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CONTRATOS 
 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

Súmula 413-STF: O compromisso de compra e 
venda de imóveis, ainda que não loteados, dá 
direito a execução compulsória, quando reunidos os 
requisitos legais.  

Súmula 168-STF: Para os efeitos do Dec.-Lei 58, de 
10.12.1937, admite-se a inscrição imobiliária do 
compromisso de compra e venda no curso da ação.  

Súmula 167-STF: Não se aplica o regime do Dec.-
Lei 58, de 10.12.1937, ao compromisso de compra e 
venda não inscrito no registro imobiliário, salvo se 
o promitente vendedor se obrigou a efetuar o 
registro. 

Súmula 166-STF: É inadmissível o arrependimento 
no compromisso de compra e venda sujeito ao 
regime do Dec.-Lei 58, de 10.12.1937.  

Súmula 412-STF: No compromisso de compra e 
venda com cláusula de arrependimento, a 
devolução do sinal, por quem o deu, ou a sua 
restituição em dobro, por quem o recebeu, exclui 
indenização maior a título de perdas e danos, salvo 
os juros moratórios e os encargos do processo.  

CONTRATO DE SEGURO 
 
Súmula 188-STF: O segurador tem ação regressiva 
contra o causador do dano, pelo que efetivamente 
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.  
 

LOCAÇÃO 
 
Súmula 158-STF: Salvo estipulação contratual 
averbada no registro imobiliário, não responde o 
adquirente pelas benfeitorias do locatário. 
 
Súmula 374-STF: Na retomada para construção 
mais útil, não é necessário que a obra tenha sido 
ordenada pela autoridade pública.  
 
Súmula 409-STF: Ao retomante, que tenha mais de 
um prédio alugado, cabe optar entre eles, salvo 
abuso de direito.  
 
Súmula 410-STF: Se o locador, utilizando prédio 
próprio para residência ou atividade comercial, 
pede o imóvel locado para uso próprio, diverso do 

que tem o por ele ocupado, não está obrigado a 
provar a necessidade, que se presume.  
 
Súmula 411-STF: O locatário autorizado a ceder a 
locação pode sublocar o imóvel.  
 
Súmula 442-STF: A inscrição do contrato de 
locação no registro de imóveis, para a validade da 
cláusula de vigência contra o adquirente do imóvel, 
ou perante terceiros, dispensa a transcrição no 
registro de títulos e documentos.  
 
Súmula 449-STF: O valor da causa, na 
consignatória de aluguel, corresponde a uma 
anuidade.  
 
Súmula 483-STF: É dispensável a prova da 
necessidade, na retomada do prédio situado em 
localidade para onde o proprietário pretende 
transferir residência, salvo se mantiver, também, a 
anterior, quando dita prova será exigida. 
 
Súmula 486-STF: Admite-se a retomada para 
sociedade da qual o locador, ou seu cônjuge, seja 
sócio, com participação predominante no capital 
social.  
 

CONTRATO DE TRANSPORTE 
 
Súmula 187-STF: A responsabilidade contratual do 
transportador, pelo acidente com o passageiro, não 
é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem 
ação regressiva.  
 
Súmula 161-STF: Em contrato de transporte, é 
inoperante a cláusula de não indenizar.  
 
Súmula 35-STF: Em caso de acidente do trabalho 
ou de transporte, a concubina tem direito de ser 
indenizada pela morte do amásio, se entre eles não 
havia impedimento para o matrimônio.  
 
Súmula 151-STF: Prescreve em um ano a ação do 
segurador sub-rogado para haver indenização por 
extravio ou perda de carga transportada por navio.  
 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
 
Súmula 489-STF: A compra e venda de automóvel 
não prevalece contra terceiros, de boa-fé, se o 
contrato não foi transcrito no registro de títulos e 
documentos.  

 


