formação
de especialistas em
compra e venda de
imóveis
aspectos práticos
e cautelas devidas

- validade do negócio jurídico
- segurança jurídica
- formação dos contratos
		- presentes e ausentes
- sucessão hereditária
		 - princípio saisine
Alvará judicial
DESCENDENTES
(filhos, netos e bisnetos concorrendo com o(a) viúv(a)
meeiro(a) e herdeiro(a), não podendo sua parte ser inferior
a 1/4 (filhos fora do casamento possuem o mesmo percentual);

- ascendentes
(pais, avós e bisavós)
- ascendentes
(irmãos, sobrinhos e tios)
Nota 1. filhos dentro ou fora do casamento concorrem
em igualdade de condições
nota 2. o direito de habitação prevalece sobre o direito de
propriedade
nota 3. enquanto não houver a partilha dos bens, o
viúvo(a) que tiver filhos com o "de cujos" não poderá
casar novamente
nota 4. com a morte da pessoa, as dívidas não deixam de
existir.

por isso, passam a fazer parte do espólio (conjunto de
direitos de obrigações do falecido)
-

posse, detenção e propriedade

-

documentação imobiliária

- Imóvel irregular
- Fração ideal de terreno x
		unidade imobiliária
-

Falta de “habite-se”

- Falta de Memorial de Incorporação registrado no 		
		rGI

Ciberespaço - Denominação
científica de espaço virtual
onde as pessoas se comunicam
- Artº 927 do Código Civil - “Aquele que por ato ilícito,
causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo”
- Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014 - Art 19) & CDC
- Artº 723 do Código Civil
- Brasil tem 116,1 milões de usuários de internet
- No mundo são 4 bilhões
- quase a totalidade (92,4%) dos 116,1 milhões de habitantes
do paísque acessaram a rede fizeram uso de aplicativos
de troca de mensagens
- Comunicação é a principal finalidade do uso
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marco civil na inTerneT
a - proteção à vida Íntimadas pessoas
B - proteção de informações especiais
C - garantia de privacidade nas comunicações
D - maior liberdade de expressão
e - retirada de conteúdo do ar

Compliance no mercado
imobiliário
- aumento de produção e o compliance

02

direito & tecnologia
- contrato eletrônico
- como se formam os contratos eletrônicos

03

o Código Civil, em seu artigo 428, prevê que: "A proposta
só deixará de ser obrigatória: (i) Se feita sem prazo a uma
pessoa presente, e não for imediatamente aceita; (ii) Se, feita
a uma pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para
a resposta chegar ao conhecimento do proponente; (iii) se,
antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da
outra parte a retratação do proponente.

- local de início do contrato eletrônico
- contrato de adesão na internet
- contratos online internacionais
- documento eletrônico

- direitos básicos do consumidor na área imobiliária
(Art. 6º do CDC)
(i) proteção contra práticas e contra fornecimento de produtos

ou de serviços danosos;

(ii) liberdade de escolha e plena igualdade nas contratações de
produtos e serviços
(iii) informações claras e precisas sobre qualidade, riscos, preço,
características, quantidade e condições de pagamento;
(iv) proteção contra publicidade mentirosa e abusiva, falsidade
ou falta de clareza nas informaçoes apresentadas;
(v) nulidade de cláusulas abusivas ou proibição de condições
impostas na apresentação de produtos e serviços, como no
caso de venda casada

- desistência do contrato assinado
- prazo de entrega de imóvel novo

04

notificação extrajudicial
principais prazos prescricionais
na área imobiliária

05

(i)

10 (dez) anos quando a lei não fixa prazo menor
(art. 205 código civil);

(ii)

90 (noventa) dias do registro da escritura para o
novo comprador retomar imóvel alugado;

(iii)

03 (três) anos dívidas de alugueis;
(iv) 01 (um) anos e 01 (dia) para interromper obra nova

(v) 10 (dez) anos a responsabilidade civil por dívidas de 		
contratos (stj)

do contrato de promessa de compra e venda
adjudicação compulsória
tributação do itbi no contrato de
promessa de compra e venda
o código civil em seu art. 1.225 prevê que são direitos reais:
"i- a propriedade; ii- a superfície; iii- as servidões; iv- o usofruto; v- o uso; vi- a habitação; 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 do imóvel. porém, pode ser repassado contratualmente para o vendendor (art. 42 do código tributário
nacional - "contribuinte é qualquer das partes na operação
tributária").

do preço e da condição de pagamento
das cláusulas penais

06

condomínio de lotes, loteamento
fechado, condomínio urbano
simples e o direito de laje
Condomínio em Multipropriedade (Lei n. 13.777/2018)
o imóvel será utilizado por
integralmente e com exclusividade

07

cada

condômino

Mínimo 02 e máximo 52 condôminos (co-proprietários da
fração de tempo)
prazo mínimo de 07 dias
Necessidade de registro do título quisitivo
Cada condônimo poderá ceder emprestar, alugar ou
vender sua cota de tempo
Haverá obrigação de taxa de manutenção do imóvel

Considerações doutrinárias
		
-

o CDC só se aplica quando houver
relação de consumo
É um parcelamento temporal

- A alienação de unidade periódica
		 depende de prova de quitação de
		débito condominial
		

A unidade periódica pode ser
penhorável, mas o mobiliário não.
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IMporTÂNCIA Do CoNTrATo DE InTErMEDIAÇÃo
quem pode alugar/quem pode intermediar/quem
pode administrar locações e condomínios?
por que os proprietários podem vender e alugar
seus imóveis?

09

(Constituição Federal Artº 5, inciso XXII / Código
Civil Art. 1.228)

contrato de corretagem e os
honorários apartados
cobrança de "over price"/por "over price"
o que fazer quando os honorário não são pagos?

como devem ser os
anúncios publicitários
os problemas mais comuns são: (i) falta do número do
memorial de incorporação nos anúnicos de imóveis em
construção ou na planta; (ii) falta do número de inscrição do corretor, na proporção de 25% do tamanho do
seu nome; (iii) fotos antigas de imóvel ou editadas para
esconder defeitos existentes; (iv) se o empreendimento
tiver vários preços, inserir a expressão "a partir de tal
valor" ou se várias forem as metragens das unidades, a
expressão "a partir de tantos metros quadrados..."; (v) só
quem pode anunciar/ofertar são corretores de imóveis
(lei n. 6.530/78 e decreto n. 81.871/78) - estagiário não pode
ofertar imóveis, mesmo com seu número de estágio; (vi)
corretor de imóveis pessoa física não pode usar denominação de imobiliária sem registro jurídico no conselho de classe; (viii) informações incompletas que induzam o consumidor ao erro.
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como aumentar a credibilidade do comprador
na hora de financiar um imóvel
(i) procure negociar dívidas
(ii) seus dados devem estar atualizados
(iii) pague suas contas em dia

11

(iv) tenha um cadastro positivo

distrato aos contratos. (previstos
nos art. 472 a 480 do código civil)
- nova lei dos distratos
entrou em vigor no dia 27 de dezembro a lei n. 13.786/18 que altera, em parte, a lei n. 4.591/1964 (lei de incorporações imobiliárias) e a lei n. 6.766/1979,
tratando sobre resolução de contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação e em parcelamento de
solo branco.

- Lei dos Distratos (Lei nº 13.786/2018)
-

quadro resumo (validade)

-

válido apenas para novos contratos

		
-

valor e condições de pagamento dos
honorários do corretor
preço do imóvel, taxas de juros e multas

- Número de registro do Memorial de
		Incorporação
		
		

prazo de até 180 dias para atraso da obra. 			
Após esse prazo a unidade poderá ser
devolvida c/devolução de valores (100%)

- Multa de 25% ou 50% (patrimônio de afetação)
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resolução dos contratos de
compra e venda
cláusula resolutiva expressa
A cláusula resolutiva "expressa opera de pleno direito;
e a tácita depende de interpelação judicial"
(Art. 474 do código civil)

13

permuta entre bens imóveis
tipos de permuta
(i) permuta simples
(ii) permuta com torna
(iii) se o bem de menor valor for inferior a 50% do
principal, o imóvel entra como parte de
pagamento e não como permuta

dação em pagamento (art. 356 a 359 do código civil)
principais tipos de escrituras

dívidas e despesas na compra e venda
As principais despesas na transmissão da propriedade são
(i) imposto de transmissão de bens imóveis - itbi (1% a 3%);
imposto sobre transmissão causa mortis e doação - itcmd (2% a 65) (ii) emolumentos cartorários com a escritura e seu registro (0,6% a 1,2%); (iii) trsn - taxa de fiscalização de serviços notariais e registrais (0,25% a 0,30%); (iv)
laudêmio - espécie de tributo pago a união em caso de
terreno de marinha ou nas enfiteuses particulares e (v)
honorários de despachante (média de um 01 salário mínimo)

laudêmio
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imóvel financiado pode
ser vendido?
alienação fiduciária x hipoteca

venda de imóvel alugado

15

carta de intenções
cláusula de venda de imóvel no
contrato de locação

documentação na compra
de imóvel
das partes
do imóvel
imóvel em construção

a venda de imóvel é válida quando
assinada pelo casal de proprietários
assim prevê o código civil no art. 1.647 "ressalvada o disposto no art.
1.647, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto
no regime de separação absoluta: i- alienar ou gravar de ônus real os
bens imóveis;" grifamos.
já o art. 1.648 do mesmo diploma legal prevê que "cabe ao juiz, nos CASos do artigo antecendente, suprir a autorga, quando um dos cônjuges a denegue sem justo motivo, ou lhe seja impossível concedê-la"
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como realizar a venda de imóvel
se os vendedores vivem em regime
de união estável?

17

outorga convivencial e
a necessidade da anuência do
cônjuge nA venda de bens imóveis
cláusula de não indenizar
cnib - central nacional
de indisponibilidade de
bens

-

Súmula 619 STJ - ocupação de Bem público

-

detenção ou posse?

“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de
natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por
acessões e benfeitorias”.
Contra imóvel público não cabe usucapião - Art.183 §3º da Constituição Federal

-

promessa de Compra e venda não registrada

Art.1.417 do Código Civil - “Mediante promessa de compra e venda em
que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no cartório 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 instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

18
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- Alienação fiduciária firmada entre a construtora e o
agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente de imõvel
Súmula 308 STJ - “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa
de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do
imóvel”.

19
21

- STJ - Tema 971 - “Inversão em desfavor da construtora
de cláusula penal exclusiva para o consumidor”.
Tema 970 - “Não é possível cumular lucros cessantes com cláusula penal em na entrega de imóvel”
Adimplemento substancial - ENuNCIADo 586 STJ

Petrus Mendonça
@petrus_mendoncca
/petrusmendonca
www.petrusmendonca.com.br

“A vida não é o que a gente viveu, mas
o que a gente lembra de contar...”
Gabriel García Marquez

