusão entre os termos chamando tanto a resilição como a resolução de 

resilição ou usando revogação no lugar da resilição, ou ainda usando para todas as hipóteses o 

termo distrato.  

É o que assevera o Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo
138

 no trecho a 

seguir: 

 

grassa insuperável controvérsia doutrinária no que se refere à nomenclatura utilizada 

para determinadas situações que acarretam o desfazimento do contrato. Há 

renomados autores que chamam de rescisão o que a lei chama de resolução e até de 

resilição, assim como esse termo, por vezes, é utilizado no lugar de revogação. 

Existindo, ainda, quem afirma ser este último termo o mesmo que invalidade.  

 

A resilição é gênero que comporta como espécies o distrato, esse também chamado de 

resilição bilateral e a resilição unilateral, essa também chamada de denúncia. A resilição 

unilateral do contrato, podendo ser autorizada na lei ou no próprio contrato, recebe igualmente 

a nomenclatura de redibição, renúncia ou revogação, todos fenômenos do exercício do poder 

potestativo, e tem origem na vontade de extinguir o contrato, quando manifestada 

unilateralmente representará exercício do direito potestativo da parte objetivando a extinção 

da relação contratual.  
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Para as outras nomenclaturas atribuídas a resilição unilateral, o Desembargador Marco 

Aurélio Bezerra de Melo
139

 destaca as suas distinções, explicitando que, a redibição ocorre 

quando presente vício oculto que torne o bem imprestável sendo esse em contrato comutativo, 

já a renúncia estará presente quando o mandatário resilir o mandato a ele outorgado através de 

comunicação ao mandante ou quando o credor renuncia ao seu crédito, e por fim, ensina o 

autor que, a revogação ocorre quando ao contratante é autorizada a retirada da declaração de 

vontade originária do vínculo contratual.   

O Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo
140

 sobre o tema dispõe: 

 

resilir ou denunciar um contrato consiste em uma manifestação de direito 

protestativo, pois o contratante que se apresenta com o objetivo de extinguir o 

vínculo encontra o parceiro contratual em estado de sujeição, submetendo-se ao 

exercício desses direito, independentemente de ser esse o seu interesse.  

 

A resilição unilateral do contrato, com previsão no artigo 473 do Código Civil de 

2002
141

, por interpretação literal somente se aplica nos casos previstos em lei, implícita ou 

explicitamente:  

 

art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o 

permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. 

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito 

investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá 

efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos 

investimentos. 

 

Não é o caso da resilição do contrato de promessa de compra e venda, uma vez que, 

conforme o artigo 1.417 do Código Civil de 2002
142

, o qual confere direito real à aquisição do 

imóvel, perante terceiros, ainda que o contrato não preveja a cláusula de arrependimento, ou 

seja, não deixa margem à extinção do contrato.  

O distrato ou resilição bilateral, segunda espécie de resilição contratual, é verificado 

quando há o acordo de vontades para a extinção do contrato. Portanto, o contrato e o distrato 

possuem a mesma natureza jurídica, ou seja, acordo de vontades dirigidas a um fim comum. 

Conforme determina o artigo 472 do Código Civil de 2002
143

, o distrato ocorre pela mesma 

forma do contrato: “Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”. 
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A respeito do modo como deve ocorrer o distrato, o Desembargador Marco Aurélio 

Bezerra de Melo
144

 ensina: 

 

o distrato não retroage, produzindo, portanto, efeitos ex nunc. Nos contratos em que 

a forma é da substância do ato, o distrato também o será, sob pena de nulidade 

absoluta, conforme preconiza o art. 166, IV do Código Civil. Se o contrato for 

informal, o distrato igualmente não necessitará observar forma alguma.  

 

Outra forma de extinção do contrato abordada doutrinariamente é a resolução. O 

Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo
145

 citando Ruy Rosado de Aguiar Júnior 

ressalta: “a resolução é “resultado da manifestação de um direito formativo surgido em face 

da superveniência do incumprimento do devedor, no âmbito dos contratos bilaterais. É assim, 

um fenômeno ligado ao sinalagma funcional”.  

A resolução se revela diante do inadimplemento da prestação por uma das partes 

contratantes, por meio da exceção de contrato não cumprido, ou face ao exercício da cláusula 

resolutiva expressa ou tácita.  O principal efeito da resolução é o retorno das partes ao estado 

anterior, ou seja, retroativa (ex tunc).  

Araken de Assis
146

 assevera que: “a “resolução implica o desaparecimento do contrato 

e dos efeitos acaso produzidos no interregno, retornando os figurantes ao estado anterior, e 

essas características dão conta de que se trata de direito formativo extintivo”. 

A resolução contratual poderá ocorrer por força de cláusula resolutiva expressa ou 

tácita, a qual, conforme José Carlos Moreira Alves
147

 no direito romano dizia “se, no prazo, 

não for pago o preço, que o imóvel seja tido como não comprado”, tal regra, adveio da 

possibilidade das partes estabelecerem um pacto anexo à compra e venda romana, em que, em 

regra, não permitia a resolução pelo vendedor na hipótese de não pagamento do preço pelo 

comprador, assim ensina o Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo
148

.  

Portanto, segundo entendimento majoritário na doutrina, o termo mais adequado à 

análise objetiva a demanda pela extinção do contrato de promessa de compra e venda neste 

trabalho acadêmico é resilição unilateral, pois na maioria das demandas julgadas pelo Poder 

Judiciário os adquirentes perseguem a extinção do contrato de promessa de compra e venda 

unilateralmente e contrariamente à vontade da construtora vendedora, a qual deseja, 
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majoritariamente, a manutenção da relação contratual, observando os dispositivos legais 

quanto à irretratabilidade da promessa de compra e venda.  
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2. DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONFERIDO A RESILIÇÃO DO 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

 

  Como aprofundado no capítulo precedente, o tratamento jurídico ao contrato de 

promessa de compra e venda passou por intensas mudanças legislativas. Inicialmente, na 

constância do Código Civil de 1916
149

, estes contratos eram rescindidos ao temperamento e 

aquecimento do mercado imobiliário, sendo comum a resilição pelos construtores diante da 

valorização econômica dos terrenos, devido ao desenvolvimento urbano das cidades. 

 Após presenciou-se diversas mudanças legislativas objetivando maior proteção do 

adquirente da unidade imobiliária frente ao arbítrio do construtor, culminando assim em uma 

ampla rede de proteção. Neste capítulo almeja-se a análise do entendimento da jurisprudência 

sobre este contrato de promessa de compra e venda, passando pela edição do Enunciado de 

súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
150

. 

 

2.1 Da construção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à resilição 

do contrato de promessa de compra e venda 

 

 É importante o entendimento da construção jurisprudencial da Súmula nº 543 do 

Superior Tribunal de Justiça
151

, para somente após esta etapa criticá-la e assim propor sobre 

ela uma releitura, atualizando-o seu texto a realidade fática jurídica e econômica vivenciada 

no Brasil.  

É necessário observar a relevância da doutrina dos precedentes introduzida no Código 

de Processo Civil de 2015
152

, em especial no tema analisado neste trabalho monográfico, em 

que a partir do crescimento do número das demandas a respeito do tema passou-se a ter uma 

maior demanda acadêmica, daí o porquê do maior uso da jurisprudência pátria para o estudo 

do tema.  

A necessária observância dos precedentes jurisprudenciais foi destacada na redação do 

novo Código de Processo Civil
153

 no seu artigo 489, dessa forma, impõe-se a esse trabalho 
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monográfico a observância, de igual modo que deve ocorrer nas fundamentações judiciais, 

dos precedentes das Cortes Superiores Brasileiras. No Código de Processo Civil
154

 é disposto:  

 

art. 489. São elementos essenciais da sentença: […] 

§ 1
o
 Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que: […] 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus 

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta 

àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado 

pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 

superação do entendimento. 

 

O precedente judicial, conforme ensina Fredie Didier Junior
155

, possui dois sentidos, 

no sentido lato é entendido como a própria decisão judicial tomada frente ao caso concreto, no 

sentido estrito o precedente deve ser definido como a própria ratio decidendi, sendo esse o 

próprio fundamento jurídico que sustenta a decisão. É na ratio decidendi que se originam os 

efeitos jurídicos do precedente, os quais podem estar ou não presentes no mesmo precendente, 

a saber: vinculante (artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015
156

), persuasivo (efeito 

mínimo de todo precedente), obstativo da revisão de decisões (efeito decorrente do efeito 

vinculante do precedente), autorizante, rescindente e de revisão de coisa julgada (para as 

relações jurídicas sucessivas, na forma do artigo 505, I, do Código de Processo Civil de 

2015
157

).  

Sobre a identificação do precedente, Fredie Didier Junior
158

 faz a seguinte advertência:  

 

não bastasse a exigência constitucional de a decisão judicial ser devidamente 

motivada, é preciso que o órgão jurisdicional, máxime os tribunais superiores, tenha 

bastante cuidado na elaboração da fundamentação dos seus julgados, com rigorosa 

observância do art. 489, §§ 1º e 2º do CPC, pois, a prevalecer determinada ratio 

decidendi, será possível extrair, a partir dali, uma regra geral a ser observada em 

outras situações.   
 

O Desembargador Alexandre Câmara
159

 observa a importância da observância dos 

precedentes nas decisões judiciais, devendo estes serem utilizados pelos magistrados seja 

quando for aplicá-los ou não, devendo não apenas apontar a sua existência, mas 
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principalmente um confronto entre o caso precedente e o caso seguinte, analisado pelo 

magistrado. Assim assevera quanto à importância dos precedentes no novo Código de 

Processo Civil
160

: 

 

é que através do uso dos precedentes como fontes do Direito o que se busca, ao 

menos no Direito brasileiro, é uma padronização decisória que permita que casos 

iguais (ou, pelo menos, análogos) recebam decisões iguais (ou, pelo menos, 

análogas). Como se costuma dizer na doutrina de língua inglesa, to treat like cases 

alike. É absolutamente essencial, então, que se promova este confronto analítico 

entre o caso precedente e o caso sob julgamento, indicando-se os pontos que os 

aproximam a ponte de aplicar-se o precedente ao novo caso.  

 

Como analisado anteriormente, as cortes brasileiras já admitem a resilição do contrato 

de promessa de compra e venda, em geral resolvendo a lide pró-adquirente. Ocorre que até 

chegar-se a essa conclusão jurisprudencial o Poder Judiciário passou por algumas ações, as 

quais serão analisadas a seguir.  

A controvérsia a respeito do direito de extinção do contrato de promessa de compra e 

venda e o respectivo percentual de retenção em favor da construtora em caso de culpa do 

adquirente levou a discussão ao Supremo Tribunal Federal.  

Inicialmente no julgamento do Recurso Extraordinário nº 49.545
161

 em que se discutiu 

a aplicabilidade do artigo 22, do Decreto-lei nº 58 de 1937
162

, o qual trata dos contratos de 

imóveis não loteados, ou seja, o direito do adquirente de imóvel não loteado de, por meio do 

arrependimento, obter a extinção do contrato firmado.  

Assim dispôs o respectivo acórdão:  

 

o art. 22 do Dl. 58, de 1937, com redação que lhe deu a L. 649, de 1949, só 

menciona a cláusula de arrependimento como excludente da outorga compulsória de 

escritura em relação aos compromissos de compra e venda de imóveis não loteados. 

Tratando-se de imóveis loteados, como é o caso dos autos, vigora o art. 15, verbis: 

“Os compromissários tem direitos de, antecipando ou ultimado o pagamento integral 

do preço” (como aconteceu) “o estando quites com os impostos e taxas, exigir a 

outorga da escritura de compra e venda  
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Este precedente levou a edição do Enunciado de Súmula nº 166
163

 da Sessão Plenária 

de 13 de dezembro de 1963, o qual pôs fim à controvérsia: “súmula 166: É inadmissível o 

arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do Decreto-Lei nº 58, 

de 10.12.37”.  

Importante ressaltar que ao tratar da inadmissibilidade do arrependimento, o foco do 

enunciado era o construtor, o qual sob a égide da ausência de regulamentação face ao silêncio 

do Código Civil de 1916
164

 resilia unilateralmente seus contratos sempre que visualizavam 

uma maior chance de ganho com uma nova venda do imóvel.  

No julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 59.870
165

, 

julgado em 2002, discutiu-se a possibilidade do adquirente pleitear judicialmente a resilição 

do seu contrato de promessa de compra e venda diante do veto presidencial ao parágrafo 1º do 

artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor
166

.  

O parágrafo 1º do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor
167

 vetado assim 

dispunha:  

 

art. 53 - .............................................................................................. .......... 

§ 1º - Na hipótese prevista neste artigo, o devedor inadimplente terá direito a 

compensação ou à restituição das parcelas quitadas à data da resolução contratual, 

monetariamente atualizada, descontada a vantagem econômica auferida com a 

fruição. 

 

O Ministro Relator Barros Monteiro
168

 admitiu o direito do compromissário 

comprador de reclamar a devolução das prestações pagas e estabeleceu que a restituição dos 

valores ao promitente comprador deveria ser de 75% dos valores pagos, retendo assim o 

promitente vendedor 25% a título de despesas gerais tidas pela incorporadora com o 

empreendimento considerando, inclusive, a iniciativa da promitente compradora para o fim do 

contrato: 

 

por conseguinte, malgrado o veto aposto ao § 1º do art. 53 do CDC e sem embargo 

de que, à hipótese sub judice, não vem a pêlo a norma do art. 54, § 2º, do mesmo 
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Codex, inegável é o direito de o compromissário comprador vir reclamar a 

devolução das prestações pagas em face do que estabelecem os arts. 51, II, e 53 da 

mesma Lei nº 8.078/90. Pouco releva a indicação indevida de determinado artigo de 

lei federal como contrariado, desde que a questão jurídica tenha, em si, sido 

articulada no REsp interposto. Claro está que, ao reverso do disposto na sentença, a 

restituição não deve operar-se de modo integral, mas com a dedução de 25% (vinte e 

cinco por cento), consideradas não só as despesas gerais tidas pela incorporadora 

com o empreendimento, mas também a circunstância de que, no caso, foi a autora 

quem teve a iniciativa de romper o pactuado. 

 

 Já o Ministro Aldir Passarinho Junior
169

 no seu voto-vista lembrou o voto do Ministro 

Ari Pargendler dado no Recurso Especial desta ação, em que expondo as razões do veto ao 

parágrafo primeiro do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor
170

 explica que este 

tratava justamente da restituição das parcelas pagas ao devedor inadimplente, ponderando 

assim que o veto presidencial demonstrou claramente a intenção de postergar para esta 

espécie de resilição para outra legislação: 

 

essa situação era prevista, como bem acentuado pelo eminente Ministro Ari 

Pargendler, no parágrafo 1º, que foi vetado. E as razões do veto presidencial, 

transcritas no voto do relator do recurso especial, à fl. 397, não deixam dúvida 

alguma da clara intenção de postergar, para legislação posterior, tal espécie de 

resilição. 

 

Segundo as palavras do Ministro Ari Pargendler
171

 possibilitar a restituição ao devedor 

inadimplente das parcelas por ele quitadas, conforme previa o parágrafo primeiro do artigo 53 

do Código de Defesa do Consumidor
172

 implicaria na eliminação do veto por meio de 

interpretação. Assim fundamentou o seu voto para não conhecer do Recurso Especial: 

 

o § 1º deste artigo, que foi vetado, assinava ao devedor inadimplente a restituição 

das parcelas quitadas. Uma exegese que atribuísse ao artigo 54 do Código do 

Consumidor, que as razões do recurso especial dizem contrariado, o mesmo efeito, 

implicaria em eliminar o veto por meio de interpretação. [sic] 

 

A Ministra Nancy Andrigri
173

, em seu voto no recurso de embargos de divergência 

aqui analisado, ao afirmar o direito do adquirente, ponderou o veto ao parágrafo primeiro do 

artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor
174

concluindo que apesar do veto, o mesmo 
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direito à restituição dos valores pagos ao adquirente é alcançado pela aplicação de outros 

artigos do código. Acrescentou que o adquirente tem sim direito de postular judicialmente a 

devolução das parcelas pagas, pois estipulação contrária seria nula de pleno direito:  

 

com efeito, o que o veto alcançou foi o "direito à compensação ou à restituição das 

parcelas quitadas à data da resolução contratual, monetariamente atualizadas, 

descontadas a vantagem econômica auferida com a fruição", não o direito de ação do 

comprador inadimplente de postular pela devolução das parcelas quitadas, pois 

segundo o regime do Código Consumerista são nulas de pleno direito as estipulações 

abusivas e prejudiciais ao consumidor, como o é a perda total das prestações pagas. 

E mesmo assim, referido veto cai no vazio, já que subsistente outras normas, tais 

como o art. 51, inciso IV, do CDC que considera nula de pleno direito 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. 

 

Neste julgamento precedente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu 

pelo direito do promitente comprador de encerrar com o contrato de promessa de compra e 

venda quando este não mais possuir condições econômicas para adimplir com as prestações 

acordadas e o percentual de retenção a ser realizado pela promitente vendedora construtora. 

Os Ministros, por maioria, acompanharam o voto do Relator, o qual reconheceu o direito de 

restituição em 25% dos valores pagos, conforme acima detalhado.  

Observa-se, portanto, que inicialmente a retenção que na ausência do Código de 

Defesa do Consumidor era em 0% do valor pago, ou seja, a integralidade dos valores pagos 

era restituída ao adquirente, sendo aplicado o artigo 924
175

 do Código Civil de 1916
176

, com o 

código consumerista e entendimento deste julgado passa a ser de 75%, este é o novo 

parâmetro fixado.  

Conforme discutido pelos ilustres Ministros no julgamento dos Embargos de 

Divergência no Recurso Especial nº 59.870
177

, o veto presidencial já sinalizava uma 

preocupação econômica sobre a resilição desses contratos ao apontar possíveis impactos em 

outros setores econômicos para além do setor imobiliário.  

 O veto apresentado pelo então Presidente da República Fernando Collor
178

 assim 

justificou: 
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torna-se necessário dar disciplina mais adequada à resolução dos contratos de 

compra e venda, por inadimplência do comprador. A venda de bens mediante 

pagamento em prestações acarreta diversos custos para o vendedor, que não foram 

contemplados na formulação do dispositivo. A restituição das prestações, 

monetariamente corrigidas, sem levar em conta esses aspectos, implica tratamento 

iníquo, de conseqüências imprevisíveis e danosas para os diversos setores da 

economia. 

 

No Recurso Especial nº 59.626
179

, a Quarta Turma estabeleceu que este percentual de 

retenção também possui aplicabilidade para os contratos celebrados antes do Código de 

Defesa do Consumidor, apesar da validade da cláusula que previa a perda das prestações já 

pagas pelo adquirente.  

No julgado foi relativizada a validade desta cláusula com a possibilidade do adquirente 

reaver parte dos valores pagos. Assim determinou a ementa: 

 

CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO FIRMADO 

ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ART. 924 DO 

CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DA CORTE. I. Celebrado o contrato antes da 

vigência do Código de Defesa do Consumidor, válida é a cláusula que prevê a perda 

das prestações pagas de um contrato de promessa de compra e venda. II. Todavia, tal 

direito não é absoluto, havendo que conformar-se às particularidades de cada caso 

concreto e consideradas as custas administrativas, operacionais e de corretagem da 

empresa construtora, sob pena de injustificada redução patrimonial. Retenção fixada 

em 25% (vinte e cinco por cento) das parcelas pagas. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. 

 

A Ministra Nancy Andrighi no julgamento do Recurso Especial nº 633.793
180

, apontou 

o sistema de “auto-finaciamento”. Pondera a Ministra que, ao mesmo tempo em que, o 

vendedor não devolve os valores pagos, se autofinancia com estes, além da revenda do bem, 

utiliza os valores pagos pelo primeiro adquirente para viabilizar seus empreendimentos, 

obtendo duplo financiamento com lastro no mesmo imóvel:  

 

consumidor. Recurso especial. Rescisão de contrato de compromisso de compra e 

venda de imóvel. Incorporadora que se utiliza de sistema de 'auto-financiamento'. 

Devolução das parcelas pagas pelo promitente-comprador, já descontado o valor das 

arras, apenas após o término de toda a construção. Aplicação dos princípios 

consumeristas à relação jurídica. Irrelevância do veto ao § 1o do art. 53 do CDC. 

Análise prévia do contrato-padrão pelo Ministério Público. Irrelevância. (...) - Há 

enriquecimento ilícito da incorporadora na aplicação de cláusula que obriga o 
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consumidor a esperar pelo término completo das obras para reaver seu dinheiro, pois 

aquela poderá revender imediatamente o imóvel sem assegurar, ao mesmo tempo, a 

fruição pelo consumidor do dinheiro ali investido. 

 

 Neste ponto, a despeito das decisões apresentadas serem pela abusividade da 

restituição dos valores após o fim da construção ou no prazo estipulado contratualmente para 

o fim da obra, é importante relembrar que a legislação pátria veda o arrependimento no 

contrato de compra e venda de imóvel quando após as arras, como foi o caso em ambos os 

julgados já analisados, inicia-se o pagamento, ainda que parcelado, do valor ajustado entre as 

partes. Conforme o artigo 32, parágrafo 2º, da Lei nº 4.591 de 1964
181

:  

 

art. 32. O incorporador sòmente poderá negociar sôbre unidades autônomas após ter 

arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, os seguintes documentos: 

§ 2º Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de 

cessão de unidades autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, conferem 

direito real oponível a terceiros, atribuindo direito a adjudicação compulsória 

perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência 

posterior ao término da obra.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.221, de 

2001) Revogado pela Lei nº 10.931, de 2004 [sic] 

 

A jurisprudência assim demonstra a admissibilidade da resilição da promessa de 

compra e venda após o início do pagamento, a qual legalmente é irretratável e irrevogável.  

Em precedente isolado no Recurso Especial nº 686.865
182

, o Ministro Aldir Passarinho 

Junior aplicou o percentual de 17% de retenção em favor da construtora unicamente porque 

assim requereu a mesma. Neste julgado o Ministro reafirma o entendimento consolidado da 2ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça pela retenção em 25% dos valores adimplidos, 

deixando claro que somente não decidiu desta forma em razão do requerimento da parte.  

No Recurso Especial nº 1.224.921
183

 a Ministra Nancy Andrighi como relatora 

invocou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o percentual de retenção a favor 

da construtora entre 10% e 25%. Ocorre que na fundamentação de seu voto, os julgados 

utilizados para ilustrar a jurisprudência da Corte não traziam similaridade com o 

entendimento aplicado no relatório.  
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A Ministra citou cinco julgados, dentre os quais dois aplicaram a jurisprudência pela 

retenção em 25% dos valores já adimplidos (Recurso Especial nº 712.408
184

 e Agravo 

Regimental no Agravo de Instrumento nº 1.010.279
185

), dois não se aplicavam ao caso 

julgado, que tratava da resilição do contrato de compra e venda por inadimplência dos 

adquirentes, um porque não tratou do percentual de retenção e o outro porque julgava causa 

em que havia culpa da incorporadora vendedora na entrega do imóvel (Recurso Especial nº 

845.247
186

 e Recurso Especial nº 896.246
187

, respectivamente) e no último julgado, o único 

que também falou da flutuação do percentual de retenção, aplicou, no entanto, percentual 

entre 10% e 20% considerando para tanto que não houve a ocupação do imóvel, ficando 

aquém do percentual jurisprudencial de 25% (Agravo Regimento no Recurso Especial nº 

1.013.249
188

).  

Vê-se assim, que, apesar do empenho da Ministra, sua decisão não poderia ser 

fundamentada com base nesses quatro julgados distintos do seu entendimento, os quais 

carecem de substrato para a afirmativa sobre o posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça entender pela aplicação do percentual de retenção entre 10% a 25%.  

Tem-se assim ofensa direta à segurança jurídica necessária à manutenção lógica dos 

julgados quanto à resilição dos contratos de promessa de compra e venda a ser replicada em 

todo o país, na medida em que os operadores do direito ao recorrerem à jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça não encontram uma posição firme quanto ao tema.  

Ada Pellegrini Grinover
189

 e outros autores ao tratar da competência do Superior 

Tribunal de Justiça asseveram: 
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como órgão de superposição (nessa condição, ao lado do Supremo), o Superior 

Tribunal de Justiça não diz rigorosamente a última palavra sobre todas as causa, mas 

sua situação sobranceira às Justiças o qualifica como tal. […] 

também dispõe de competência originária, apesar dessa superposição, tanto quanto 

o Supremo (art. 105, inc. I). Pela competência que lhe dá, a Constituição Federal 

apresenta-o como defensor e unificador do direito infraconstitucional nacional.  

 

No Agravo Regimental no Recurso Especial nº 927.433
190

 a Ministra Maria Isabel 

Gallotti, relatora do recurso, trouxe um novo raciocínio para a aplicação do percentual de 

retenção pela construtora alienante na hipótese de resilição por parte do adquirente.  

Reafirmando a jurisprudência da Corte assim dispôs a Ministra191: “a jurisprudência 

desta Corte, todavia, entende lícita a retenção de até 25% (vinte e cinto por cento) sobre os 

valores pagos pelo promitente comprador, inclusive a título de taxa de corretagem, salvo se 

houver utilização do imóvel por este”.  

Diante das decisões dos Tribunais inferiores de percentuais flutuantes entre 10% a 

25%, muitos recursos chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, indicando majoritariamente 

julgamentos em prol da retenção em 10% a favor da construtora vendedora. Apesar do 

entendimento jurisprudencial da retenção em 25%, tal tema ainda gerava muita controvérsia 

jurídica. 

Neste julgado
192

 a resilição contratual é iniciativa do comprador adquirente que deu 

causa ao fim do contrato, tendo a 4ª Turma estabelecido, portanto, o direito do promitente 

vendedor de reter até o limite de 25%, sempre observado o percentual de retenção 

estabelecido contratualmente. Segue a ementa:  

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROMESSA. COMPRA E VENDA. 

DESISTÊNCIA. PROMITENTE COMPRADOR. VALORES PAGOS. 

RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. 

Não é deficiente em sua fundamentação o julgado que aprecia as questões que lhe 

foram submetidas, apenas que em sentido contrário aos interesses da parte. 2. A 

desistência do promitente comprador, embora admitida por esta Corte, rende ao 

promitente vendedor o direito de reter até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores 

por aquele pagos a qualquer título, desde que não supere o contratualmente 

estipulado. 
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 É importante salientar que a Relatora informou que em sede de Recurso Especial a 

determinação do percentual de 25% não é irrestrita, para ela, além do percentual adotado no 

contrato, deverá observar o estabelecendo no Tribunal de primeira instância sob pena de 

reformatio in pejus dessa decisão, ou resultará em uma decisão ultra petita quando à decisão 

de primeira instância for superior ao estipulado contratualmente. A Relatora esclarece que as 

discussões quanto ao percentual que deverá ser retido pela contrutora vendedora é restrita à 

primeira instância, não cabendo, portanto, Recurso Especial para a hipótese: 

 

a determinação irrestrita, entretanto, de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) 

pela recorrente dos valores pagos pelo promitente comprador poderia ensejar 

reformatio in pejus, ante o provimento do acórdão local de que, na restituição de 

90% (90 por cento) do que foi pago pelo recorrido, não se incluiria na base de 

cálculo os valores pagos a título de corretagem, os quais não seriam devolvidos ao 

autor, ou julgamento ultra petita, já que o percentual que esta Corte entende razoável 

poderá ser até mesmo superior ao contratualmente estipulado, a depender do 

montante já pago pelo demandante. 

Não é esta instância especial, todavia, a seara adequando à discussão, que deverá ser 

relegada às instâncias ordinárias. 

 

 Ao trazer essa informação a relatora aponta para uma prática comum nos tribunais de 

primeira instância, os quais tendem a diminuir o percentual de retenção para valores abaixo do 

que estabelecido contratualmente. Seguindo a hipótese sustentada pela Relatora, é possível 

verificar que o vendedor que não tem o percentual contratual respeitado na decisão do juiz de 

direito, somente com recurso ao Tribunal de Justiça correspondente poderá ter o quantum da 

retenção majorado, sendo esta a sua última oportunidade para discutir este ponto.  

 Como exemplo, segue julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul
193

:  

 

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA – CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – PERCENTUAL DE 

RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS – ABUSIVIDADE CONTIDA NO 

CONTRATO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DEVOLUÇÃO DE 75% DOS 

VALORES QUITADOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

culpa do comprador pela rescisão do instrumento particular não implica a devolução 

total dos valores pagos, tampouco a restituição prevista no contrato, o qual, neste 

caso, estabelecia a devolução de apenas 40% do montante quitado. 2. No contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, é abusiva a cláusula que estabelece a 

retenção dos valores pagos pelo comprador às construtoras, até a rescisão do 

contrato por inadimplência, em percentual superior a 25%. 3. Não há razão para 

diminuir o percentual a ser devolvido ao promitente comprador quando não há 
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demonstração dos prejuízos suportados pelas vendedoras, diante quebra do contrato. 

Percentual fixado na sentença mantido. Recurso conhecido e não provido.  

 

Foi assim que se instalou a controvérsia sobre o tema que originou os Embargos de 

Divergência em Agravo nº 1.138.183
194

, em que se discutia justamente qual seria o percentual 

a ser devolvido ao adquirente que alegou a impossibilidade de arcar com os custos da 

aquisição.  

Inicialmente o relator Ministro Sidnei Beneti consigna a jurisprudência precedente do 

tema firmada nos Embargos de Divergência em Recurso Especial 59.870
195

, já analisado neste 

trabalho monográfico, salientando que esta fundamenta toda a jurisprudência posterior sobre o 

tema na Corte.  

As teses jurisprudenciais conflitantes a serem dirimidas no julgamento dos Embargos 

de Divergência em Agravo nº 1.138.183
196

 tratam da flutuação do percentual de retenção 

frente à ocupação ou não do imóvel, ou seja, a depender da utilização do imóvel pelo 

adquirente a retenção poderá ser de 10 a 25% para o construtor vendedor.  

Nesta ação o comprador sustentava a insuportabilidade no pagamento das prestações, 

ele acreditava que o percentual de 25% deveria ser relativizado por não ter ocorrido a 

ocupação do imóvel. Afirma-se neste julgado a tese do Superior Tribunal de Justiça que 

entende ter este percentual natureza indenizatória e cominatória, não dependendo a sua 

quantificação da entrega ou da ocupação do imóvel pelo adquirente: 

 

(…) 2.- O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório. E não há 

diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e 

também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o 

empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 

9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de 

resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, 

independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o 

papel indenizatório e cominatório. 4.- Embargos de divergência improvidos.(…) 

 

Sustentou o Relator Ministro Sidnei Beneti que não poderia o vendedor adimplente ser 

penalizado com a redução do percentual de 25%, pois houve o descumprimento pelo 
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adquirente que não adimpliu suas prestações, a retenção cumpriria assim papel indenizatório e 

cominatório, não importando a ocupação ou não do imóvel pela adquirente: 

 

não há, portanto, motivo para penalizar a parte que está cumprindo com a obrigação 

assumida, pelo simples fato do imóvel não ter sido ocupado. O descumprimento 

contratual deve ser evitado e a retenção de 25% pela vendedora do que foi pago pelo 

comprador cumpre bem com o papel indenizatório e cominatório. Contrario sensu, a 

redução do percentual, nesses casos, pode servir de incentivo à desistência de 

compradores incautos antes da entrega do imóvel. 

 

A posição sustentada pelo relator foi pela aplicação do entendimento já consolidado 

nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 59.870
197

, aplicando a retenção de 25%. 

Ao final, o julgamento foi majoritário para a manutenção da jurisprudência que entende pela 

aplicação do percentual de retenção de 25%, independente da ocupação ou não do imóvel 

anteriormente adquirido: 

 

continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por 

insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da 

entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e 

cominatório. 

 

Mesmo com a resolução da divergência no julgado acima, os Ministros Raul Araújo 

(Presidente), Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram conforme 

o voto do relator, no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.110.810
198

, o qual 

entendeu pela flutuabilidade do percentual de retenção entre 10% a 25% dos valores pagos: 

 

tendo em vista que o valor de retenção determinado pelo Tribunal a quo (10% das 

parcelas pagas) não se distancia do fixado em diversas ocasiões por esta Corte 

Superior (que entende possível o valor retido flutuar entre 10% a 25%), o recurso 

especial não prospera. 

 

Em 2013, o Recurso Especial nº 1.300.418
199

 foi afetado como tema representativo de 

controvérsia: Tema 577, conforme o artigo 543-C do CPC de 1973
200

, tendo como objeto a 
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cláusula contratual que determinava para os casos de resilição do contrato de promessa de 

compra e venda a restituição dos valores cabíveis ao adquirente se daria somente ao fim da 

construção ou parceladamente. 

O julgamento do Recurso Especial nº 1.300.418
201

, de relatoria do Ministro Luis 

Felipe Salomão, no qual teve a participação na qualidade de amicus curiae da Defensoria 

Pública da União, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e da Associação 

Nacional do Ministério Público do Consumidor (MPCON). Neste recurso, mais uma vez a 

abusividade das cláusulas contratuais no contrato de promessa de compra e venda foi 

discutida.  

 A afetação do tema a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 

1973
202

 ocorreu após a verificação da multiplicidade de recursos sobre “à forma de devolução 

dos valores devidos ao promitente comprador (se imediatamente, somente ao término da obra 

ou, ainda, de forma parcelada) em razão da resilição do contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel
203

”. 

A Defensoria Publica da União, na qualidade de amicus curiae, defendeu a restituição 

imediata dos valores ao devedor inadimplente, descontados os custos gerados, desde que estes 

estivessem devidamente comprovados e estipulados explicitamente no contrato. Já o 

Ministério Público Federal ofertou parecer em que dispunha:  

 

cláusula prevendo a restituição dos valores somente após a conclusão da obra. 

Condição abusiva, declarada nula de pleno direito. Art. 51, II, IV e XV, do CDC. 

Desvantagem excessiva em prejuízo dos consumidores e enriquecimento ilícito da 

construtora, que, além de já haver retido o sinal (arras), poderá recolocar o imóvel à 

disposição do mercado imobiliário, de modo a capitalizar-se durante a construção. 

 

  Nesse julgado, diferentemente da redação do artigo 53 do Código de Defesa do 

Consumidor
204

, o qual considera nulas as cláusulas que estabeleçam a perda total das 

prestações pagas em beneficio do credor apenas, o Tribunal decidiu pela abusividade da 

cláusula que determina a restituição dos valores somente ao final ou parceladamente por culpa 

de quem for, ou seja, independe de quem deu causa à resilição contratual. Determina assim 

que a restituição seja imediata e integral quando a culpa for do vendedor ou parcelada quando 

o culpado tenha sido o comprador.  
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Assim vota o Ministro Relator quando detalha a razão desta cláusula que posterga para 

o fim da obra a restituição dos valores ao adquirente como abusiva: 

 

se bem analisada, a cláusula que posterga para o término efetivo da obra a devolução 

do que é devido pelo construtor parece abusiva mesmo no âmbito do direito comum, 

porquanto desde o Código Civil de 1916 - e que foi reafirmado pelo Código Civil de 

2002 - são ilícitas as cláusulas puramente potestativas, assim entendidas aquelas que 

sujeitam a pactuação "ao puro arbítrio de uma das partes" (art. 122 do CC/2002 e art. 

115 do CC/1916). De fato, se for mantida hígida a mencionada cláusula, o direito ao 

recebimento do que é devido ao consumidor fica submetido ao puro arbítrio do 

fornecedor, uma vez que a conclusão da obra é providência que cabe a este com 

exclusividade, podendo, inclusive, nem acontecer ou acontecer a destempo. 

 

 O relator continua e explica que o entendimento pela imediata devolução dos valores 

devidos pela construtora ao adquirente tem aplicabilidade independente de quem deu causa à 

extinção do contrato, comprador ou vendedor. Ele acrescenta que:  

 

portanto, a consequência jurídica para a resolução do contrato por culpa do 

promitente comprador é a perda parcial das parcelas pagas em benefício do 

construtor/vendedor, devendo o saldo, todavia, ser restituído imediatamente à 

resolução da avença. Em sentido oposto, na hipótese de o construtor/vendedor der 

causa à resolução do contrato, por óbvio a restituição das parcelas pagas deve 

ocorrer em sua integralidade, nos termos da torrencial jurisprudência da Casa. 

 

Tal cláusula foi declarada abusiva, estabelecendo-se por unanimidade a seguinte tese 

jurisprudencial:  

 

é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos 

somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos 

contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do 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 dar causa 

ao desfazimento. 

 

Ao firmar a tese acima apresentada, o Superior Tribunal de Justiça complementa a 

determinação do artigo 53 caput do Código de Defesa do Consumidor
205

, pois indo além da 

disposição legal que já determinava a nulidade das cláusulas que estabelecessem a perda total 

das prestações pagas em benefício do credor, passa a determinar que além da obrigação de 

devolução de parte dos valores pagos, tal devolução deverá ser imediatamente, seja 

integralmente ou parceladamente, conforme o caso, sendo abusiva a devolução ao fim da 
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obra. Tal posição foi considerada na edição da nova lei sobre o tema, conforme será analisado 

no capítulo 3.  

No Recurso Especial nº 1.258.998
206

 foi objeto de análise a possibilidade de 

indenização pela fruição do imóvel quando o adquirente após tornar-se inadimplente continua 

utilizando o bem. Vale recordar que, já havia entendimento nos Embargos de Divergência em 

Agravo nº 1.138.183
207

, pelo percentual de retenção de 25% dos valores adimplidos quando 

da resilição do contrato de compra e venda por parte do adquirente independia da ocupação ao 

não do imóvel, assim o objeto deste Recurso Especial é uma indenização, indo além do valor 

a ser retido pelo construtor vendedor, pelo uso e fruição do imóvel por aquele adquirente que 

está inadimplente.  

Neste Recurso Especial fixou-se a jurisprudência da inaplicabilidade do artigo 53 do 

Código de Defesa do Consumidor
208

 para apuração de danos aperfeiçoados após a resilição do 

contrato de promessa de compra e venda. Objetivou-se com isso a aplicação do princípio da 

reparação integral do dano
209

, disposta no Código Civil de 2002
210

.  

No Recurso Especial nº 1.613.613
211

 essa posição foi reafirmada, resolvendo a 3ª 

Turma que ainda que se trate de inadimplemento da construtora vendedora o ressarcimento 

pela ocupação do imóvel é devido, uma vez que o bem foi usufruído pelo adquirente e em 

prestígio a vedação do enriquecimento sem causa. Assim consta da emenda: 

 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. 

RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO 

ANTERIOR. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PARCELAS PAGAS. 

DEVOLUÇÃO. RECONVENÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS. 

CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. [...] 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a utilização do 

imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda enseja o pagamento de 

aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o contrato tenha sido rescindido 

por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido 

o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. 

O pagamento de aluguéis não envolve discussão acerca da licitude ou ilicitude da 

conduta do ocupante. O ressarcimento é devido por força da determinação legal 

segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, 

usufruindo de bem alheio sem contraprestação. 
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Marco Aurélio Bezerra de Melo
212

 ao tratar do princípio da reparação integral 

assevera:  

 

simplicidade, pois fácil é perceber que a lei almeja assegurar ao lesado a ampla 

reparação dos danos que sofreu, sejam eles materiais ou morais. A despeito de não 

haver referência a essa regra no Código Civil de 1916, não se pode dizer que se está 

diante de uma novidade, pois outra coisa não se faz diante de uma questão de 

responsabilidade civil do que se tentar ressarcir a vítima de todos os prejuízos que 

sofreu, sejam eles patrimoniais, morais ou estéticos, salientando-se a preocupação 

do direito contemporâneo com o prestígio à reparação natural, mediante a adoção de 

determinações judiciais que objetivem assegurar ao lesado a situação em que se 

encontrava antes da lesão (restitutio in integrum).    

 

Assim dispôs a ementa deste julgado, revidando assim jurisprudência anterior que 

entendia que todos os valores já estavam incluídos no percentual de retenção da vendedora: 

 

(…) 4. Indenização que deve abranger todo o dano, mas não mais do que o dano, em 

face do princípio da reparação integral, positivado no art. 944 do CC/2002. 5. 

Descabimento de limitação 'a priori' da indenização para não estimular a resistência 

indevida do promitente-comprador na desocupação do imóvel em face da resolução 

provocada por seu inadimplemento contratual. 6. Inaplicabilidade do art. 53, caput, 

do CDC à indenização por perdas e danos apuradas posteriormente à resolução do 

contrato. 7. Revisão da jurisprudência desta Turma. (…) 

 

Nas informações adicionais ao acórdão, o Ministro relatou explicitou: 

 

é possível ao credor exigir indenização suplementar desde que previamente 

convencionada na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda 

por inadimplemento do promitente-comprador ainda que o contrato estabeleça uma 

cláusula penal compensatória. Isso porque a estipulação de cláusula penal não exclui 

a possibilidade de indenização suplementar previamente pactuada, hipótese em que a 

cláusula penal servirá de patamar mínimo para a indenização, nos termos dos artigos 

389 e 416, parágrafo único, do CC/2002. A previsão normativa de uma indenização 

suplementar, novidade do CC/2002, tem inspiração no princípio da reparação 

integral. O princípio da reparação integral possui duas funções no âmbito da 

responsabilidade civil: estabelecer um piso indenizatório e, ao mesmo tempo, um 

teto indenizatório. 

 

Em 2015, foi editado o Enunciado de Súmula nº 543 do Superior Tribunal de 

Justiça
213

. Sendo o culpado o promitente vendedor, por exemplo, no caso de não entrega do 

imóvel, a restituição será realizada integralmente, ou seja, 100% dos valores pagos pelo 

promitente comprador. No entanto, sendo culpado o promitente comprador, a restituição será 

parcial. Eis o texto da Súmula 543:  
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na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer à 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. 

 

 Conclui-se que na construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à 

resilição do contrato de promessa de compra e venda tem-se a sua admissibilidade, cabendo 

retenção pelo construtor vendedor de até 25% dos valores adimplidos pelo adquirente, 

independente da ocupação ou não do imóvel por ele, determinando-se a imediata devolução, 

constituindo abusiva a devolução somente ao final da obra. Admite-se adicionalmente o 

cabimento de indenização suplementar à construtora vendedora caso ocorra a fruição do 

imóvel pelo adquirente, em prestígio ao principio da reparação integral do dano.  

 

2.2 Das premissas para o Enunciado de Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça 

 

Nesta seção serão analisadas as premissas utilizadas pela Corte Superior para 

fundamentação da sua jurisprudência quanto ao tema para a edição da Súmula 543
214

. Sendo 

objeto de estudo os precedentes que melhor demonstram essas premissas. 

O Enunciado de Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça foi editado baseando-

se em precedentes da Corte. O Recurso Especial nº 877.980
215

 concluindo o julgado pela 

abusividade da cláusula que determinava a devolução dos valores pagos somente ao fim da 

obra e pela admissibilidade do arrependimento do contratante adquirente. Neste recurso ficou 

claro que a culpa da resilição foi da construtora vendedora, devendo a restituição ocorrer em 

100% dos valores pagos pelo adquirente.  

Neste processo a motivação autoral para a resilição do contrato foi o atraso da 

construtora na entrega da obra, tendo como ponto controvertido o momento da devolução dos 

valores pagos pelo adquirente e se as arras deveriam ou não ser devolvidas em dobro: 

  

ocorre que, até o ajuizamento da ação, a requerida não teria cumprido o prazo de 

entrega do imóvel, incluído o tempo previsto como de tolerância, razão por que o 

autor requereu a rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos, corrigidos 
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e com juros de mora, além da restituição em dobro das arras, a título de perdas e 

danos. 

 

 Entendendo pela abusividade da cláusula de restituição dos valores pagos ao final, o 

Ministro Salomão entendeu que esta surgia em razão da possibilidade do vendedor 

incorporador poder vender mais adiante a mesma unidade imobiliária devolvida e assim 

auferir vantagens com o valor retido do adquirente.  

Ou seja, o Ministro considerou que a abusividade estava presente, pois o vendedor 

reteria o valor, mas já tendo recebido novamente o imóvel, ele iria, ainda, no curso da obra 

revender essa unidade, assim, durante o prazo da conclusão da obra este vendedor estaria 

usufruindo dos valores já pagos pelo adquirente, ao mesmo tempo em que já estaria recebendo 

novos valores pelo mesmo bem, uma vez que o imóvel já teria sido vendido a terceiro. 

Ganharia, portanto, duas vezes:  

 

(…) 3. É abusiva, por ofensa ao art. 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do 

Consumidor, a cláusula contratual que determina, em caso de rescisão de promessa 

de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas somente ao término 

da obra, haja vista que poderá o promitente vendedor, uma vez mais, revender o 

imóvel a terceiros e, a um só tempo, auferir vantagem com os valores retidos.(…) 

 

 O Ministro ainda pondera que na hipótese da inadimplência da construtora, as decisões 

sobre a devolução dos valores do adquirente adimplente ficaria a cargo da parte inadimplente 

no contrato, ou seja, o próprio construtor. Considera-se assim que o vendedor inadimplente 

ocorrendo ou condicionando a devolução ao final da obra poderá, durante esse período de 

inadimplência, gozar dos valores pagos pelo adquirente, o qual já devolveu a unidade. Tal 

conduta tornaria ainda mais potestativa a decisão da devolução dos valores pagos ao final, 

dado que o adquirente mesmo após a devolução do imóvel não poderia gozar dos valores, 

ficando a mercê do construtor, uma vez que o fim da obra é determinado por ele. 

O segundo julgado, o Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.219.345
216

, a Corte 

traz a primeira premissa, a saber, enriquecimento da construtora quando devolve o valor ao 

fim da construção, prejudicando o adquirente que não goza do imóvel e não goza do dinheiro 

ali investido e parado: 
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há enriquecimento ilícito da incorporadora na aplicação de cláusula que obriga o 

consumidor a esperar pelo término completo das obras para reaver seu dinheiro, pois 

aquela poderá revender imediatamente o imóvel sem assegurar, ao mesmo tempo, a 

fruição pelo consumidor do dinheiro ali investido. 

 

No Agravo Regimental no Recurso Especial nº 677.177
217

 presente outra premissa 

usada pela Corte. Neste estabelece-se que com a resilição do contrato de promessa de compra 

e venda as partes retornaram à situação jurídica que se encontravam antes de estabelecerem a 

avença. Sendo assim justo o construtor vendedor ficar com o imóvel e o adquirente com os 

valores por ele pago. Conforme segue: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS 

PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS DE FORMA IMEDIATA E EM PARCELA 

ÚNICA. 

1 - Abusiva a disposição contratual estabelecendo, em caso de resolução do contrato 

de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das prestações pagas de 

forma parcelada. 2 - Com a resolução, retornam as partes contratantes à situação 

jurídica anterior ("status quo ante"), impondo-se ao comprador o dever de devolver o 

imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a 

multa pelo inadimplemento contratual 

 

Importante ressaltar que não se discutia o quanto a ser devolvido ao adquirente e sim o 

momento em que se dará a devolução do quanto a ser restituído ao adquirente. Entendeu o 

Ministro Relator que a determinação pela imediata devolução conferiu igualdade de 

tratamento às partes, vendedor e adquirente, no contrato de promessa de compra e venda:  

 

faz parte da resolução do negócio o retorno ao status quo ante. Com a resolução, o 

destino natural é a devolução do imóvel cuja compra fora prometida, e, ao 

promitente comprador, o ressarcimento do quanto despendera até o momento da 

resolução, abatido o valor da multa, no quantum glosado pelo Tribunal a quo.  

Ora, se o imóvel é devolvido à vendedora, não há razão para que retenha ela os 

valores pelo promitente adimplidos, ressarcindo o adimplente parceladamente. 

Pelo contrário, impõe-se primar pela igualdade de tratamento entre os celebrantes, 

elidindo-se o estampado enriquecimento indevido que adviria à ré caso mantida a 

cláusula em questão. 

 

A jurisprudência da abusividade quanto à devolução dos valores pagos ao final da obra 

também foi reforçada no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.238.007
218

, porém 
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neste recurso a construtora ré já observa em seu recurso a ausência de condição financeira 

para a devolução imediata ao adquirentes dos valores devidos. Assim consignou o Ministro 

Relator em seu relatório: 

 

sustenta a impossibilidade de devolução imediata dos valores pagos em virtude de 

trabalhar mediante sistema de auto-financiamento. Nesses termos, aduz não possuir 

fluxo de caixa suficiente para restituir de imediato a todos que postulam a devolução 

do montante pago. 

 

Pois bem, aqui mais uma premissa considerada pela Corte: a capacidade financeira da 

construtora. Ao determinar a restituição imediata, o Superior Tribunal de Justiça deixa 

implícito o seu entendimento quanto à capacidade financeira da construtora vendedora de 

sempre ter capital disponível para a devolução dos valores pagos, descontada a retenção seja 

qual for o momento que o adquirente assim se manifeste.  

Finalmente em 2015, o Superior Tribunal de Justiça, editou o Enunciado de Súmula 

543
219

, a qual resume de forma clara todo o entendimento até aqui apresentado sobre a 

resilição do contrato de promessa de compra e venda admitida pela jurisprudência, do quanto 

deve ser restituído e do momento em que esta restituição deve ocorrer.  

Apesar dos julgados que apontam para o entendimento consolidado da retenção de 

25% dos valores já pagos pelo adquirente, limitados ao percentual estabelecido 

contratualmente, o Superior Tribunal de Justiça não consolidou na edição desta súmula este 

percentual, deixando a cargo do julgador no caso concreto a definição do mesmo. 

A Súmula também esclarece que em caso de culpa exclusiva do vendedor construtor, 

como na hipótese de atraso na entrega da obra, sendo ele o causador da resolução contratual, 

este não terá direito de reter valor algum. Ele deverá devolver a totalidade dos valores pagos 

pelo adquirente. 

 A súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça ao determinar a restituição parcial no 

caso de culpa do promitente vendedor não estipulou parâmetros para a aplicação este 

entendimento. A jurisprudência precedente no Embargo de Divergência no Recurso Especial 

nº 59.870
220

 estabeleceu o percentual de retenção em favor da construtora vendedora em 25% 

dos valores pagos pelo adquirente.  
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Ocorre que, como demonstrado nos acórdãos acima tratados, nem sempre a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado este entendimento, utilizando do 

expediente do Enunciado de Súmula 7 da Corte para não aplicar o entendimento e assim 

manter percentual de restituição aquém dos 25%, conforme determinado nos julgados dos 

Tribunais de Justiça. 

 

2.3 Da problemática da resilição do contrato de promessa de compra e venda no âmbito 

do Tribunal de Justiça Estado do Rio de Janeiro  

 

 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em cumprimento do decidido pelo 

Superior Tribunal de Justiça vem majoritariamente aplicando o Enunciado de Súmula 543
221

 

em suas decisões.  

No acórdão do julgamento do recurso de apelação civil nº 0022646-

71.2015.8.19.0002
222

, julgado em outubro de 2017, o tribunal de justiça estadual decidiu pela 

aplicação do percentual de retenção dos valores pagos pelo adquirente em 20%.  

 Na decisão do juízo de 1ª instância foi confirmada a presença da cláusula de 

irretratabilidade do contrato de promessa de compra e venda. No entanto, esta foi 

desconsiderada em razão da violação ao parágrafo 4º do artigo 54 do Código de Defesa do 

Consumidor
223

: 

 

compulsando os autos, verificamos que consta do contrato celebrado pelas partes a 

cláusula 2.2 que prevê a irretratabilidade da avença. Contudo, tal cláusula deve ser 

afastada, uma vez que deixa o consumidor em grande vulnerabilidade e viola o 

disposto no §4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. 

 

 Prosseguindo, o juiz de primeiro grau fundamenta o não reconhecimento da cláusula 

de irretratabilidade prevista no contrato. Sustenta o magistrado que, em face da legislação 

aplicável à hipótese, a saber, o parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 4.591 de 1964
224

, a 

irrevogabilidade deve ser relativizada, pois o adquirente não tem condições de continuar 

arcando com os valores das parcelas previamente acordadas. Ou seja, o juiz de direito afasta a 
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cláusula contratual diante de uma situação fática do adquirente. Com tal fundamentação, fica 

latente o abalo à segurança jurídica. Assim dispôs: 

 

não há que se reconhecer a irretratabilidade do Contrato de Promessa de Compra e 

Venda, na forma prevista no art. 32, §2º, da Lei nº 4.591/64 já que o pedido de 

rescisão do contrato se deu pelo motivo do autor não ter mais condições financeiras 

em efetuar o pagamento de suas parcelas. Impossibilidade de se compelir as partes a 

permanecer contratadas. 

 

 A parte autora pleiteava a devolução integral dos valores por ela pagos ou que ao 

menos lhe fosse devolvido 90% dos valores já pagos. A sentença de primeiro grau respeitou o 

percentual de restituição previsto contratualmente e assim estabeleceu este em 20%. 

Conforme já dito, mantido este no acórdão do Superior Tribunal de Justiça.  

Na sentença de 1º grau:  

 

sentença de parcial procedência do pedido declarando rescindido o contrato de 

promessa de compra e venda firmado entre as partes e condenando a ré a restituir 

80% do valor pago pelo autor. (...) O percentual aplicado na sentença corresponde 

EXATAMENTE AO PREVISTO NA CLÁUSULA 6.2.1 do contrato, eis que o 

imóvel ainda não havia sido entregue, não havendo nulidade na mesma. 

  

 Em outro julgado, apelação cível nº 0042712-09.2015.8.19.0023
225

 da 23ª Câmara 

Cível, foi definido o percentual de retenção de 10% para a vendedora ré, considerando assim 

o percentual contratual abusivo. Ocorre que em nenhum trecho do voto do Relator 

Desembargador Antonio Carlos Arrábida Paes encontra-se discussão sobre o caso concreto 

em análise. O acórdão, assim como a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, apenas 

determina que a cláusula contratual da retenção seria abusiva e determina o percentual de 

10%, não havendo análise do caso concreto como orienta a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. Observa-se: 

 

como se vê, não estamos diante da hipótese de rescisão contratual por culpa da Ré 

quanto ao cumprimento de sua obrigação, mas de desistência da parte autora. 

Aplica-se na hipótese a Súmula 543 do STJ (...) A sentença atacada declarou a 

abusividade da cláusula VII-3 do contrato e determinou que a Construtora-Ré 

poderia reter unicamente o percentual de 10% dos valores pagos, o que está em 

sintonia com a jurisprudência do STJ (...) Diante do exposto, meu voto é no sentido 

de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

 

                                                           
225

 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 0042712-09.2015.8.19.0023. 

Relator Desembargador Antonio Carlos Arrábida Paes. Disponível em: < <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/ 

default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047C5EACE2D710CC054439C909700150E3C5071C5D3747>. Acesso em: 

01 mar. 2018.  
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A partir do momento que é definida na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça
226

 para a causa – resilição do contrato de promessa de compra e venda - que o índice 

de retenção deva ocorrer até 25%, respeitadas as estipulações contratuais, este percentual não 

poderá ser discricionariamente aplicado pelo julgado. Como já apresentado há divergências 

quanto a aplicação do percentual, existindo julgados em que é afirmada a variação entre 10 a 

25% do valor de retenção
227

.  

A própria jurisprudência da Corte Superior aponta para a necessidade de observância 

das peculiaridades do caso concreto para fins de definição do percentual a ser aplicado: “2. O 

percentual de retenção - fixado por esta Corte entre 10% e 25% - deve ser estipulado 

conforme as circunstâncias de cada caso”.  

 Já no julgamento da Apelação Cível n º 0005992-49.2015.8.19.0021
228

 a 25ª Câmara 

Civil entendeu pela majoração do percentual de retenção pela construtora definido na 

sentença de 10% para 25%. No 1º grau de jurisdição entendeu o juiz de direito que haveria 

culpa da ré relativamente no cumprimento do dever de informações quanto ao índice de 

correção do saldo devedor do valor devido pelo imóvel e, por consequinte, o justo seria a 

retenção em apenas 10%, sendo desta a culpa pela resilição contratual:  

 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, FIXANDO EM 10% O PERCENTUAL DE 

RETENÇÃO. (...) CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO SE REVELA 

ABUSIVA E FOI REDIGIDA COM CLAREZA A RESPEITO DAS CORREÇÕES 

INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM LINGUAGEM E 

TAMANHO DA FONTE DENTRO DOS PADRÕES APRESENTADOS PELOS 

CONTRATOS IMOBILIÁRIOS. (...) EXAMINADO O CONTEXTO FÁTICO-

PROBATÓRIO DOS AUTOS, TEM-SE RAZOÁVEL A RETENÇÃO DE 25% 

(VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE A IMPORTÂNCIA EFETIVAMENTE 

PAGA PELO CONSUMIDOR, CONFORME EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL (CLÁUSULA 12), EXCLUÍDA A COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. 

 

 Como é possível observar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro não é uníssona, não há parâmetros definidos aplicáveis ao julgamento do quantum 

percentual a ser retido pela construtora vendedora na hipótese de resilição contratual. 

 Os julgados acima utilizados, a título de exemplificação do tratamento dado por este 

tribunal ao tema, demonstram que ora a perda do emprego dos adquirentes ora o não 
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 Idem, op. cit., nota 160. 
227

 Idem, op. cit., nota 178.  
228

 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 0005992-49.2015.8.19.0021. 

Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043B32F68B320065C 

229F1D5126437DBF1C5071D4D1A0C>. Acesso em: 02 mar. 2018. 
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entendimento das cláusulas contratuais pelos adquirentes, dentre outros argumentos possíveis, 

poderão ser utilizados como forma de fundamentar a decisão tomada. Em outros momentos é 

verificada a ausência de motivos para a definição do percentual, ficando ao livre arbítrio do 

julgador o percentual de retenção que será aplicado ao caso.  

 

2.3.1 Das inovações jurisprudências a respeito da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 

 O entendimento jurisprudencial majoritário do Superior Tribunal de Justiça é pela 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas existentes entre 

construtor vendedor e adquirente comprador. Observa-se
229

:  

 

CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA A 

PREVER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS SOMENTE AO 

TÉRMINO DA OBRA. ABUSIVIDADE. ARRAS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO 

ACERCA DA SUA NATUREZA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SÚMULA 

356/STF. 

 

 Relembrando o texto do Enunciado de Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
230

, 

esta começa ponderando sua aplicação para os contratos de promessa de compra e venda de 

imóveis submetidos ao Código de Defesa do Consumidor
231

. Ou seja, nem todo contrato de 

compra e venda de imóvel será submetido à aplicação da súmula, sendo excluídos da sua 

aplicação os contratos elaborados com base no Código Civil de 2002
232

.  

 São premissas para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
233

 que na relação 

estejam presentes as figuras do fornecedor ou equiparado e a do consumidor ou equiparado, 

entendidos como construtor vendedor e adquirente comprador, conforme já analisado no 

capítulo 1. 

 No entanto nem sempre o adquirente da unidade imobiliária será o consumidor final 

do bem adquirido, conforme exige a legislação consumerista. O Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro sensível a essa questão vem adotando decisões em que mesmo presente o 

                                                           
229

 Idem, op. cit., nota 145. 
230

 Ibidem. 
231

 Idem, op. cit., nota 2. 
232

 Idem, op. cit., nota 1. 
233

 Idem, op. cit., nota 2. 
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contrato de adesão comum a esse tipo de negócio jurídico, tipicamente consumerista, não se 

aplica o Código de Defesa do Consumidor
234

.  

 O primeiro julgado a ser apreciado é o Agravo de Instrumento 0017226-

23.2017.8.19.0000
235

 julgado pelo Desembargador Werson Franco Pereira Rêgo, que compõe 

a 25ª Câmara Cível. Neste recurso o desembargador identificou a ausência da qualidade de 

consumidor final na figura do adquirente tendo em vista que este adquiriu quatro salas 

comerciais no empreendimento da ré: 

 

destarte, não comprando as unidades para uso próprio e sim para delas incrementar a 

sua renda (seja para auferir lucro com aluguel ou revenda, seja para servir-lhe de 

escritório para a prática comercial), o Autor não é destinatário final dos imóveis 

adquiridos, não se inserindo, portanto, no conceito de consumidor do artigo 2o, do 

CDC, mas, sim, no de investidor, devendo-se aplicar o Direito Comum para dirimir 

controvérsias contratuais existentes entre ele e o Réu, o que torna esta Câmara 

Especializada absolutamente incompetente para processamento e julgamento do 

presente agravo de instrumento. 

 

 A 25ª Câmara Cível
236

 tem jurisprudência no sentido da não atribuição da qualidade de 

consumidor ao adquirente de salas comerciais, equiparando-o a investidor, uma vez que seu 

objetivo era auferir renda, por exemplo, com valores provenientes de aluguel das mesmas: 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SALA 

COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE 

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ DEU 

CAUSA À RESCISÃO PLEITEADA. APELAÇÃO DOS AUTORES. AUSÊNCIA 

DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DECLÍNIO 

DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS CÂMARAS NÃO ESPECIALIZADAS 

DESTE TRIBUNAL.  

 

 Esta mesma Câmara Cível manteve o entendimento no recurso de Apelação 0034879-

37.2015.8.19.0023
237

 pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tratava-se de 

promessa de compra e venda de sala comercial. Nesta decisão a Desembargadora Marianna 

                                                           
234

 Ibidem. 
235

 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº 0017226-

23.2017.8.19.0000. Relator Desembargador Werson Franco Pereira Rêgo. Disponível em: 

<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000476953B2CEC19C1148E54A9B6 

7BF107E9C5061F63544D>. Acesso em: 02 mar. 2018. 
236

 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 0020465-83.2014.8.19.0212. 

Relatora Desembargadora Marianna Fux. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZ 

IP=1&GEDID=000420D89DF4328B0DCE94F9AB05D92C2291C50601252661>. Acesso em: 02 mar. 2018. 
237

 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 0034879-37.2015.8.19.0023. 

Relatora Desembargadora Marianna Fux. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZ 

IP=1&GEDID=0004ECD1A2F16 641D8A43D6213BB1027B568C507031E0D49>. Acesso em: 02 mar. 2018. 
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Fux aplicou Enunciado 10 do Aviso 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro
238

, o qual possui eficácia vinculante no Tribunal de Justiça:  

 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULATÓRIA E 

INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE SALAS COMERCIAIS. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES DESTA 

CÂMARA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS CÂMARAS NÃO 

ESPECIAL (...)3. Incidência do Enunciado 10 do Aviso 15/2015 do TJRJ, com 

eficácia vinculante, de observância obrigatória por todos os Órgãos do Tribunal (art. 

6o- A, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça), verbis: "Excluem-se da 

competência das câmaras cíveis especializadas em consumo, as demandas que 

envolvam atividade intermediária, assim entendida como aquela cujo produto ou 

serviço é contratado para implementar atividade econômica, porquanto não está 

configurado o destinatário final da relação de consumo". 

  

Já na 26ª Câmara Cível, o Desembargador Arthur Narciso de Oliveira Neto no 

julgamento da Apelação Cível 0126115-05.2016.8.19.0001
239

considerou para a não aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor a destinação do edifício, no caso, hotelaria, e com isso o 

objetivo do adquirente seria, portanto, auferir rendimentos: 

 

ressalte-se que, da análise dos documentos anexados, notadamente do instrumento 

particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma hoteleira (indexador 

19), a sua cláusula primeira – Definições, item 1.1, “a”, dispõe que o edifício se 

destina ao desenvolvimento de atividade hoteleira, comercial (lojas) e 

estacionamento. Trata-se de empreendimento com destinação hoteleira, cuja 

bandeira denomina-se NOVOTEL. Dessa forma, verifica-se que o objetivo expresso 

no contrato é o de empregar o bem na atividade hoteleira e, com isso, auferir 

rendimentos. Resta afastada, assim, a aplicação da legislação consumerista 

 

O acórdão desta Câmara Cível ainda considera para tal entendimento o Enunciado de 

Súmula 84 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
240

. Tem-se assim mais um caso 

de não aplicação do Código de Defesa do Consumidor em razão do não enquadramento do 

adquirente no conceito de consumidor, conforme a legislação pertinente:  

 

neste sentido, Enunciado n° 84, deste Egrégio Tribunal: “Compete às Câmaras 

Cíveis não especializadas o julgamento de demandas, que versem sobre 

compromisso de compra e venda firmado entre particular e incorporadora para 
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 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aviso TJRJ Nº 15/2015. Disponível em: 

<http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/aviso-tj-rj-n-15.pdf>. Acesso em: 04 mar. 2018. 
239

 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação Cível nº 0126115-05.2016.8.19.0001. 

Relator Desembargador Arthur Narciso de Oliveira Neto. Disponível em: <http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb 

/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040C31F432AEDF72DDF58F32E3C58CE65CC50621374722>. Acesso em: 

04 mar. 2018. 
240

 Idem. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Súmula nº 84. Disponível em: <http://portaltj.tjrj.jus.br 

/documents/10136/18187/sumulas.pdf?=10>. Acesso em: 04 mar. 2018. 
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aquisição de unidade hoteleira em empreendimento destinado à exploração de 

atividade empresarial de hotelaria”. 

 

 Observa-se, portanto, um início de mudança nas decisões jurisprudenciais, as quais, 

procurando entender os diferentes tipos de adquirentes, começam novamente a movimentar o 

“pêndulo”, objetivando um equilíbrio. Nesta seara, o Poder Judiciário atua restritivamente 

para aqueles que a pretexto de serem adquirentes consumidores, são verdadeiros investidores, 

merecendo, desta forma, tratamento com fulcro no Código Cível, ou seja, a não aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor
241

.  

  

                                                           
241

 Idem, op. cit., nota 63. 
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3. ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO DE LEI N˚ 1.220/2015 À LEI N˚ 13.786/2018 

 

O Projeto de Lei nº 1.220/2015
242

, que tramitou na Câmara dos Deputados desde abril 

de 2015, em sua redação original
243

, objetivava a regulamentação da desistência do contrato 

de incorporação imobiliária com a retenção de até 10 % (dez por cento) do valor pago por 

parte da incorporadora, incluída a taxa de corretagem e eventuais prejuízos na hipótese do 

adquirente já usufruir do bem quando da desistência. O Projeto de Lei apresentado mostrou-se 

inicialmente pró consumidor ao adotar como regra o menor percentual de retenção aplicado 

nas decisões jurisprudenciais. Foi esse o recomeço do movimento pendular. 

 O Deputado Celso Russomanno
244

, autor do projeto de lei sob análise, justificava a 

ausência de norma regulamentadora para a questão, além de apresentar que os tribunais de 

todo o país e as ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público entendiam como justa a 

possibilidade de retenção em 10% em favor das incorporadoras:  

 

a desistência de compra de imóveis na planta tem se tornado um tormento ao 

consumidor em face da ausência de norma legal que regulamente a questão. 

Atualmente os Tribunais de todo o País e as Ações Civis Públicas propostas pelo 

Ministério Público vem estabelecendo como justa a possibilidade de retenção pelas 

incorporadoras do valor de 10 % (dez por cento) sob título de ressarcimento de 

custos, todavia, algumas empresas ofertam a devolução de quantias menores aos 

consumidores, obrigando-os a procurarem o judiciário. 

 

Em dezembro de 2017 o relator do projeto na Comissão de Defesa do Consumidor 

(CDC), Deputado Jose Stédile emitiu parecer pela aprovação deste projeto de lei, assim como 

pela aprovação dos projetos apensados PL 2.616/2015, PL 3.098/2015 e PL 8.667/2017, com 

substitutivo.  

O relator considerou que a maioria dos julgados do Superior Tribunal de Justiça tem 

fixado a retenção pela incorporadora entre 20 a 30%, diante da relevância do patrimônio de 
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 Idem. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 1.220/2015. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/propos 

icoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1214970>. Acesso em: 23 abr. 2018. 
243

 O Congresso Nacional Decreta: Art. 1º Nos contratos de compra e venda de imóveis adquiridos na planta é 

facultado à incorporadora a retenção do valor de até 10 % (dez por cento) do valor pago pelo adquirente 

desistente do negócio, incluindo a taxa de corretagem. § 1º O prazo para a devolução da quantia ao adquirente 

será de 30 (trinta) dias úteis contados da notificação, acrescidos de correção monetária sobre cada um dos 

pagamentos e juros de 1% (um por cento) ao mês. § 2º Deverá a totalidade da quantia ser devolvida de uma só 

vez no prazo do parágrafo anterior. § 3º a incorporadora poderá descontar os valores devidos da quantia total a 

ser devolvida do adquirente inadimplente. § 4º Na hipótese de rescisão de contrato por culpa inexcusável da 

incorporadora não é devida a retenção. Art. 2º O adquirente poderá desistir da compra do imóvel a qualquer 

momento. Parágrafo único. A incorporadora poderá reter eventuais prejuízos na caso o adquirente já usufrua do 

imóvel. Art. 3º O adquirente poderá requerer a devolução proporcional da quantia paga ao incorporador e à 

instituição financeira na hipótese da incorporadora obter financiamento do imóvel junto à instituição financeira. 
244

 Idem. 
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afetação instituído pela Lei nº 10.931/2004, o qual se destina à entrega das unidades 

imobiliárias e o instituto da alienação fiduciária, disciplinada na Lei nº 9.514/1997.  

Assim sendo o Projeto de Lei nº 1.220/2015 foi indicado à aprovação no parecer do 

relator para alterar a Lei nº 4.591/1964 e a Lei nº 6.766/1979 estabelecendo parâmetros para a 

resilição da promessa de compra e venda, sem, no entanto, estabelecer percentuais para a 

retenção.  

Em sessão deliberativa extraordinária, o Plenário da Câmara dos Deputados em 06 de 

junho de 2018 aprovou o Projeto de Lei nº 1.220 de 2015, sendo desapensados os Projetos de 

Leis nº 2.616/2015, 3.098/2015 8.667/2017, 10.114/2018 e 10.278/2018, os dois últimos 

apensados em 11 e 22 de maio de 2018, respectivamente. Importante ressaltar que 

inicialmente o Projeto de Lei nº 1.220/2015, o qual possuía duas laudas, foi para a apreciação 

no Senado Federal com quatorze laudas. A ausência do devido debate jurídico sobre o tema 

foi  observada por Melhim Namem Chalhub
245

 [informação oral]. 

Pela nova redação do Projeto de Lei nº 1.220/2015, aprovado naquela sessão plenária, 

foram introduzidos os artigos 43-A e 67-A à Lei nº 4.591/1964. Quanto ao atraso na entrega 

do imóvel, jurisprudencialmente aceito pelo prazo de 180 dias, conhecido como “cláusula de 

tolerância” ou “prazo de favor”, de acordo com o Desembargador Marcos Alcino de Azevedo 

Torres
246

 [informação oral], passa com a redação do art. 43-A a ter disciplina legislativa, 

consagrando-se o prazo de até 180 dias e assim conferindo maior segurança jurídica ao 

contrato. Tal disposição deve estar expressamente prevista no contrato de forma clara e 

destacada, para assim não dar causa à resolução contratual pelo adquirente nem tão pouco 

penalidade a ser paga pelo incorporador, ou seja, pelo atraso, nem o adquirente e nem o 

incorporador terá bônus ou ônus referente a essa situação.  

Quando ocorrer o atraso na entrega do imóvel por mais de 180 dias, o adquirente terá 

duas opções. A primeira consiste na resilição do seu contrato, e, assim, terá direito ao 

recebimento de 100% dos valores por ele pago em até 60 dias corridos da resilição:  

 

art. 43-A. A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data 

estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, 

desde que expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à 

resolução do contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer 

penalidade pelo incorporador.  

                                                           
245

 BRASIL. EMERJ. Questões controvertidas da lei do distrato nas incorporações imobiliárias. Palestrante: 

Melhim Namem Chalhub. Fórum Permanente do Direito da Cidade, 26ª Reunião, Rio de Janeiro, 2019. 
246

 Idem. EMERJ. Temas de Direito Imobiliário e Urbanístico. Abertura: Desembargador Marcos Alcino de 

Azevedo Torres. Fórum Permanente do Direito da Cidade, 25ª Reunião, Rio de Janeiro, 2018. 
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§ 1º Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, 

desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por 

este a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os 

valores pagos e da multa estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da 

resolução, corrigidos nos termos do § 8º do art. 67-A desta Lei. 

 

 Caso o adquirente não opte pela resilição contratual, ele fará jus ao recebimento de 

indenização correspondente a 1% do valor efetivamente pago à incorporadora por cada mês 

de atraso. De acordo com as disposições do Projeto de Lei nº 1.220/2015, esta indenização 

decorre pura e simplesmente da mora no cumprimento da obrigação por parte do 

incorporador. O artigo 43-A foi integralmente sancionado na Lei nº 13.786/2018
247

: 

 

art. 43-A 

§ 2º Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele 

previsto no caput deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida 

ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% 

(um por cento) do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, 

pro rata die, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato.  

§ 3° A multa prevista no § 2° deste artigo, referente a mora no cumprimento da 

obrigação, em hipótese alguma poderá ser cumulada com a multa estabelecida no § 

1º deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação. 

 

O Projeto de Lei nº 1.220/2015 também cuidou da questão analisada neste trabalho 

monográfico, o percentual de retenção a ser aplicado pela construtora quando da resilição do 

contrato de promessa de compra e venda. Segundo o projeto lei, ocorrendo o inadimplemento 

total por parte dos adquirentes, estes farão jus à restituição dos valores pagos, porém serão 

deduzidos deste a totalidade da corretagem, e, independentemente da alegação de prejuízo por 

parte da incorporadora, constituindo verdadeira presunção pró incorporador, à título de pena 

convencional, até a quarta parte dos valores pagos:  

 

art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato, mediante distrato ou resolução por 

inadimplemento total de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das 

quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no 

índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço 

do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: 

I - a integralidade da comissão de corretagem;  

II – a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da 

quantia paga. 

  

Entretanto, se a resilição for requerida após a disponibilidade do bem pelo adquirente, 

além dos valores tratados no parágrafo anterior, também serão deduzidos valores 

                                                           
247

 Idem. Lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato 

2015-2018/2018/Lei/L13786.htm>. Acesso em: 07 fev. 2019. 
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correspondentes aos impostos reais, cotas condominiais, contribuições associativas e um valor 

correspondente à essa fruição do imóvel, o qual no projeto em sua redação original 

corresponderia ao valor pela locação imobiliária de mesmo padrão para a localidade
248

.No 

entanto, neste ponto o projeto de lei foi modificado pela Emenda nº 17 - PLEN do Senado, 

passando-se a dispor no parágrafo 2º, inciso III do art. 67-A que o valor correspondente a 

fruição do imóvel será equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do imóvel. 

Na justificação
249

, a Senadora Simone Tebet esclarece o objetivo de eliminar dispositivos 

abertos em que configurada a desproporcionalidade de poderes entre as partes ou que 

deleguem definição contratual à fixação judicial. 

Importante ressaltar que o projeto de lei permite que estas deduções sejam 

compensadas com eventuais créditos que o adquirente possua em face do incorporador  

Quando da tramitação do projeto de lei no Senado Federal, foi aprovada emenda ao 

art. 67-A caput, substituindo-se a expressão “total” pela expressão “absoluto”, segundo 

justificação da emenda apresentada pelo Senador Airton Sandoval
250

, trata-se tão somente de 

harmonização com a terminologia segundo a qual a não purgação da mora pelo promitente 

comprador caracteriza o inadimplemento absoluto, conforme o art. 1º do Decreto-lei nº 745 de 

1969
251

. 
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 BRASIL. Lei nº 4.591/1964 alterada: Art. 67-A: § 1º Para exigir a pena convencional, não é necessário que o 

incorporador alegue prejuízo.  

§ 2º Em função do período em que teve disponibilizada a unidade imobiliária, responde ainda o adquirente, em 

caso de resolução ou de distrato, sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, pelos seguintes 

valores:  

I – quantias correspondentes aos impostos reais incidentes sobre o imóvel;  

II – cotas de condomínio e contribuições devidas a associações de moradores;  

III - valor correspondente à fruição do imóvel, calculado de acordo com critério pactuado no contrato ou, na falta 

de estipulação, fixado pelo juiz em valor equivalente ao de aluguel de imóvel do mesmo padrão e localidade do 

objeto do contrato;  

IV - demais encargos incidentes sobre o imóvel e despesas previstas no contrato.  

§ 3º Os débitos do adquirente correspondentes às deduções de que trata o § 2º deste artigo poderão ser pagos 

mediante compensação com a quantia a ser restituída. 
249

 Idem. Senado Federal. Emenda nº 17, de 2018 – PLEN ao PLC 68, de 2018. Disponível em: <https://legis.sen 

ado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7823492&disposition=inline>. Acesso em: 12 dez. 2018.  
250

 Idem. Senado Federal. Emenda nº 25, de 2018 – PLEN ao PLC 68, de 2018. Disponível em: 

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7823661&disposition=inline>. Acesso em: 12 dez. 

2018. 
251

 Idem. Decreto-lei nº 745 de 1969:   Art. 1
o
  Nos contratos a que se refere o art. 22 do Decreto-Lei n

o
 58, de 10 

de dezembro de 1937, ainda que não tenham sido registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via 

judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo de 

15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação.           (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 

2015) (Vigência) 

    Parágrafo único.  Nos contratos nos quais conste cláusula resolutiva expressa, a resolução por inadimplemento 

do promissário comprador se operará de pleno direito (art. 474 do Código Civil), desde que decorrido o prazo 
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Outra alteração ao caput do art. 67 introduzida pelo Senado Federal foi acrescer a 

expressão “celebrado exclusivamente com o incorporador” entre as expressões “desfazimento 

do contrato” e “mediante distrato”. Na apresentação da Emenda nº 29, o Senador Romero 

Jucá justificou a boa técnica legislativa e da necessária precisão conceitual para assim deixar 

explícita a distinção entre a compra parcelada diretamente com a construtora/incorporadora 

(Lei nº 4.591/1964) ou com o loteador (Lei nº 6.766/1979) e a situação de aquisição por meio 

de financiamento bancário. Assim o Senador pretendeu à exclusão das instituições financeiras 

da obrigatoriedade de aceitação da resolução de contratos financeiros de mútuo.  

Aprovado, assim, pelas duas casas legislativas a seguinte redação para o caput do art. 

67-A da Lei nº 4.591/1964: 

 

art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato, celebrado exclusivamente com o 

incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de 

obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago 

diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente 

estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas 

deduzidas, cumulativamente: 

 

Tratando-se de empreendimento sob a égide do patrimônio de afetação estas novas 

regras serão diferenciadas, a retenção a ser exercida pelo incorporador poderá ser de até 50% 

dos valores pagos. Esta medida acabará por tornar a resilição do contrato de promessa de 

compra e venda muito custosa ao adquirente consumidor. Principalmente porque esta é apenas 

uma das diversas parcelas possíveis a serem deduzidas do montante a ser devolvido ao 

adquirente, observa-se:  

 

art. 67-A 

§ 4º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação 

de que trata a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, o incorporador restituirá os 

valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e 

atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção 

monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal 

competente, admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput 

deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia 

paga. 

 

Nos casos de patrimônio de afetação, o prazo para o incorporador restituir os valores 

aos adquirentes será de até 30 dias, iniciando-se a contagem deste prazo da concessão do 

                                                                                                                                                                                     
previsto na interpelação referida no caput, sem purga da mora. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 

2015)  (Vigência) 
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habite-se ou documento equivalente pelo órgão responsável. Nesta hipótese, o projeto de lei 

não especifica como se dará este pagamento, integralmente em parcela única ou 

parceladamente, poderá, no entanto, ser adotado o estipulado no Código Civil artigo 314
252

 e 

no Código de Defesa do Consumidor
253

. Entretanto, ao tratar da resilição do contrato de 

promessa de compra e venda nos empreendimentos sob ausência do patrimônio de afetação, o 

projeto de lei foi mais claro ao estipular o prazo de 180 dias para pagamentos em parcela 

única, contado o prazo do desfazimento do contrato
254

.  

 Disciplinando ainda a resilição contratual e a forma como se dará a devolução dos 

valores pagos pelos adquirentes, o projeto de lei prevê que advindo a venda do imóvel antes 

do término do prazo para o pagamento das devoluções, seja de 30 dias ou de 180 dias, o 

pagamento do valor remanescente ao adquirente será de até 30 dias, contados este prazo da 

revenda do imóvel rescindido.  

Observa-se neste ponto as considerações do Desembargador Marcos Alcino de 

Azevedo Torres
255

[informação oral] em seminário na Escola da Magistratura do Rio de 

Janeiro sobre o tema que já entendia pela possibilidade da realização da devolução das 

parcelas aos adquirentes ocorresse no dia em que a unidade fosse vendida a terceiro, dessa 

forma, a resilição unilateral não oneraria a construtora/ incorporadora, ficando cada parte com 

o que lhe cabia.   

Criticando a diferenciação entre a devolução em decorrência da existência ou não do 

patrimônio de afetação, Marcelo Terra
256

 [informação oral] no mesmo sentido critica tal 

escolha legislativa, entendendo que a devolução deveria ser igual para quando houvesse o 

patrimônio de afetação e nos casos de sua ausência. 
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 Idem. Código Civil de 2002: art. 314: Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o 

credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 
253

 Idem, op. cit., nota 2. 
254

 Idem. Lei nº 4.591/1964 alterada: art. 67-A, § 4º Quando a incorporação estiver submetida ao regime do 

patrimônio de afetação de que trata a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, o incorporador restituirá os valores 

pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no índice 

contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após o habite-se ou documento equivalente expedido pelo órgão público municipal competente, 

admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o limite 

de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.  

§ 5º Caso a incorporação não esteja submetida ao regime de patrimônio de afetação de que trata a Lei nº 10.931, 

de 2 de agosto de 2004, e após as deduções a que se referem os parágrafos anteriores, se houver remanescente a 

ser ressarcido ao adquirente, o pagamento será realizado em parcela única, após o prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contado da data do desfazimento do contrato. 
255

 BRASIL, op. cit., nota 237.  
256

 Idem. EMERJ. Temas de Direito Imobiliário e Urbanístico. Palestrante: Marcelo Terra. Fórum Permanente 

do Direito da Cidade, 25ª Reunião, Rio de Janeiro, 2018. 
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O parágrafo 4º do artigo 67-A foi objeto de Emenda nº 27 pelo Senador Airton 

Sandoval, em que sugerida a alteração da expressão “trata a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 

2004” pela expressão “tratam os arts. 31-A a 31-F da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 

1964”. Conforme justificação
257

 do Senador, o objetivo foi a harmonização entre o PLC e a 

legislação vigente, especificando a remissão normativa, uma vez que são os artigos 

introduzidos que tratam da temática do patrimônio de afetação e não o art. 53 da Lei nº 

10.931/2004, que apenas incluiu os referidos artigos à Lei nº 4.591/1964. 

Importante salientar que com a aprovação da Subemenda nº 1 – CAE à Emenda nº 18 

– PLEN
258

, o parágrafo 4º que foi renumerado para parágrafo 5º na redação final aprovada 

pelas duas casas. A Emenda nº 18
259

 apresentada pela Senadora Simone Tebet inseriu um 

novo parágrafo 4º objetivou que o adquirente não ficasse com saldo negativo junto à 

construtora, assim a construtora não poderá ficar com créditos frente ao adquirente. Evita-se, 

portanto, que após a extinção da relação contratual ainda restem dívidas ao consumidor: “Art. 

67-A. §4º Os descontos e retenções de que trata este artigo, após o desfazimento do contrato, 

estão limitados aos valores efetivamente pagos pelo adquirente”.  

O projeto de lei inovou ao trazer uma exceção ao exercício da retenção pelo 

incorporador. Conforme o projeto de lei aquele adquirente que trouxer um novo adquirente 

disposto a assumir a sua posição contratual, desde que com a anuência do incorporador e 

aprovado financeiramente, não sofrerá a incidência da cláusula penal que importa, em regra, 

na retenção de até 25% ou 50%, a depender do tipo contratual.  

 

art. 67-A  

§ 8º Não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de o 

adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador 

substituto que o subrogue nos direitos e obrigações originalmente assumidos, desde 

que haja a devida anuência do incorporador e a aprovação dos cadastros e da 

capacidade financeira e econômica do comprador substituto.  

 

O projeto de lei também inovou quanto ao direito de arrependimento, passando a 

determinar prazo máximo para o seu exercício, a saber, 7 (sete) dias da assinatura do contrato. 

Este novo direito de arrependimento somente terá aplicabilidade para os contratos firmados 
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 Idem. Senado Federal. Emenda nº 27, de 2018 - PLEN ao PLC 68, de 2018. Disponível em: <https://legis.sen 

ado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7823673&disposition=inline>. Acesso em: 12 dez. 2018.  
258

 Idem. Senado Federal. Subemenda nº 1 – CAE, de 2018 à Emenda nº 18 - PLEN, de 2018 ao PLC 68, de 

2018. Disponível em: < https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=7883422&disposition=inline#Sub 

emenda1Emenda18>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
259

 Idem. Senado Federal. Emenda nº 18, de 2018 - PLEN ao PLC 68, de 2018. Disponível em: < https://legis.sen 

ado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7823498&disposition=inline>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
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em estandes de vendas e fora da sede do incorporador. O adquirente que decidir por se 

arrepender do contrato firmado deverá notificar o incorporador por meio de carta registrada 

com aviso de recebimento.  

Exercido o arrependimento conforme dispõe o projeto de lei, o adquirente terá direito 

à devolução dos valores que tiver antecipado na aquisição do imóvel, incluída nesta a 

integralidade da comissão de corretagem. Ultrapassado este período sem manifestação do 

adquirente pelo arrependimento, o contrato de promessa de compra e venda passará a ser 

irretratável nos moldes do artigo 32, parágrafo 2º da Lei nº 4.591 de 1964. 

 

art. 67-A 

§ 9º Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador 

permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo 

improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente 

antecipados, inclusive a comissão de corretagem.  

 

A estipulação do direito de arrependimento para os contratos de promessa de compra e 

venda converge com a posição já defendida pelo Desembargador Marco Aurélio Bezerra de 

Melo
260

 que entende ser nas arras o momento para o exercício desse direito e assim 

respeitados os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, ao tratar da 

irretratabilidade da promessa: “mais condizente com a boa-fé objetiva e a função social dos 

contratos se o legislador fixasse as arras como único momento propício para o 

arrependimento, sendo elas, obviamente, penitenciais, na forma do disposto no art. 420 do 

Código Civil”. 

Como é possível observar a nova redação do projeto de lei é firme na disciplina do 

chamado resilição do contrato de promessa de compra e venda, disciplinando várias etapas 

nas quais ele poderá ocorrer. Como afirmado neste trabalho, o Projeto de Lei nº 1.220/2015 

que originalmente possuía feição totalmente pró-adquirente, observando toda a conjuntura 

econômica na qual as construtoras e incorporadoras estão sobrecargadas, exerce o movimento 

pendular e passa a atuar, não mais pró-adquirentes imobiliários e sim pró-construtoras e 

incorporadoras, buscando um novo equilíbrio nesta relação.  

A resilição contratual além de se tornar extremamente detalhada com a nova redação 

do projeto de lei, torna-se também muito mais custosa ao adquirente rescindente, que 

inicialmente sofreria a retenção de 10% dos valores pagos, passará a sofrer a retenção de 50% 

                                                           
260

 MELO, op. cit., p. 378 – 399.  
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a 25% dos valores pagos a título de cláusula penal, a depender se o empreendimento está ou 

não sob a tutela do sistema de patrimônio de afetação.    

O projeto de lei também a despeito de ter regulado todas as etapas e momentos nos 

quais poderá ocorrer a resilição da promessa de compra e venda, determina que as partes 

adquirente e construtor incorporador poderão estipular, por meio de instrumento específicos 

regras próprias para a sua ocorrência
261

. No entanto, ocorrendo o leilão judicial ou 

extrajudicial do imóvel objeto do contrato rescindendo efetivado mediante alienação 

fiduciária a restituição dos valores pagos pelos adquirentes seguirá os critérios aplicáveis às 

execuções em geral, não caberá nestes tipo de contrato acordo entre as partes
262

. 

O parágrafo 13º foi modificado pela Emenda nº 26 – PLEN, apresentada pelo Senador 

Airton Sandoval em que  acrescentada a expressão “de execução ou de resolução” após a 

expressão “execução judicial ou de procedimento extrajudicial”. Justifica o Senador tratar-se 

de ajuste esclarecedor quando ao leilão tratado neste artigo, para incluir o leilão derivado de 

procedimento de resolução extrajudicial, subsistindo assim o leilão do art. 63 e parágrafos da 

Lei nº 4.591/1964. Assim é a redação final deste parágrafo:  

 

§ 13. Nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e venda com 

pagamento parcelado, com ou sem garantia real, de promessa de compra e venda ou 

de cessão e de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, 

realizado o leilão no contexto de execução judicial ou de procedimento extrajudicial 

de execução ou de resolução, a restituição far-se-á de acordo com os critérios 

estabelecidos na respectiva lei especial ou com as normas aplicáveis à execução em 

geral. 

 

O artigo 67-A da Lei nº 13.786/2018
263

 foi ao final sancionado com dois incisos e 

treze parágrafos, tem no caput o objetivo de disciplinar a extinção do contrato de promessa de 

compra e venda celebrado exclusivamente com o incorporador, introduziu entre os seus 

parágrafos disciplina sobre o direito de arrependimento. Melhim
264

 [informação oral] 

apresentou crítica a estrutura do art. 67-A ao ponderar que o artigo ao tratar essencialmente 

sobre a extinção do contrato e seus efeitos, possui normas sobre a execução contratual. 
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 BRASIL. op. cit., nota 29: art. 67-A, § 12. Poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento 

específico de distrato, definir condições diferenciadas das previstas nesta Lei. 
262

 Idem, op. cit., nota 29: art. 67-A, § 13. Nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e 

venda com pagamento parcelado, com ou sem garantia real, de promessa de compra e venda ou de cessão e de 

compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, realizado o leilão no contexto de execução 

judicial ou de procedimento extrajudicial, a restituição far-se-á de acordo com os critérios estabelecidos na 

respectiva lei especial ou com as normas aplicáveis à execução em geral. 
263

 Idem, op. cit., nota 247.  
264

 Idem, op. cit., nota 245. 
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Quanto às modificações à Lei nº 4.591/1964, o Senado Federal acrescentou o artigo 

35-A
265

 ao seu texto. Trata-se da Emenda nº 15 – PLEN, apresentada pela Senadora  Simone 

Tebet, pela qual se determina que os contratos submetidos à Lei nº 4.591/1964 serão iniciados 

por quadro-resumo, justificando a autora da emenda que a falta de clareza quanto às 

obrigações contratuais é um dos principais fundamentos para a judicialização das resilições 

unilaterais.  

A Senadora continua esclarecendo que com a inclusão do quadro-resumo no início do 

contrato passará a ser obrigatória anuência prévia e assinatura específica, conferindo, assim, 

mais transparência e segurança jurídica a essa relação contratual. Quanto à essa introdução 

legislativa, Marcelo Terra
266

 [informação oral] assevera que o quadro resumo já é pratica 

utilizada pelo mercado, ocorrendo apenas a positivação deste.  O art. 35-A foi integralmente 

sancionado na Lei nº 13.786/2018
267

.  

O projeto de lei também introduz o artigo 32-A e traz nova redação aos artigos 34 e 35 

da Lei 6.766/1979. Pela nova redação do art. 32-A em seu projeto original, o adquirente que 

decidir pela resilição contratual teria direito a restituição de valores pagos, descontados o 

valor correspondente à 1% por mês que este tiver tido fruição do bem, observa-se aqui que 
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 Idem, op. cit., nota 29: Art. 35-A. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa 

de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária serão iniciados por quadro-resumo, 

que deverá conter: I – o preço total a ser pago pelo imóvel; II – o valor da parcela do preço a ser tratada como 

entrada, a sua forma de pagamento, com destaque para o valor pago à vista, e os seus percentuais sobre o valor 

total do contrato; III – o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação precisa de 

seu beneficiário; IV – a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos das 

parcelas; V – os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o 

período de aplicação de cada um; VI – as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, 

seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do 

incorporador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores 

ao adquirente; VII – as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o 

seu período de incidência e o sistema de amortização; VIII – as informações acerca da possibilidade do 

exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), em todos os contratos firmados em estandes de 

vendas e fora da sede do incorporador ou do estabelecimento comercial; IX – o prazo para quitação das 

obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto de conclusão da obra pelo incorporador; X – as informações 

acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel, em especial quando o vinculem como garantia real do 

financiamento destinado à construção do investimento; XI – o número do registro do memorial de incorporação, 

a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente; XII – o termo final para 

obtenção do auto de conclusão da obra (habite-se) e os efeitos contratuais da intempestividade prevista no art. 

43-A desta Lei. § 1º Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será 

concedido prazo de 30 (trinta) dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, findo o qual, essa 

omissão, se não sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. § 2º A 

efetivação das consequências do desfazimento do contrato, referidas no inciso VI do caput deste artigo, 

dependerá de anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas 

cláusulas, que deverão ser redigidas conforme o disposto no § 4º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
266

 Idem, op. cit., nota 244. 
267

 Idem, op. cit., nota 247. 
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diferentemente da redação dada ao artigo 67-A da Lei nº 4.591/1964, em que era apurado o 

valor do aluguel praticado na região para um imóvel de mesmo padrão, nesta lei já se 

estabelecia o percentual de 1% ao mês do valor atualizado do lote, conforme definido no 

contrato. No entanto, na tramitação no Senado Federal, o art. 32-A, inciso I da Lei nº 6.766 de 

1979 foi objeto da Subemenda nº 2 – CAE à Emenda nº 21 - PLEN
268

 ficando fixado o valor 

correspondente à 0,75% sobre o valor atualizado do imóvel para o caso de eventual fruição do 

bem pelo adquirente, por ser este entendido como justo por se tratar de lote urbano:  

 

art. 32-A 

I – os valores correspondente à eventual fruição do imóvel, até o equivalene a 0,75% 

(setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo 

prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente 

até sua restituição ao loteador;  

 

Também serão deduzidas a retenção de 10% à título de cláusula penal, encargos 

moratórios, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), contribuições 

condominiais ou associativas, os tributos incidentes sobre a resilição do imóvel e a comissão 

de corretagem se esta estivesse no preço do lote
269

.   

Para o pagamento da restituição, o projeto de lei determina o modo parcelado em até 

12 (doze) prestações mensais, contadas do prazo de carência máximo a ser aplicado. Para 

loteamentos com obra em andamento o prazo de carência será de até 180 dias, iniciados esse 

após o prazo previsto contratualmente para o término da obra, já para os loteamentos 

concluídos a carência máxima será de 12 (doze) meses, iniciciados após a formalização da 

resilição do contrato
270

.  
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 Idem. Senado Federal. Subemenda nº 2 - CAE, de 2018 à Emenda nº 21 – PLEN, de 2018. Disponível em: 

<https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7883422&disposition=inline#Subemenda2Emenda21>. 

Acesso em: 12 dez. 2018.   
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 Lei nº 6.766 de 1979 alterada: Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, 

respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base 

no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser 

descontados dos valores pagos os seguintes itens: 

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o limite máximo de 1% (um por cento) ao mês 

sobre o valor atualizado do lotedefinido em contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da 

posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;  

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um 

desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;  

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;  

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, 

associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como 

tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;  

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote. 
270

 Idem, op. cit., nota 33: Art. 32-A. § 1º O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas 

mensais, com início após o seguinte prazo de carência:  
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O Senado Federal incluiu ao projeto de lei o art. 26-A
271

, que semelhantemente ao art. 

35-A da Lei nº 4.591/1964, traz a obrigatoriedade de quadro resumo no início dos contratos a 

serem firmados. A justificação
272

 apresentada pela Senadora Simone Tebet novamente 

argumenta pela anuência prévia e específica com o objetivo de evitar a judicialização da 

extinção do vinculo contratual, conferindo mais transparência ao ambiente contratual e maior 

segurança jurídica nas relações obrigacionais. Os artigos 26-A e 32-A foram sancionados na 

Lei nº 13.786/2018
273

.  

Vê-se, portanto, que o mercado imobiliário e o Poder Legislativo estão atentos às 

mudanças fáticas que afetam a resilição do contrato de promessa de compra e venda e os 

efeitos que esta resilição contratual gera na sociedade como um todo. Não é somente o imóvel 

que fica em estoque, são milhares de empregos atrelados à área da construção civil, setor este 

essencialmente de infraestrutura, extremamente importante em um país que necessita de 

desenvolvimento. As resilições contratuais, portanto, afetam desde o fornecimento de matéria 

prima da construção até o setor de serviços, representado pelos corretores, empregados 

                                                                                                                                                                                     
I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo 

previsto em contrato para conclusão das obras;  

II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão 

contratual. 
271

 Idem, op. cit., nota 33: Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de 

loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 

desta Lei: I – o preço total a ser pago pelo imóvel; II – o valor referente à corretagem, suas condições de 

pagamento e a identificação precisa de seu beneficiário; III – a forma de pagamento do preço, com indicação 

clara dos valores e vencimentos das parcelas; IV – os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, 

quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um; V – as consequências do desfazimento 

do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de 

obrigação do adquirente ou do loteador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos 

para devolução de valores ao adquirente; VI – as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, 

se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização; VII – as informações acerca da 

possibilidade do exercício, por parte do adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), em todos os contratos firmados em 

estandes de vendas e fora da sede do loteador ou do estabelecimento comercial; VIII – o prazo para quitação das 

obrigações pelo adquirente após a obtenção do termo de vistoria de obras; IX – informações acerca dos ônus que 

recaiam sobre o imóvel; X – o número do registro do loteamento ou do desmembramento, a matrícula do imóvel 

e a identificação do cartório de registro de imóveis competente; XI – o termo final para a execução do projeto 

referido no § 1º do art. 12 desta Lei e a data do protocolo do pedido de emissão do termo de vistoria de obras. § 

1º Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste artigo, será concedido prazo de 

30 (trinta) dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, findo o qual, essa omissão, se não sanada, 

caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. § 2º A efetivação das consequências do 

desfazimento do contrato, mencionadas no inciso V do caput deste artigo, dependerá de anuência prévia e 

específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas 

conforme o disposto no § 4º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor). 
272

 Idem. Senado Federal. Emenda nº 20, de 2018 ao PLC 68, de 2018. Disponível em: <https://legis.senado.leg. 

br/sdleg-getter/documento?dm=7823510&disposition=inline >. Acesso em: 12 dez. 2018.  
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 Idem, op. cit., nota 247. 
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domésticos etc, o que torna este tema cada vez mais importante, sendo recentemente objeto de 

profundas alterações no Projeto de Lei nº 1.220/2015.  

Marcelo Terra
274

 [informação oral] analisando o contexto em que surgiu a nova lei, ora 

analisada, assevera que a mesma possui viés de resposta ao veto do art. 53, §1º do CDC, o 

qual, como já analisado, explicitava pela necessária disciplina em lei própria para o tema. 

Assim, Terra considera a nova lei sábia ao tarifar os percentuais de devolução quando da 

resilição contratual. Terra [informação oral] continua e apresentando um panorama temporal 

afirma pela possibilidade da incidência da nova lei nos contratos em curso em razão do caráter 

interpretativo deste projeto de lei em relação do artigo 53 do Código de Defesa do 

Consumidor.  

Com a sanção da Lei nº 13.786/2018
275

 presenciou-se o movimento pendular quanto 

ao mercado de incorporação imobiliária. Inicialmente o Projeto de Lei nº 1.220/2015 possuia 

apenas três artigos disciplinando o tema totalmente pró adquirente consumidor, ao longo de 

sua tramitação com o balanço do pendulo tornou-se pró alienante construtor trazendo regras 

mais condizentes com as necessidades do mercado imobiliário, conferindo maior segurança 

aos contratos firmados, em especial quanto a extinção do contrato de promessa de compra e 

venda.  
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 Idem, op. cit., nota 256.  
275

 Idem, op. cit., nota 247. 
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4. DA NECESSÁRIA RELEITURA DA SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 

 

 O Enunciado de Súmula 543
276

 do Superior Tribunal de Justiça foi editado em agosto 

de 2015. A súmula foi editada consolidando o entendimento da Corte quanto à resilição de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor
277

. 

De acordo com a súmula, com a resilição contratual deverá ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador, variando o percentual conforme o autor da culpa 

pela resilição contratual. No entanto, constatada a mudança econômica brasileira, o texto da 

súmula deve ser relido de acordo com a realidade financeira e econômica do país e das partes 

envolvidas no contrato de promessa de compra e venda.  

 

4.1 Novas perspectivas a serem buscadas pelo judiciário quanto a resilição de contratos 

de promessa de compra e venda 

 

 O mercado imobiliário atento às mudanças discute novas perspectivas para o contrato 

de promessa de compra e venda, sendo a regulamentação da resilição uma questão de elevada 

importância dada a segurança jurídica que confere aos negócios jurídicos imobiliários. 

Presencia-se a necessidade do magistrado, atento aos efeitos que poderão ser 

deflagrados da sua decisão na resilição dos contratos de promessa de compra e venda, não 

solucionar apenas a lide posta à sua frente, mas também considerar os implicações que 

inúmeras rescisões acarretará no empreendimento como um todo, o que poderá gerar, por 

exemplo, o efeito negativo da violação do direito fundamental à moradia dos demais 

adquirentes
278

, elevação do percentual de indivíduos desempregados no empreendimento 

isoladamente considerados, e em massa, considerando toda a estrutura existente ao redor da 

construção civil, afetando consequentemente outras áreas da economia brasileira. 
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 Idem, op. cit., nota 145. 
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 Idem, op. cit., nota 2. 
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 Idem. Código de Defesa do Consumidor: Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.   (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 90, de 2015)  



86 
 

Apesar dos possíveis avanços anunciados pelo Projeto de Lei nº 1.220/2015
279

, já 

sancionado, ainda serão necessárias outras medidas pois, ainda restarão lacunas a serem 

preenchidas quando das decisões judiciais no caso concreto.  

Inicialmente este trabalho monográfico apresenta como sugestão às resilições 

contratuais efetuadas por meio da intervenção jurisdicional a aplicação do percentual de 25% 

de retenção dos valores pagos pelo adquirente, nos moldes do decidido nos Embargos de 

Divergência no Recurso Especial nº 59.870
280

 e reafirmado no Agravo Regimental no 

Recurso Especial nº 927.433
281

 e nos Embargos de Divergência em Agravo nº 1.138.183
282

, 

até que seja promulgada a lei, momento em que deve-se aplicação ao texto legal. 

Meyer Nigri
283

, diretor presidente da Tecnisa apresenta as seguintes considerações 

sobre a ausência de regulamentação da resilição contratual, destacando sua preocupação com 

a jurisprudência que aplica a resilição apenas em favor do adquirente: 

 

enquanto não houver regulamentação dos distratos que proteja um pouquinho mais o 

incorporador, existirá muita restrição, principalmente, por parte do investidor 

externo. No mundo inteiro, o cliente perde tudo em caso de distratos e, na maioria 

dos países, ainda precisa indenizar o vendedor do prejuízo que provoca. Na minha 

opinião, um contrato fechado entre as partes deveria ser irrevogável e irretratável. 

Não deveria haver essa opção de um lado só, o do comprador, de ter o distrato. Se  

fosse para ter essa opção, deveria haver para os dois lados para ficar equilibrada, 

com o vendedor tendo o mesmo direito. 

 

 A instabilidade no setor é tamanha tendo levado os parlamentares ao regramento da 

resilição por meio da elaboração de um projeto de lei em que a retenção, ao contrário dos 25% 

dos valores pagos atualmente determinada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

seria elevada a até 90% dos valores pagos em prol do construtor vendedor. Este raciocínio 

legislativo se baseia na legislação estrangeira que, sendo mais restritiva que a legislação 

pátria,  majoritariamente, não concede o direito de resilição ao adquirente
284

. 

 Sobre o tema, assim se posiciona o Deputado Pauderney Avelino
285

: “sou favorável [a 

essa ideia], especialmente porque se fosse nos Estados Unidos, o comprador que faz o 

resilição perde tudo o que pagou [...] Precisamos ter um marco legal firme nessa questão. O 

setor está todo desorganizado”. 
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 Idem, op. cit., nota 235. 
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 Idem, op. cit., nota 160. 
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 Idem, op. cit., nota 185. 
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 Idem, op. cit., nota 188.  
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 Notícia fornecida por Meyer Nigri em entrevista concedida ao Valor Econômico, em maio de 2017. 
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 CAMBAUVA, op. cit., nota 95. 
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 Notícia fornecida por Pauderney Avelino em entrevista ao Valor Econômico, em maio de 2017. 
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Os tribunais de justiça vêm aplicando o fatiamento do entendimento jurisprudencial 

tão relevante sobre o tema. Os magistrados que aceitam o precedente do Superior Tribunal de 

Justiça reproduzem em suas decisões tanto a possibilidade da resilição da promessa de compra 

e venda quanto o percentual de retenção decidido em 25% para a incorporadora construtora. 

No entanto, os magistrados que insistem em discentir do precedente aplicam o fatiamento do 

julgado, reproduzem a possibilidade da resilição, no entando quanto ao percentual de retenção 

em prol da construtora, vê-se verdadeira construção do magistrado, alguns sustentam em 10% 

dos valores pagos, outros 15%, outros 20%, sem fundamentação em qualquer parâmetro 

razoavelmente aceitável, decidem em favor do desemprego do adquirente, em favor do 

entendimento que a cláusula contratual da retenção era excessiva e assim apontam qualquer 

um dos percentuais acima descritos sem um cotejamento fundamentado com o precedente do 

Superior Tribunal de Justiça. 

Isso é verdadeiro absurdo jurídico, em especial, por ferir o princípio da segurança 

jurídica fundamental para a prestação jurisdicional adequada. Os magistrados nacionais 

devem seguir a integralidade do decidido no julgado sobre o tema Embargos de Divergência 

no Recurso Especial nº 59.870
286

, no qual não ficou qualquer dúvida que o percentual de 

retenção a ser aplicado é de 25% dos valores efetivamente pagos pelo adquirente. É assim que 

deve ser. 

Estas atitudes (variabilidade da fundamentação, falta de parâmetros para a utilizados 

dos 25%) são extremamente prejudiciais ao mercado imobiliário, o qual fica sem saber e sem 

ter como prever como agirá o Poder Judiciário frente ao pedido de resilição contratual. As 

decisões judiciais fragilizam, portanto, um mercado altamente relevante para a economia 

nacional, a qual tem na construção civil um dos seus pilares.  

 Importante salientar que demandas que buscam a resilição do contrato de promessa de 

compra e venda tornaram-se cada vez mais comuns na medida em que a crise econômica 

brasileira foi crescendo e, consequentemente, ocasionando a perda dos postos de trabalhos, 

em especial na classe média que, nos anos anteriores à crise, presenciou seu poder aquisitivo 

crescer, possibilitando, em especial, a aquisição da casa própria.  

Em um quadro de normalidade, o próprio adquirente, realizando o crescimento 

econômico nacional e consequentemente a valorização do imóvel adquirido, colocava a 

disposição do mercado ofertando à venda o bem imóvel adquirido, estivesse ele pronto ou 
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 BRASIL, op. cit., nota 160.  
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não, visando a obtenção do lucro da diferença existente entre o preço de aquisição e o preço 

de venda futura.  

 O lucro buscado pelo adquirente naquela época de boom imobiliário é o mesmo 

tratado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
287

 quando analisa o percentual de 

retenção para a construtora determinando que esta poderá devolver imediatamente o valor 

pago pelo adquirente uma vez que ficará com o imóvel, que imediatamente é colocado à 

venda por um preço mais alto do que o valor praticado na primeira transação, alcançando 

assim lucro com a diferença dos valores, não sofrendo prejuízos com a devolução imediata: 

 

é abusiva a cláusula contratual que determina, em caso de rescisão de promessa de 

compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas somente ao término da 

obra. Isso porque pode o promitente vendedor revender o imóvel a terceiros e, a um 

só tempo, auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do 

imóvel, como normalmente acontece. 

 

Não é o que se observou nesses anos de crise econômica no setor imobiliário, em que 

muitas construtoras vieram a pedir recuperação judicial ou a requerer a falência
288

 em razão 

da perda da capacidade econômica na manutenção dos negócios jurídicos firmados ao longo 

da atividade empresarial que desenvolviam.  

Hermes Zaneti Junior
289

 a respeito da vinculação dos precedentes judiciais ensina:  

 

a teoria dos precedentes normativos vinculantes é um claro exemplo desta mudança 

paradigmática, pois os juízes e tribunais são menos livres e mais responsáveis pela 

interpretação no quadro da teoria dos precedentes do que no quadro da mera 

legalidade. Lei e precedente vinculam, ambos têm caráter normativo. A mudança 

mais clara é esta. Somente ao decretar a inconstitucionalidade da lei o juiz poderá 

afastar a sua vinculatividade para aplicar um precedente, salvo quando o próprio 

precedente já afaste a constitucionalidade da lei. O modelo de precedentes não é 

uma forma de liberar o juiz da lei, mas um método de vincular a discricionariedade 

do juiz na interpretação da lei, controlando a sua autoridade de forma democrática, 

tendo como parâmetro a universalização da decisão para os casos futuros (formação 

do precedente) e o já decidido nos casos anteriores (aplicação do precedente).  

 

Assim sendo, o magistrado ao analisar o caso concreto, estará limitado a resilir o 

contrato de promessa de compra e venda e aplicar a retenção em 25% dos valores pagos 

limitados ao contratualmente previsto. A limitação ao precedente impede que novos 
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 Idem, op. cit., nota 188. 
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valor.com.br/legislacao/5145524/recuperacao-judicial-no-setor-imobiliario>. Acesso em: 04 mar. 2018. 
289

 ZANETI JR., Hermes. O valor vinculante dos precedentes: teoria ds precedentes formalmente vinculantes. 3. 

ed. Salvador: JusPodvm, 2017, p. 396-397.  



89 
 

parâmetros sejam criados pelo magistrado para a aplicação da retenção. Isso é decorrência do 

atendimento ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da separação dos poderes.  

Em especial, analisando os julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que 

confirmada a constatação da influência desses julgados da Corte Superior que afirmam pela 

flutuabilidade do percentual de restituição, pode-se observar que, os julgamentos resolveram a 

questão da resilição contratual da promessa de compra e venda e estabelecendo o percentual 

de resilição contrário ao precedente da Superior Tribunal de Justiça, criam insegurança 

jurídica uma vez que cada juiz de direito poderá criar e aplicar a premissa que entender mais 

pertinente ao caso concreto para a fixação do percentual. 

Portanto, o que se vê é o conflito entre o precedente dos Embargos de Divergência no 

Recurso Especial nº 59.870
290

, em que fixado o percentual em 25%, no qual sequer aventou-

se a possibilidade de redução deste percentual e decisões posteriores em que admitindo a 

flutuação deste percentual, afirmam uma jurisprudência entre 10 a 25% sem qualquer 

parâmetro para a redução. 

No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já há precedente que, sem criar 

premissas não fundamentadas, apontam para uma nova visão sobre o adquirente, 

distinguindo-o daquele que não é protegido pela legislação consumerista e, portanto, não 

sujeito a aplicação do Enunciado de Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
291

 e tão 

pouco a jurisprudência da Corte quanto a retenção em até 25% dos valores pagos pelo 

adquirente. O Tribunal apresentou entendimento na Apelação Cível nº  1116739-

74.2016.8.26.0100
292

 que diferencia o adquirente comum do adquirente investidor, pois no 

caso concreto foram adquiridas 10 unidades imobiliárias que por não mais serem vantajosas a 

sua aquisição foram devolvidas ao construtor. 

 O Desembargador Relator Teixeira Leite assim fundamenta seu voto: 

 

no caso, diferentemente da situação do adquirente de uma só unidade, para moradia, 

que deve receber as quantias a serem devolvidas de uma só vez, os apelados 

adquiriram 10 unidades do empreendimento da apelante, de forma que a devolução 

de que ora se trata deverá ser feita em 10 (dez) parcelas 

 

 Ficando consignado na ementa o seguinte entendimento desta Corte de Justiça: 
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291

 Idem, op. cit., nota 145. 
292

 Idem. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 1116739-74.2016.8.26.0100. Relator 

Desembargador Teixeira Leite. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=1069388 

1&cdForo=0>. Acesso em: 19 mar. 2018. 
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RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda. Adquirentes-

investidores que adquiriram 10 unidades de empreendimento da incorporadora-ré. 

Desistência dos negócios, por não se mostrarem mais vantajosos. Ausência de 

imputação de culpa à vendedora. Análise do atual contexto econômico do setor 

imobiliário. Distratos que agravam a situação de crise do setor. Devolução de 

quantias pagas que se deve dar nos termos do contrato. Acertamento apenas no que 

diz respeito ao prazo de devolução, que deverá ser feito em 10 parcelas. Aplicação 

isonômica da Súmula TJSP nº 2. Atendimento das súmulas TJSP nº 1 e 3 e STJ nº 

543. Kit acabamento (ou personalização). Retenção. Impossibilidade. Devolução 

que deve se dar sob os mesmos critérios. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. Incidência. Juros desde o trânsito em julgado. Precedentes STJ. 

Correção monetária desde o ajuizamento da ação. Art. 1º §2º da Lei 6.899/81. 

Apelação provida em parte, para julgar parcialmente procedente a ação.  
 

Outro ponto de elevada importância para uma mudança da perspectiva do poder 

judiciário sobre o tema é relativo aos efeitos a serem suportados pelos outros adquirentes do 

empreendimento imobiliário.  

Estudando o quantitativo de resilições contratuais julgadas pelo Poder Judiciário é 

possível uma visão ampliada sobre a questão, para além das partes envolvidas na lide. Nesta 

visão, considerado inicialmente o direito dos demais adquirentes adimplentes com as suas 

parcelas, os quais não terão ao fim do prazo estipulado para a conclusão da construção, as 

suas unidades imobiliárias, isso porque as construtoras diante das resilições e devolução 

imediata dos valores não terão capital suficiente para a entrega do imóvel.  

Tal situação gerará mais ações judiciais pleiteando a resilição por culpa do construtor 

incorporador diante da não entrega do imóvel, especialmente para o empreendimento que 

estejam sob a égide do regramento do patrimônio de afetação, para as quais é vedado a 

utilização dos valores afetados para fins diverso daquele que seja voltado à construção do 

empreendimento.  

Por essa razão deve-se respeito ao percentual de 25% do procedente julgado nos 

Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 59.870
293

, além de considerar o período 

mais adequado a ser realizada essa devolução, qual seja, o fim da obra, sob pena de ofensa ao 

direito dos demais adquirentes adimplentes que esperam a finalidzação da construção. 

O Desembargador Marco Alcino de Azevedo Torres
294

 [informação oral] assevera que 

quando alguém se retira do empreendimento por mera opção ou conveniência, tem-se nesse 

comportamento de opção de retirada o descumprimento de parcela de solidariedade com os 

demais adquirentes, ele resume dizendo que a equação não fecha. O Desembargador completa 
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afirmando que esse adquirente que se retira pela resilição não merece o mesmo tratamento do 

adquirente ativo, que quer o resultado final.  

A segunda medida que deve ser adotada para fins de igualdade de tratamentos é a 

ponderação do enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
295

, aplicando sobre 

ela uma releitura de modo a adequá-la a realidade econômica financeira atual. Nela a 

condição financeira da construtora foi relevante para a determinação da restituição imediata 

dos valores pagos ao adquirente comprador, além de considerar que ficando a construtora com 

o imóvel devolvido, o mesmo seria recolocado no mercado com valores superiores, resultando 

assim na aferição de lucros para ela. 

Conforme analisado, houve a modificação das premissas utilizadas, as construtoras 

vendedoras não possuem capital suficiente para a restituição de todos os contratos rescindidos 

diante da crise econômica de modo imediato, sem que com isso comprometam a conclusão da 

construção de forma a respeitar o direito à moradia dos demais adquirentes que adimpliram 

com suas prestações.  

Outra premissa modificada desde a edição da Súmula 543 do Superior Tribunal de 

Justiça
296

 foi a possibilidade de venda do imóvel rescindido por um preço maior do que o 

realizado na primeira oferta. Como analisado até aqui, além do grande volume de rescisões 

contratuais, o preços dos imóveis, após valorizarem diante dos eventos esportivos como a 

Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos, sofreram grande queda dos valores diante 

da diminuição da procura, do aumento do estoque imobiliário e do aumento do desemprego 

no país. Ou seja, os imóveis não foram recolocados no mercado com valores superior, como 

idealizado à época da edição da súmula. 

A releitura trata-se da busca da igualdade de tratamentos entre as partes litigantes na 

resilição contratual. Por ela não será apenas considerado o valor total pago pelo adquirente em 

relação ao imóvel objeto da lide, e sim a utilização do preço atualizado do bem, tenha este 

valorizado ou desvalorizado. É importante lembrar que a análise desta flutuação no valor do 

imóvel é limitada entre a data em que firmado o contrato de promessa de compra e venda e a 

data da resilição, a qual poderá ser, em regra, até a data da entrega das chaves, girando em 

torno do período de contrução do imóvel, dado que após este período o imóvel, quando não 

quitado o valor de compra, será submetido a contrato de financiamento do saldo devedor junto 

à instituições financeiras. 
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 Segundo pesquisa realizada pelo FipeZap
297

, durante o período de crise econômica, 

utilizado na pesquisa entre 2014 e 2017, o valor de venda dos imóveis residenciais já prontos 

em 20 cidades reduziu 17%, descontada a inflação. Ou seja, essa variação deve ser colocada 

na conta para a devolução dos valores pagos, uma vez que a súmula utiliza como premissa 

para a resilição do contrato de promessa de compra e venda a possibilidade da construtora 

recolocar esse imóvel novamente no mercado e assim alcançar o lucro com a operação.  

Abaixo é possível observar a variação nos preços dos imóveis no ano de 2017 em 20 

cidades brasileiras
298

, sendo a cidade do Rio de Janeiro o local onde a queda nos preços dos 

imóveis foi mais acentuada:  
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O magistrado não pode e não deve ignorar o cenário econômico imobiliário no 

momento da sua decisão. Por essa razão, é indispensável sua atenção às variações ocorridas 

nos preços dos imóveis para que sua decisão não acabe por privilegiar uma parte em 

detrimento da outra, conforme ocorre naquelas decisões em que são considerados os valores à 

época da contratação e não o real valor do imóvel no momento do desfazimento judicial do 

contrato de promessa de compra e venda. 

Esta proposta visa a divisão das perdas entre ambas as partes contratuais, não 

suportando somente o construtor a desvalorização imobiliária do bem contratado. Busca-se, 

portanto, o reequilíbrio da relação construtor- adquirente frente à alteração do mercado, que 

como se pode observar foi de 17% entre 2014 e 2017.  

 A terceira medida que poderá ser adotada pelos magistrados brasileiros consiste na 

possibilidade de venda do imóvel à terceiro para que este assuma a posição contratual do 
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adquirente. Afinal, o construtor está adimplente com a sua prestação contratual, assim não 

havendo defeito ou desequilíbrio superveniente neste contrato, que poderiam levar a extinção 

da relação contratual, o contrato deve ser mantido para a construtora, sendo ônus do 

adquirente a busca por terceiro interessado que assuma a sua posição contratual.  

Não há que se falar em onerosidade excessiva, visto que as cláusulas contratuais 

permaneceram intocadas, o que se presencia é a quebra da capacidade econômico financeira 

do adquirente em honrar o contrato por ele pactuado. Portanto, mantido o contrato, 

desincumbindo-se o adquirente de ter que honrar com um contrato, que diante da sua situação 

econômica particular, se tornou penoso, e garantindo ao construtor vendedor a continuidade 

do contrato ainda que perante terceiro.  

O Projeto de Lei nº 1.220/2015
299

 também traz disposição neste sentido no seu artigo 

2º ao tratar da alteração do art. 67-A, parágrafo 8º da Lei nº 4.591/1964. Para os contratos 

firmados antes da vigência da nova lei, os magistrados poderão adotar esta medida como 

forma de busca da igualdade de tratamentos das partes e assim tornar a resilição contratual 

menos penosa à construtora, a qual não agiu com qualquer dolo no desfazimento do contrato. 

É o que atualmente se opera quando da venda da posição contratual à terceiro de bem 

alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, em que há a manutenção do contrato 

firmado.  

Marcelo Terra [informação oral]
300

 entende que a nova redação apresentada pelo 

Projeto de Lei nº 1.220/2015 quanto a busca de novo adquirente no mercado trata-se de ampla 

liberdade do adquirente de ceder seus direitos a terceiros.   

Ambas as proposições acima visam esclarecer que a resilição do contrato de promessa 

de compra e venda não faz parte do risco do empreendimento do construtor, o qual na maioria 

dos casos de resilição judicial deste contrato sequer é a parte inadimplente. É evidente que a 

perda ou redução da capacidade financeira e econômica do adquirente é um caso fortuito 

nesta relação contratual, mas esta não poderá ser suportada exclusivamente pelo construtor 

vendedor, que já realiza prejuízos pela simples resilição contratual.  

 Construtoras vendedoras já tiveram sim poder aquisitivo invejável, no entanto 

devolver o imóvel à construtora e determinar o pagamento imediato, nos últimos anos 

somente agravou a crise econômica do setor.  
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 Frederico Price Grechi
301

[informação oral] observando o caráter sinalagmático do 

contrato de promessa de compra e venda assevera que o desequilíbrio nestas relações 

contratuais é um relevante fator para o desfecho das recuperações judicias.  

As inúmeras rescisões de contratos de promessa de compra e venda, na maioria das 

vezes fundamentadas na perda da capacidade econômica do adquirente foi um dos grandes 

responsáveis pela quebra do setor imobiliário e diversas recuperações judiciais ou falência 

suportadas.  

Foi este o quadro
302

 noticiando as devoluções nesta fase de crise econômica 

imobiliária: 
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Nota-se no quadro acima, na terceira coluna a relevância da resilição frente às maiores 

companhias construtoras do setor imobiliário brasileiro, em que a resilição em alguns casos se 

aproxima do mesmo número de vendas no período.  
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Foi o caso da Construtora PDG, primeira sociedade colocada quadro acima, em que os 

adquirentes que rescindiram seus contratos de compra e venda ainda não receberam os valores 

devidos
303

: 

 

não há data para receber os valores já pagos para a construtora. A PDG tem dívida 

total de R$ 7,8 bilhões e 14 obras paradas, sendo seis delas no Rio. Especialistas em 

direito imobiliário e defesa do consumidor recomendam cautela máxima para quem 

comprou um imóvel e ainda aguarda a entrega. 

 

Tem-se assim, mais uma quebra da premissa utilizada pelo Superior Tribunal de 

Justiça. As construtoras vendedoras não são mais capazes, na atual conjuntura econômica de 

suportar as inúmeras demandas judiciais e realizar devoluções imediatas sem que isso afete a 

sua saúde econômico-financeira. 

 Apesar da irretratabilidade legal do contrato de promessa de compra e venda, o 

mercado imobiliário admitia a retratabilidade contratual, pois no momento de aquecimento do 

mercado, sendo interessante ao construtor vendedor receber este bem e recolocá-lo no 

mercado por um valor, em regra, superior ao valor inicialmente vendido para o primeiro 

adquirente, assim não haveria a perda dos valores para a vendedora, tornando a extinção deste 

contrato um negócio lucrativo, já que colocado comparativamente frente revenda por preço 

superior. Consequentemente a construtora capitalizava com o distrato da promessa de compra 

e venda, tornando-a financeiramente adequada, ainda que contrária à lei e às disposições 

contratuais. 

Com a modificação do quadro econômico brasileiro, as construtoras começaram a não 

mais conseguir arcar com os distratos na forma como efetuavam. Observando-se que não era 

caso de resilição e sim de distrato, dado o acordo entre as partes para o fim da relação 

contratual. Em muitos casos negava-se a extinção, seja por ausência de capital suficiente ao 

distrato ou porque passam a querer fazer valer a cláusula contratual da irretratabilidade e 

irrevogabilidade contratual ou porque o momento da devolução seria apenas na conclusão da 

obra, em que no Poder Judiciário era deferida ao arbítrio dos julgadores que variavam os 

percentuais e momentos de restituição.  
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O Desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres
304

 [informação oral] observa que 

a devolução de valores admitida pelo judiciário, gerou a legítima expectativa que havia o 

direito do adquirente buscar a devolução judicialmente.  

Há assim abalo à segurança jurídica desses contratos, o que coloca a atividade 

empreendedora em risco, já que contratos firmados, ou seja, atos jurídicos perfeitos, são 

relativizados pelo Poder Judiciário nacional.  

O reestabelecimento do status quo ante perquirido pelo Poder Judiciário nem sempre é 

encontrado no mundo fático. Nos últimos anos observou-se o crescimento do estoque 

imobiliário, amargando grande prejuízo financeiro às construtoras vendedoras.  

Notícias que datam da época dos julgados analisados neste trabalho monografico 

demonstram como a crise econômica afetou fortemente a renda do adquirente que, inclusive, 

antes de perder o emprego já buscava a construtora vendedora para a realização da extinção 

da relação contratual. É o exemplo noticiado por Chiara Quintão e Felipe Marques
305

 ao 

revelar que o quantitativo de imóveis devolvidos atingia o patamar de 30%: 

 

erivaldo Duarte, de 43 anos, fechou, no ano passado, a compra de seu primeiro 

imóvel e acreditou que, finalmente, deixaria o aluguel para trás quando se mudasse 

para o apartamento em Osasco, Região Metropolitana de São Paulo, que deve ser 

entregue no último trimestre de 2016. Mas, um ano após a compra, o sonho da casa 

própria ruiu, com a forte deterioração do cenário econômico. Preocupado com a 

possibilidade de estar desempregado no ano que vem e com o tamanho da prestação 

mensal que teria de pagar ao banco após a disparada dos juros, Duarte tomou a 

difícil decisão de procurar a incorporadora Danpris e fazer um distrato. Em bom 

português, desistiu da compra. 

 

O Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo
306

 observa:  

 

parece não haver dissenso doutrinário de que em respeito ao princípio da função 

social dos contratos e da boa-fé objetiva devem ser prestigiados os procedimentos 

judiciais e extrajudiciais que assegurem ao credor o cumprimento da obrigação 

conforme esta for a assumida pelo devedor.  

 

Se a função social do contrato determina que este deve ser cumprido, a decisão 

judicial sobre as causas que levam ao pedido de resilição do contrato de promessa de compra 

e venda não deveriam caminhar para a extinção contratual. Pelo contrário, justamente por 

buscar o cumprimento do princípio da função social do contrato de promessa de compra e 
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venda e da boa-fé objetiva contratual, as decisões judiciais deveriam buscar a efetivação do 

objeto contratado. Essa resolução poderia ser alcançada por meio de um acordo entre 

adquirente e construtora vendedora, como por exemplo, melhorando a forma de pagamento da 

prestação devida pelo adquirente que atravessa um momento de dificuldade financeira 

particular, possibilitando que, este adquira o imóvel pretendido e assim seja obtida a função 

social do contrato de promessa de compra e venda, a qual se materializa quando da execução 

do contrato definitivo de compra e venda.  

 

4.2 Dos reflexos sociais  

 

A título de exemplo pode-se pensar em um edifício, em que, devido a crise, 70% dos 

adquirentes não conseguem honrar com as suas parcelas devidas em razão do contrato 

firmado. Imaginando-se que todos venham a inadimplir e judicialmente consigam a 

restituição dos valores pagos, descontados o percentual de retenção estabelecido pelo juízo da 

causa, neste edifício restariam apenas 30% dos adquirentes, os quais provavelmente não terão 

suas unidades imobiliárias entregues dentro do prazo contratado e consequentemente 

ingressarão judicialmente contra o mesmo incorporador/construtora ré.  

Vê-se assim um efeito em cascata que a resilição judicial desses contratos provoca, 

inicialmente no âmbito apenas daqueles adquirentes das unidades imobiliárias. Analisando-se 

a questão é possível pensar nos milhões de empregos que o setor de construção civil gera no 

Brasil. Tem-se assim a relevância do presente estudo na medida em que, sem desconsiderar o 

prestígio das decisões judiciais atuais, visa a uma analise profunda destas, para enfim indicar 

formas alternativas de decisões judiciais às já existentes. 

Também não é o caso de aplicação da exceção de contrato não cumprido (artigos 476 e 

477 do Código Civil de 2002
307

) e nem da resilição por onerosidade excessiva (artigos 478 a 

480 do Código Civil de 2002
308

). Neste último é importante ressaltar que a perda 

superveniente do emprego ou da condição econômica existente ao tempo da contratação pelo 

adquirente da unidade imobiliária não representa onerosidade excessiva para fins de resilição 

contratual. As condições pactuadas continuam as mesmas, o valor a ser pago pelo adquirente 

durante este período de obra continua o mesmo, o que mudou, por óbvio, foi a condição 

econômica pessoal do adquirente.  

                                                           
307

 BRASIL, op. cit., nota 1. 
308

 Ibidem. 



100 
 

Caio Farah Rodriguez
309

 apresenta a ideia de um Judiciário experimentalista, em que a 

justiça está em constante construção. Neste modelo, ele sustenta que as decisões judiciais 

devem ter seus efeitos constantemente monitorados objetivando a construção de um processo 

de aprendizagem sobre elas, em que às partes seriam atribuídos ônus pelas consequências de 

suas “visões de mundo”. O autor explica: 

 

ou seja: a generalidade dos enunciados normativos (tipicamente, standards, do tipo 

“dever de prestar educação igualitária e adequada") é compensada pelo processo de 

definição de metas (o que se dá, sobretudo, por intermédio de benchmarking), 

formas de medição de atingimento, monitoramento contínuo e revisão das metas à 

luz dos resultados obtidos. A norma é vista como um ponto de partida para o 

planejamento de atividades segundo modelo de aprendizado experimental. 

 

Em uma época de mercado imobiliário aquecido isso era irrelevante, já que o lucro 

com a revenda do imóvel era certo e a retenção do valor contratualmente estipulado era aceita 

por ambas as partes. Com a mudança econômica do país
310

, muitos imóveis adquiridos foram 

devolvidos motivados pelo desemprego dos adquirentes que não podiam mais pagar as 

prestações ou porque percebendo a desvalorização do imóvel que ainda está em construção, 

decidem não arcar com essa desvantajosa situação, repassando o prejuízo à construtora, que, 

como visto, restitui valores com base no valor de venda do imovél e não com base no valor 

real deste imóvel, o qual no momento vale até 30% a menos do valor contratado
311

.  

Diante da sanção presidencial ao Projeto de Lei nº 1.220/ 2015
312

, a releitura do 

Enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
313

 é fundamental, de modo a 

compatibilizá-la não apenas com a nova legislação a respeito das resilições unilaterais, mais 

também, com o contexto econômico financeiro vivenciado pelo setor para que a crise 

amargada não se prolongue. A sociedade não necessita de um estado juiz que profere 

sentenças sem análise do contexto em que esta é proferida, é necessário que essas sentenças 

sejam eficazes. A eficácia destes provimentos judiciais será atingida quando houver 

semelhança fática entre o que se tem no processo e o que se é possível alcançar na execução 

das sentenças.  
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O Projeto de lei nº 1.220/2015 buscou o reequilibrar o “pêndulo” existente na relação 

adquirente – construtor/vendedor, no entanto, não tratou da perda da capacidade financeira do 

adquirente, relevante motivo para as resilições unilaterais analisadas. O legislador poderia 

considerar essa como causa suspensiva do contrato de promessa de compra e venda, pelo 

prazo de 180 dias ou aquisição de nova atividade remunerada pelo adquirente, o que ocorresse 

primeiro.  

Outro ponto que não foi regulado são justamente as consequências de múltiplas 

extinções contratuais no mesmo empreendimento imobiliário ou elevado número de 

inadimplências atingindo expressiva quantidade de adquirentes. Para essa hipótese, o 

legislador poderia ter previsto hipótese de suspensão da execução contratual, permitindo que o 

contrato se prolongasse pelo mesmo período em que suspenso.  

Tudo isso em prestígio ao princípio da solidariedade entre os adquirentes, reafirmando 

assim que as resilições não são operadas contra o construtor vendedor e sim contra os demais 

adquirentes do mesmo empreendimento, os quais guardam legítima expectativa que todos os 

adquirentes cumpram com suas parcelas contratuais visando ao benefício comum da entrega 

do objeto contratado.  
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CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho monográfico encontrou como problemática a ser explorada a resilição da 

promessa de compra e venda e, consequentemente, os seus efeitos jurídicos, econômicos e 

sociais. O tema assume grande relevância frente ao quadro de crise econômica pelo qual o 

Brasil passa nos últimos anos, a qual gerou a resilição de muitos contratos de promessa de 

compra e venda, aumentando o acervo de unidades imobiliárias disponíveis no mercado.  

 Nessa perspectiva, visando a resilição destes contratos, muitos adquirentes 

compradores dos imóveis, na maioria das vezes adquiridos na planta, demandaram a análise 

judicial da sua pretensão. Presente assim o conflito entre adquirente comprador e construtora 

vendedora, em que o principal ponto discutido é o percentual de retenção dos valores pagos 

pelo adquirente quando da resilição.  

 Inicialmente analisando-se toda a legislação pátria sobre o tema, constatou-se que as 

construtoras, sob a égide do Código Civil de 1916, obtinham a resilição irrestrita dos 

contratos firmados. Logo, o adquirente era refém do arbítrio do construtor, não possuindo 

qualquer proteção do contrato firmado, já que a resilição era permitida.  

 Diante dos abusos dos construtores vendedores, várias legislações foram publicadas 

visando fornecer mais segurança jurídica ao contrato e consequentemente ao adquirente que 

vinha adimplindo com todas as cláusulas firmadas. O instrumento mais forte conferido por 

essas legislações foi a prerrogativa de irretratabilidade do contrato por meio do registro da 

promessa e assim a possibilidade de futuramente adjudicar compulsoriamente o contrato.  

 O auge da proteção legislativa conferida ao adquirente comprador foi com o artigo 53 

do Código de Defesa do Consumidor em oposição ao princípio do pacta sun servanda, que 

determinava a perda integral dos valores frente a inadimplência.  

Mesmo com estas legislações conflitos ainda ficaram pendentes de resolução, como 

por exemplo, a possibilidade de resilição da promessa de compra e venda e do percentual de 

retenção em favor do construtor vendedor quando da resilição motivada pela adquirente. 

Apesar da relevância jurídica do tema, a doutrina nacional ainda é escassa, o que levou a 

maior análise dos precedentes jurisprudenciais na resilição das controvérsias pesquisadas.  

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no 

Recurso Especial nº 59.870 decidiu pela possibilidade da resilição do contrato de promessa de 

compra e venda por iniciativa do adquirente comprador, contrariamente ao veto do parágrafo 

1º do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que diante da cláusula de 

irretratabilidade inserida no contrato. No precedente firmou-se que a restituição dos valores 
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pagos pelo adquirente seria fixada em 75% e retenção de 25% pelo construtor vendedor das 

quantias pagas.  

Apesar do percentual determinado pela Corte, conforme analisado neste trabalho, 

alguns acórdãos, confirmando a jurisprudência pela admissibilidade da resilição do contrato 

de promessa de compra e venda pelo adquirente comprador, não utilizam o percentual fixado 

em 25%, ao contrário, afirmam que o entendimento da corte é pela retenção entre 10 a 25%. 

Não foi esse o real percentual fixado, o que gerou decisões divergentes nos Tribunais de 

Justiça nacionais. 

Diante da insegurança jurídica sobre o tema, a resilição da promessa de compra e 

venda foi objeto do Projeto de Lei nº 1.220/2015, que preencheu a lacuna legislativa do veto 

ao parágrafo 1º do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor.  Mesmo após a aprovação 

das novas regras, o magistrado nacional na aplicação do direito ao caso concreto deve 

considerar que o setor da construção civil não está restrito à construção de moradias, sendo 

este a base de um país em desenvolvimento, como é o Brasil, em que o crescimento da 

infraestrutura é fundamental para o crescimento econômico do país.  

O trabalho monográfico caminhou, por fim, na análise do Enunciado da Súmula nº 543 

do Superior Tribunal de Justiça. Mediante a alteração das premissas usadas pela Corte 

Superior, foram apresentadas sugestões jurisdicionais que poderão ser adotadas pelos 

magistrados quando da análise da resilição da promessa de compra e venda, sempre 

privilegiando a manutenção do contrato firmado, visto que, nele não há qualquer vício e que, 

na maioria das vezes, foi a perda do poder aquisitivo do adquirente a motivação para o pedido 

de resilição da promessa de compra e venda.  

 Conclui-se que a resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda 

realizada pelo Poder Judiciário é sui generes, não tendo base legal e nem contratual frente a 

irretratabilidade, devendo-se assim buscar a manutenção contratual, buscando o adquirente 

novo contratante para a sua posição contratual. No entanto, decidindo-se pela resilição 

unilateral judicial, esta deverá, para os contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, aplicar o 

percentual de 25%, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o 

Enunciado de Súmula nº 543 de acordo com a capacidade econômico financeira da 

construtora, respeitando o direito dos demais adquirentes, promovendo ao final a segurança 

jurídica necessária a todo contrato, em especial aos de fundo econômico, como é o contrato de 

promessa de compra e venda.    
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QUADRO COMPARATIVO 

Projeto de Lei nº 1.220/2015 aprovado na 

Câmara os Deputados 

PLC 68/2018 e Redação final enviada à 

sanção presidencial 

Lei nº 4.591/1964 

Sem correspondência Art. 35-A: quadro-resumo. 

Art. 43-A: cláusula de tolerância em até 180 

dias corridos da data estipulada para entrega. 
Art. 43-A: mantido sem alteração. 

§1º: hipótese de resolução do contrato com 

devolução dos valores e multa 
§1º: mantido sem alteração. 

§2º: continuação do contrato com indenização 

de 1% do valor efetivamente pago a 

construtora 

§2º: mantido sem alteração. 

§3º: não cumulatividade da indenização do 

§2º com multa do §1º. 
§3º: mantido sem alteração.  

Art. 67-A: restituição das quantias pagas: 

Caput: “Em caso de desfazimento do contrato, 

mediante distrato ou resolução por inadimplemento 

total de obrigação do adquirente, este fará jus à 

restituição das quantias que houver pago diretamente 

ao incorporador, atualizadas com base no índice 

contratualmente estabelecido para a correção monetária 

das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, 

cumulativamente:” 

 

Art. 67-A: 

Caput: “Em caso de desfazimento do contrato, 

celebrado exclusivamente com o incorporador, 

mediante distrato ou resolução por inadimplemento 

absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à 

restituição das quantias que houver pago diretamente 

ao incorporador, atualizadas com base no índice 

contratualmente estabelecido para a correção 

monetária das parcelas do preço do imóvel, delas 

deduzidas, cumulativamente:” 

§1º: pena convencional. §1º: mantido sem alteração. 

§2º: débitos do adquirente pelo período de 

disponibilidade do imóvel: 

§2º: mantido sem alteração; 

 

I – impostos reais; 
I – mantido sem alteração; 

 

II – cotas condominiais e contribuições 

associativas; 

II – mantido sem alteração; 

 

III – fruição do imóvel: “valor correspondente à 

fruição do imóvel, calculado de acordo com critério 

pactuado no contrato ou, na falta de estipulação, fixado 

pelo juiz em valor equivalente ao de aluguel de imóvel 

do mesmo padrão e localidade do objeto do contrato” 

III – fruição do imóvel: “valor correspondente à 

fruição do imóvel, equivalente a 0,5% (cinco décimos 

por cento) sobre o valor atualizado do contrato, pro 

rata” 

IV – demais encargos e despesas previstas no 

contrato; 
IV – mantido sem alteração. 

§3º: compensação entre os débitos do 

adquirente com a quantia a ser restituída. 
§3º: mantido sem alteração. 

Sem correspondência. §4º: “Os descontos e as retenções de que trata este 



artigo, após o desfazimento do contrato, estão 

limitados aos valores efetivamente pagos pelo 

adquirente, salvo em relação às quantias relativas à 

fruição do imóvel.” 

§4º: restituição para incorporação regida pelo 

patrimônio de afetação: “Quando a incorporação 

estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação 

de que trata a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, o 

incorporador restituirá os valores pagos pelo 

adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo 

e atualizados com base no índice contratualmente 

estabelecido para a correção monetária das parcelas do 

preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

após o habite-se ou documento equivalente expedido 

pelo órgão público municipal competente, admitindo-

se, nessa hipótese, que a pena referida no inciso II do 

caput deste artigo seja estabelecida até o limite de 50% 

(cinquenta por cento) da quantia paga.” 

Renumerado para §5º e modificada a 

redação: 

“Quando a incorporação estiver submetida ao regime 

do patrimônio de afetação de que tratam os arts. 31-A 

a 31-F da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o 

incorporador restituirá os valores pagos pelo 

adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo 

e atualizados com base no índice contratualmente 

estabelecido para a correção monetária das parcelas 

do preço do imóvel, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após o habite-se ou documento equivalente 

expedido pelo órgão público municipal competente, 

admitindo-se, nessa hipótese, que a pena referida no 

inciso II do caput deste artigo seja estabelecida até o 

limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga.” 

§5º: restituição para incorporação não regida 

pelo patrimônio de afetação: 

Mantido sem alteração e renumerado para 

§6º. 

§6º: revenda da unidade antes do prazo 

estipulado no §§ 4º ou 5º. 

Mantido sem alteração e renumerado para 

§7º. 

§7º: atualização dos valores remanescentes. 
Mantido sem alteração e renumerado para 

§8º. 

§8º: hipótese de incidência da cláusula penal 

contratual. 

Mantido sem alteração e renumerado para 

§9º. 

§9º: direito de arrependimento para contratos 

firmados em estandes de vendas e for a da 

sede do incorporador 

Mantido sem alteração e renumerado para 

§10. 

§10: carta registrada para o exercício do prazo 

de arrependimento 

Mantido sem alteração e renumerado para 

§11. 

§11: irretratabilidade do contrato de 

incorporação imobiliária 

Mantido sem alteração e renumerado para 

§12. 

§12: condições diferenciadas por meio de 

instrumento específico 

Mantido sem alteração e renumerado para 

§13. 

§13: leilão do imóvel objeto de contrato de  

compra e venda com pagamento parcelado, 

com ou sem garantia real, de promessa de 

compra e venda ou de cessão e de compra e 

venda com pacto adjeto de alienação 

fiduciária 

 

Mantido sem alteração e renumerado para 

§15. 



Lei n˚ 6.766/1979 

Sem correspondência. Art. 26-A: quadro resumo 

Art. 32-A: restituição dos valores pagos pelos 

adquirentes, com os seguintes descontos: 
Art. 32-A, caput: mantido sem alteração. 

I – fruição do imóvel: “os valores correspondentes 

à eventual fruição do imóvel, até o limite máximo de 

1% (um por cento) ao mês sobre o valor atualizado do 

lote definido em contrato, cujo prazo será contado a 

partir da data da transmissão da posse do imóvel ao 

adquirente até sua restituição ao loteador;” 

I: “os valores correspondentes à eventual fruição do 

imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco 

centésimos por cento) sobre o valor atualizado do 

contrato, cujo prazo será contado a partir da data da 

transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua 

restituição ao loteador;” 

II – cláusula penal e despesas administrativas, 

limitado a 10% do valor atualizado do 

contrato 

II - mantido sem alteração. 

III -  encargos moratórios III - mantido sem alteração. 

IV – débito de IPTU, contribuição 

condominiais, associativas, tributos, custas e 

emolumentos quanto a restituição e/o rescisão. 

IV - mantido sem alteração. 

V – comissão de corretagem V - mantido sem alteração. 

§1º: modo como ocorrerá o pagamento: até 12 

parcelas mensais 
§1º: mantido sem alteração. 

I – em loteamento com obras em andamento: 

até 180 dias após o prazo contratual de 

conclusão da obra 

I - mantido sem alteração. 

II- em loteamento com obras em concluídas: 

até 12 meses após a formalização da rescisão 

contratual 

II - mantido sem alteração. 

§2º: registro do contrato de nova venda §2º: mantido sem alteração. 

§3º: exclusão dos contratos e escrituras de 

compra e venda de lote sob alienação 

fiduciária 

§3º: mantido sem alteração. 

Art. 34 caput: sem alteração legislativa. Art. 34 caput: sem alteração legislativa. 

§1º: sem alteração legislativa. §1º: sem alteração legislativa. 

§2º: leilão judicial ou extrajudicial §2º: mantido sem alteração. 

Art. 35: cancelamento do registro por 

inadimplemento 
Art. 35: mantido sem alteração. 

§3º: dispensa da obrigação da comprovação 

prévia de pagamento em parcela única ou da 

primeira parcela 

§3º: mantido sem alteração. 

 

Quadro comparativo entre o texto do Projeto de Lei nº 1.220/2015 aprovado na Câmara dos Deputados e o texto 

legal final submetido à sanção presidencial em dezembro de 2018.  



 


