
RECURSOS REPETITIVOS 

PROCESSO REsp 1.740.911-DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. Acd. 

Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, por maioria, 

julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019 (Tema 1002) 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR 

TEMA Promessa de compra e venda de unidade imobiliária. 

Contrato anterior à Lei n. 13.786/2018. Resolução imotivada 

pelo promitente comprador. Devolução de valores pagos. 

Cláusula penal. Pedido de alteração. Sentença constitutiva. 

Juros de mora. Termo inicial. Trânsito em julgado. Tema 

1002. 

DESTAQUE 

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 

13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente 

comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem 

a partir do trânsito em julgado da decisão. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Nos casos em que a iniciativa da rescisão do contrato parte do consumidor, sem culpa do 

fornecedor, ante a ausência de disciplina legal - até a edição da Lei n. 13.786 de 

27/12/2018, a qual irá reger futuros contratos - não há culpa (ou mora) da incorporadora 

que vinha cumprindo regularmente o contrato. De acordo com o art. 32, § 2º, da Lei n. 

4.591/1964, os contratos de compra e venda, promessa de venda ou cessão de unidades 

autônomas foram concebidos como irretratáveis, o que deveria conferir segurança tanto 

ao empreendedor quanto ao adquirente da futura unidade. Apesar de irretratável, a 

jurisprudência reconheceu excepcionalmente ao promissário comprador o direito 

(potestativo) de exigir a rescisão do contrato com devolução das parcelas pagas de 

forma imediata e em parcela única. No caso, ante a discordância do autor com os termos 

do contrato vigente, ausente previsão legal a propósito do distrato e, consequentemente, 

da cláusula penal pertinente, não há objeto certo na obrigação a ser constituída por força 

de decisão judicial. Não há, portanto, como reconhecer como preexistente o dever de 

restituir valores em desconformidade com o que fora pactuado. A pretensão é 

exatamente alterar a situação jurídica, com a mudança da cláusula. Dessa forma, a 

sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem claramente natureza 

constitutiva, com efeito ex nunc, isto é, a partir da formação da nova obrigação pelo 

título judicial. Assim, a parte condenatória da sentença - restituição dos valores pagos 

após a revisão da cláusula penal - somente poderá ser liquidada após a modificação, pela 

decisão judicial, da cláusula questionada. Em consequência, os juros de mora relativos à 

restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da 

decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor. 
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PROCESSO REsp 1.725.609-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, por unanimidade, julgado em 20/08/2019, DJe 

22/08/2019 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO FALIMENTAR 

TEMA Compra e venda com reserva de domínio. Recuperação 

judicial. Não sujeição. Registro junto ao cartório. 

Desnecessidade. 

DESTAQUE 

Os créditos concernentes a contrato de compra e venda com reserva de domínio não 

estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial da compradora, independentemente de 

registro da avença em cartório. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Segundo o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, o crédito titularizado por proprietário em 

contrato de venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação 

judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as 

condições contratuais. A manutenção da propriedade do bem objeto do contrato com o 

vendedor até o implemento da condição pactuada (pagamento integral do preço) não é 

afetada pela ausência de registro perante a serventia extrajudicial. O dispositivo legal 

precitado exige, para não sujeição dos créditos detidos pelo proprietário em contrato 

com reserva de domínio, apenas e tão somente que ele ostente tal condição (de 

proprietário), o que decorre da própria natureza do negócio jurídico. O registro previsto 

no art. 522 do CC/2002 se impõe como requisito tão somente para fins de publicidade, 

ou seja, para que a reserva de domínio seja oponível a terceiros que possam ser 

prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência de tal cláusula. 

Verifica-se que esta Terceira Turma, em situações análogas – versando sobre direitos de 

crédito cedidos fiduciariamente –, já firmou posição no sentido da desnecessidade do 

registro para sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial do devedor. De se ressaltar 

que, tanto no que concerne à cessão fiduciária de créditos como quanto à venda com 

reserva de domínio, o registro do contrato não é requisito constitutivo do negócio 

jurídico respectivo. Vale dizer, o registro tem mera função declaratória, conferindo ao 

pacto eficácia contra terceiros, conforme dispõem os arts. 129 da Lei de Registros 

Públicos (Lei n. 6.015/1973) e o art. 522, parte final, do Código Civil. 

 

PROCESSO REsp 1.715.806-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 

Terceira Turma, por maioria, julgado em 20/08/2019, DJe 

28/08/2019 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL, DIREITO MARCÁRIO 

TEMA Utilização de nome civil como marca. Direito de 

personalidade latente. Necessidade de autorização expressa e 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1725609
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limitada. Inexistência. 

DESTAQUE 

Cada novo registro de signo distintivo como marca, ainda que de mesma titularidade, 

deve atender todos os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto à autorização do 

titular do nome civil eventualmente utilizado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Recurso em que se discute ato que anulou registro de marca por falta de autorização 

para utilização de nome civil. O nome civil consiste em direito de personalidade - 

absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, imprescritível, inalienável, incessível, 

inexpropriável, irrenunciável e intransmissível -, a legislação nacional admite o destaque 

de parcela desse direito para fins de transação e disposição, tal qual se dá na sua 

registrabilidade enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada. 

Ademais, o direito nacional não admite a cessão de uso de nome civil de forma ampla, 

ela estará sempre adstrita à finalidade definida no ato do consentimento. Nesse contexto, 

cada marca, cada signo distintivo submetido a registro, por constituir objeto autônomo 

do direito marcário, deve preencher os requisitos de registrabilidade, inclusive quanto ao 

consentimento para nova utilização do nome civil. A autorização de uso de nome civil 

ou assinatura mantém latente, na esfera jurídica do titular do direito de personalidade, o 

direito de defesa contra utilização que desborde dos limites da autorização ou ofenda a 

imagem ou a honra do indivíduo representado. 

 
QUARTA TURMA 

PROCESSO REsp 1.641.549-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 

Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 13/08/2019, DJe 

20/08/2019 

RAMO DO DIREITO DIREITO CIVIL 

TEMA Cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e 

impenhorabilidade. Vigência da restrição. Vida do 

beneficiário. Transmissão causa mortis do bem gravado. 

Testamento. Validade. 

DESTAQUE 

As cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade não tornam 

nulo o testamento, que dispõe sobre transmissão causa mortis do bem gravado. 

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR 

Inicialmente, importante pontuar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no 

sentido de que, por força do princípio da livre circulação dos bens, não é possível a 

inalienabilidade perpétua, razão pela qual as cláusulas de inalienabilidade, 
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incomunicabilidade e impenhorabilidade se extinguem com a morte do titular do bem 

clausulado, podendo a propriedade ser livremente transferida a seus sucessores. Por seu 

turno, a doutrina ensina que a disposição patrimonial realizada em testamento somente 

se efetiva após o óbito do testador. Assim, a elaboração do testamento não acarreta 

nenhum ato de alienação da propriedade em vida, senão evidencia a declaração de 

vontade do testador, revogável a qualquer tempo. Dessa forma, as cláusulas de 

inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade não tornam nulo o testamento 

que dispõe sobre transmissão causa mortis de bem gravado, haja vista que o ato de 

disposição somente produz efeitos após a morte do testador, quando então ocorrerá a 

transmissão da propriedade. 

 


