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 Relação de consumo, adquirente (hipossuficiente) e incorporadora (fornecedora de um “produto”):

 artigo 53 do CDC: 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

 Súmula 1 do TJ/SP: O compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a 
rescisão o contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de 
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se 
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem

PREMISSA ADOTADA PELA ATUAL JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA



1. Prevalência do direito de “arrependimento” 

2. O imóvel volta ao estoque da incorporadora para comercialização

3. A questão fica limitada ao “ajuste dos valores” - qual percentual deve ser devolvido? Qual prazo 

para devolução?

Exemplo de decisão recente: 17/05/2018 - TJ/SP. P. 1030746-63.2016.8.26.0100
 APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual e restituição de quantias pagas. Compromisso de compra e venda. 

Resilição por iniciativa dos adquirentes diante de alteração de situação financeira. Sentença que rescinde o 
contrato e condena a ré a restituir 90% do total pago pelos promitentes compradores. 
Cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade. Nulidade decretada diante da abusividade (art. 51 CDC). 
Direito do promitente comprador inadimplente de pleitear a rescisão do contrato garantido pelo art. 53 CDC e 
pela Súmula 01 do TJSP. Cláusula 10.8 é abusiva por prever a retenção de 25% das quantias pagas, após os 
descontos previstos na cláusula.
Retenção que deve ficar restrita a 20% dos valores pagos pelos compromissários compradores.”

EFEITOS DA ATUAL JURISPRUDÊNCIA AO LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS



1. Prazo para devolução de valores: as incorporadoras não têm sido atendidas em seus 

pleitos judiciais de concessão de prazo para a devolução dos valores aos adquirentes 

(pretensão de devolução ao final da obra).

Súmula 543 do STJ para devolução “imediata”.
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 
submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo 
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu 
causa ao desfazimento (31/08/2015)”

REGRAS ATUAIS PARA “DEVOLUÇÃO” - ATUAL JURISPRUDÊNCIA 



2. Direitos de retenção: 

a) Culpa exclusiva da incorporadora = devolução total + perdas e danos

b) Sem culpa da incorporadora = retenção de 10% à 25% dos valores pagos
 Perdas e Danos. Há decisões em que o percentual deve ser modulado 

conforme a comprovação de perdas e danos incorridos e específicos ao caso
 Investidores. Adquirentes de unidades que sejam investidores (não seriam 

exatamente “consumidores”) podem ter tratamento diferenciado pela 
justiça

3. Cláusula SATI: devolução integral (considerada ilegal/abusiva)

4. Comissão de Corretagem: regra geral = não devolução (considerada legal)

+ REGRAS ATUAIS PARA “DEVOLUÇÃO” - ATUAL JURISPRUDÊNCIA 
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• Introduz novas regras para consolidar o direito à rescisão e impor regras para a “devolução”.

• Trâmite: (i) a matéria foi aprovada pelo relator na comissão de assuntos econômicos (na qual 

foram apresentadas emendas); (ii) no plenário não chegou a ser votado o projeto, tendo sido 

apresentadas 27 emendas ao texto original; (iii) o projeto voltou para a comissão de assuntos 

econômicos e aguarda definição de novo relator.

• Estrutura original do Projeto:

a) Rescisão por culpa da incorporadora (admitido o prazo de 180 dias de carência para a 
conclusão da obra) = restituição integral + multa. Pagto em 60 dias da resolução do 
contrato. Obs: multa não estabelecida no projeto.

PROJETO DE LEI 1.220/2015 (atual PL da Câmara 68/2018)



• Estrutura Original do Projeto (continuação):
b) Rescisão por decisão unilateral do adquirente: devolução dos valores pagos menos: (i) 
comissão de corretagem, (ii) pena convencional não excedente a 25% (não precisa 
demonstrar prejuízo).

c) Rescisão por decisão do adquirente em incorporação com patrimônio de afetação: a 
multa sobe para até 50% e pode ser paga apenas depois de concluída a obra (após o 
habite-se).

d) Pode o consumidor se eximir do pagamento da multa caso tenha êxito na cessão dos 
direitos para terceiro (que seja aceito pela incorporadora).

PROJETO DE LEI 1.220/2015 (atual PL da Câmara 68/2018)
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Preocupações do Setor

• Pela estrutura do projeto, só terá “eficácia” para novos contratos – já que a lei 
menciona a necessidade de previsão da multa. Porém, e se o contrato 
celebrado antes da lei já determinar multa “equivalente”?

• Os percentuais de devolução ficarão ainda sujeitos à Jurisprudência?

• Como fica a possibilidade de aplicação do percentual como mero limite até
50%?

• Qual o risco da indefinição da multa no projeto de lei?

NOVAS REGRAS PARA O DISTRATO
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