lei dos distratos
o
n 13.786/2018

QUADRO-RESUMO - LEI DOS DISTRATOS Nº 13.786/2018
TÍTULO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO APARTAMENTO (....) DO
EMPREENDIMENTO (...) EM CONSTRUÇÃO NO TERRENO LOCALIZADO NA RUA (...) NO BAIRRO (...) NO RECIFE, PERNAMBUCO
1- PARTES
1.1 ALIENANTE (DADOS DA CONSTRUTORA e qualificação de seus sócios)
Obs: Se houver procuração, inserir número, livro e identificação do cartório)
1.2 ADQUIRENTE (Qualificação do comprador) inserir endereço de e-mail
2- OBJETO DO CONTRATO
  2-1 Constitui objeto deste contrato de Promessa de Comrpa e Venda e unidade imobiliária autônoma formada pelo
APARTAMENTO (...) a ser construído no lote de terreno localizado na Rua (...), cujo MEMORIAL DE INCOR
PORAÇÃO encontra-se registrado no R-4 da Matrícula (...) no X Cartório de Registro de Imóveis do Recife-PE.
3- DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
  
3.1 Preço total da unidade imobiliária autônoma objeto deste contrato é de R$ XXXXXX (...) incluindo a construção
do apartamento, sua correspondente fração ideal e demais partes comuns da edificação, que será integralmente
pago pelo ADQUIRENTE à ALIENANTE no ato da assinatura deste contrato.
4- DO REAJUSTE MONETÁRIO
Inserir índice e periodicidade dos reajustes ou se não haverá reajuste.
5- DA MORA E INADIMPLEMENTO
5.1 No caso de atraso ou falta de pagamento de qualquer das parcelas do preço convencionado, ou no caso de
rescisão, ficam ajustados entre as partes as seguintes estipulações:

I- A mora do ADQUIRENTE ocorrerá de pleno direito, independente de aviso ou notificação judicial ou extra-judicial,
é de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados dia a dia, e de multa moratória, que será de 2%
(dois por cento) calculados tanto os juros quanto a multa sobre o valor do principal da parcela em atraso, inclu
sive com correção monetária até a data do efetivo pagamento;
II- Na hipótese em que o ADQUIRENTE pague qualquer parcela em atraso, inclusive em Cartório de Protesto de
Títulos, sem o concomitante pagamento dos juros, multas e correção monetária, persistirão em mora se não
paga no prazo de até 05 (cinco) dias do vencimento da parcela;
III- Ocorrendo a falta de pagamento de qualquer das parcelas nos seus vencimentos, a ALIENANTE deverá inter
pelar o ADQUIRENTE, judicialmente ou através de Cartório de Títulos e Documentos para que pague a dívida,
no prazo máximo de 15 dias, com a correção monetária, multa e custas sob pena de: (a) dar ensejo à EX
ECUÇÃO JUDICIAL de todo o saldo devedor contratual, incluindo saldo devedor vincendo, o qual ficará auto
maticamente vencido por antecipação, em razão da falta de pagamento de qualquer parcela por mais de 30
(trinta) dias do seu vencimento, respondendo ainda o ADQUIRENTE pelos honorários advocatícios de 20%
(vinte por cento) do total da dívida e pelas custas processuais; (b) dar ensejo a automática resolução contratual
extrajudicial visando a reintegração de posse do imóvel, cumulada com perdas e danos e outros valores devi
dos pelo ADQUDIRENTE com base na Lei nº 13.097/2015;
IV- O ADQUIRENTE autoriza que o atraso de qualquer das parcelas por prazo acima de 30 (trinta) dias acarretará a
inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes (SPC e SERASA) e CARTÓRIO DE PROTESTOS até o
efetivo pagamento da dívida e seus encargos moratórios.
6- PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
6-1 A ALIENANTE obriga-se a concluir a construção do apartamento, objeto desta promessa até a data de XX/
XX/XXXX, admitida um tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos para conclusão da construção, sem que
isso acarrete pagamento de multa ou outras penalidades. Considera-se concluída a construção com a expe
dição do HABITE-SE da unidade pela Municipalidade ou assinatura do termo de vistoria/inspeção de sua uni
dade imobiliária pelo ADQUIRENTE, prevalecendo o evento que acontecer primeiro, haja vista que a posse
está condicionada à quitação total do contrato.

6-1.1 Ultrapassado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias sem a construção tenha sido concluída e
sem que o ADQUIRENTE tenha manifestado interesse na resolução do presente contrato, o que acarretará
postergação automática do prazo da construção, será devido ao ADQUIRENTE a indenização a título de mul
ta monetária e compensatória de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à ALIENANTE para cada mês
de atraso na conclusão da construção, pro rata die, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em
contrato.
6-2 O prazo de tolerância ficará automaticamente prorrogado de pleno direito, sem que incorra à ALIENANTE em
multa, sanção ou penalidade nos seguintes casos: (a) se o ADQUIRENTE tiver concorrido com o atraso da obra,
inclusive com sua inadimplência de suas parcelas, devendo ser acrescido a quantidade de dias de inadim
plência ao prazo de atraso da obra; (b) se houver a intercorrência de caso fortuito ou de força maior que impeça,
embarace ou dificulte o andamento normal da obra; (c) no caso de reforma no imóvel solicitada pelo ADQUI
RENTE e previamente autorizado pela ALIENANTE.
7- DAS DESPESAS COM A CORRETAGEM
Os honorários de corretagem devidos são R$ (....)
7-1 Forma de pagamento: (á vista ou a prazo)
7-2 Qualificar a Imobiliária ou o Corretor de Imóveis
7-3 Quem irá pagar?
8- DO GRAVAME - Inserir existência ou não de gravame.
9- DO DISTRATO OU RESOLUÇÃO CONTRATUAL
9-1 - Fica estabelecido devolução por inadimplemento absoluto do ADQUIRENTE das quantias pagas devidamente
atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido com as seguintes deduções e despesas cumula
tivas:
(i) Integralidade da comissão de corretagem
(ii) Pena convencional de 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% quando houver patrimônio de afetação prote
gendo a edificação.

9-2 O ADQUIRENTE ficará responsável pelo pagamento de despesas, taxas e tributos incidentes sobre a uni
dade imobiliária durante período que esteve na sua posse, tais como:
(i) taxas de condomínio
(ii) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre valor atualizado do contrato pro rata die
(iii) tributos recolhidos na assinatura do contrato (PIS, COFINS, CSLI e IR)
(IV) despesas com consumo de água e energia elétrica
(v) danos ocasionados no imóvel
(vi) etc
9-3 Todos os pagamentos acima poderão ser pagos mediante compensação
9-4 As benfeitorias realizadas pelo ADQUIRENTE não serão indenizadas pela ALIENANTE
9-5 Caso a incorporação esteja submetida ao regime de patrimônio de afetação, os valores restituídos, após a
realização das deduções acima, deverão ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias da emissão do HABITESE
9-6 Se não houver patrimônio de afetação, prazo de 180 (cento e oitenta) dias do desfazimento do contrato ou
30 (trinta) dias em caso de REVENDA
9-7 Se o ALIENANTE ultrapassar prazo de 180 dias para conclusão da obra, o ADQUIRENTE poderá requerer
resolução do contrato sem prejuízo da devolução integral de todos os valores pagos, em até 60 dias corridos
da resolução, devidamente corrigidos, a menos que tenha dado causa ao atraso.
9-8 O ADQUIRENTE concorda com a RESOLUÇÃO do contrato diante da não purgação da mora no prazo da
interpelação.

