
 
  



 
 

SUMÁRIO 
 

Incorporação 
Introdução..............................................................................................pág. 1 

Capítulo 1 – Parcelamento do Solo .........................................................pág. 2 

Capítulo 2 – A Seleção do Terreno e o Plano Diretor................................pág. 5 

2.1 – Dos Objetivos Gerais..........................................................pág. 5 

2.2 – O Plano Diretor .................................................................pág. 7 

2.3 – A Seleção do Terreno .......................................................pág.14 

Capítulo 3 – Da Incorporação..................................................................pág.16 

Capítulo 4 – O Incorporador....................................................................pág.17 

Capítulo 5 – Natureza e Características do Contrato de Incorporação......pág.21 

5.1 – Espécies de Contratos de Incorporação..............................pág.21 

Capítulo 6 – Forma de Incorporação e Formação de Condomínio.............pág.23 

Capítulo 7 – O Contrato de Venda e Requisitos........................................pág.24 

Capítulo 8 – O Prazo de Carência.............................................................pág.25 

Capítulo 9 – O Financiamento Hipotecário...............................................pág.25 

Capítulo 10 – O Registro de Incorporação...............................................pág. 26 

Capítulo 11 – Do Patrimônio de Afetação................................................pág.27 

11.1 – Origem Histórica..............................................................pág.28 

11.2 - Exigências e Penalidades impostas ao Incorporador.........pág. 29 

11.3 – Considerações Sobre o Patrimônio de Afetação................pág.30 

11.4 – A Averbação da Afetação no RGI......................................pág.36 

Capítulo 12 – Documentos Para a Incorporação.......................................pág.37 

 

CONDOMÍNIO 

Capítulo 1 – Origem.............................................................................pág.43 

Capítulo 2 – Definição de Condomínio Geral e Edilício.......................pág.43 



 
 

                2.1 – Conceito........................................................................pág.43 

2.2 – Natureza Jurídica..........................................................pág.44 

2.3 – Documentos Necessários para a Constituição..............pág.45 

2.4 – Não Incidência das normas do CDC..............................pág.46 

Capítulo 3 – Unificação e Desmembramento......................................pág.47 

Capítulo 4 – Instituição do Condomínio..............................................pág.47 

Capítulo 5 – A Unidade Autônoma e as Áreas Comuns.......................pág.49 

Capítulo 6 – O Síndico e Seus Deveres................................................pág.50 

Capítulo 7 –  Destituição do Síndico....................................................pág.52 

Capítulo 8 – Os Direitos e Deveres dos Condôminos..........................pág.53 

Capítulo 9 – A Assembleia Geral.........................................................pág.55 

Referência Bibliográfica......................................................................pág.57 



1 
 

INCORPORAÇÃO 

 

Introdução 

 

O bom Incorporador, bem como o bom corretor de Imóveis, é aquele 

que traz não só a segurança nas intermediações, mas também presta as 

informações corretas, precisas sobre todas as fases da venda, desde a 

escolha do terreno, a sua classificação, elucidando e informando sobre 

todo o processo de incorporação, especialmente no que tange a 

aprovação do empreendimento na prefeitura, e ainda, com o posterior 

registro da incorporação.  

Sendo assim, cumpre-nos informar que antes de propriamente 

oferecer as unidades, existem as etapas do estudo Arquitetônico, das 

providências para a aprovação do projeto de construção, das minutas dos 

atos que levam a materialização dos contratos futuros, como recibos, sinal 

de reserva, da escritura para a comercialização, da convenção de 

condomínio, etc. 

Aqui, o Proprietário do terreno, o empreendedor, o empresário, o 

construtor e o corretor de imóveis são autorizados a organizar e implantar 

a incorporação, desde que atendam os ditames próprios para essa 

atividade. 

O incorporador será investido como proprietário do terreno e 

praticará os seguintes atos: 

1- Firmar contrato de aquisição do imóvel; 
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2- Figurar como prestador de serviços ou tomador dos serviços 

necessários as obras; 

3- Firmar contrato de permuta ou promessa de permuta 

relativamente ao terreno que será edificado (se comprador firmar 

compromisso de compra e venda ou promessa de cessão do 

imóvel). 

4- Se quiser, vender fiduciariamente o terreno, a fim de conseguir 

financiamento para a obra. 

5- Dar em garantia hipotecária o imóvel para fins de conseguir 

financiamento; 

6- Proceder as vendas das frações ideais e, quando da conclusão da 

obra, as unidades. 

Não se confunde Incorporador com o Construtor, mas pode ser os 

dois ao mesmo tempo. 

O motivo do contrato de incorporação compreende um conjunto de 

ações e atos, que vai desde formulação da ideia, elaboração de um plano, 

concretizando-se com memoriais descritivos, plantas, cronogramas de 

obras e após aprovação do projeto a averbação da construção no registro 

de imóveis; a individualização ou discriminação do direito de propriedade 

(abertura de matrícula). 

 

Capítulo 1 – O Parcelamento do Solo 

Antes de adentrarmos no tema propriamente dito de 

incorporação, é necessário que o gestor imobiliário compreenda as formas 

de parcelamento do solo e saiba onde é permitido parcelar o solo urbano. 
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Então, conforme dispõe a Lei de parcelamento do solo, Lei 

Federal 6.766/1979, somente há duas hipóteses de parcelamento do solo 

urbano, ou seja, por loteamento e por desmembramento. 

Assim, Loteamento é a subdivisão em gleba em lotes destinados 

a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros 

públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 

Por seu turno o lote é conceituado como 1 o terreno servido de 

infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos 

definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona que se situe (Lei 

6.766/1979, art. 2º, § 4º). 

Desta forma, a Lei 6.766/1979, em seu art. 4º alguns requisitos, 

que dentre lês podemos citar:   

Já o Desmembramento é a subdivisão de gleba em lotes 

destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, 

desde que não implique a abertura de novas vias e logradouros (praças) 

públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já 

existentes. 

Ora, sabe-se que existem duas formas de parcelar o solo 

urbano, portanto é necessário também saber onde quando e onde esse 

solo pode ser parcelado. É o que diz o art. 3º parágrafo único da mesma 

lei, assim disposto: 

Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo: 

                                                           
1 Luiz Antonio Scavone Junior apud “Direito Imobiliário Teoria e Prática”, 4ª Edição, 2012, Ed. Forense, 
pág. 107 
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I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de 

tomadas as providências para assegurar o escoamento das 

águas; 

I - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à 

saúde pública, sem que sejam previamente saneados; 

I - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta 

por cento), salvo se atendidas exigências específicas das 

autoridades competentes; 

IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 

edificação; 

V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a 

poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua 

correção. 

 

Assim, é importante para o Corretor de Imóveis compreender 

os detalhes, principalmente na escolha do terreno para saber se é possível 

o parcelamento do solo, e consequentemente se pode ser incorporado ou 

não. 

É claro que uma vez parcelado (loteado ou desmembrado), 

estes impedimentos já foram superados, o que torna viável a implantação 

do projeto a ser aprovado e edificado. 

Destarte, uma vez parcelado o solo urbano, dentro dos 

requisitos legais acima estudado, necessário é para a implantação de uma 
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2“infraestrutura básica dos parcelamentos, que é constituída pelos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 

pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia 

elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”, conforme preceitua o 

art. 2 § 5º desta Lei (ver § 6º). 

Por derradeiro, passaremos agora a análise do enquadramento 

da área dentro do plano diretor com a escolha do terreno de acordo com 

as diretrizes do Plano Diretor Municipal. 

Capítulo 2 – A Seleção do Terreno e o Plano Diretor 

Reza o Plano Diretor Municipal em seu artigo 4º, o seguinte:  

2.1 Dos Objetivos Gerais 
 

 
Art. 4º. São objetivos gerais do Plano Diretor Urbano do 

Município de Vitória: Lei nº 6.705 
 
I - considerar, no processo de planejamento e execução das políticas 
públicas, a integração social, econômica, ambiental e territorial do 
município e da Região Metropolitana; 
 
II - construir um sistema democrático e participativo de planejamento e 
gestão da cidade; 
 
III - garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 
processo de urbanização, recuperando e transferindo para a coletividade 
parte da valorização imobiliária decorrente de ações do Poder Público; 
 
IV - regular o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano a partir das 
características naturais e paisagísticas, e da capacidade de suporte do 
meio físico, da infraestrutura de saneamento básico e da estrutura do 
sistema viário; 
 
                                                           
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm 
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V - combater a especulação imobiliária; 
 
VI - preservar e conservar o patrimônio de interesse histórico, 
arquitetônico, cultural e paisagístico; 
 
VII - preservar pontos visuais significativos dos principais marcos da 
paisagem urbana; 
 
VIII - ampliar a oferta de áreas para a produção habitacional de interesse 
social com qualidade, dirigida aos segmentos de menor renda;  
 
IX - promover a urbanização e a regularização fundiária das áreas 
irregulares; 
 
X - induzir a utilização de imóveis não edificados e não utilizados; 
 
XI - distribuir equitativamente os equipamentos sociais básicos; 
 
XII - preservar os ecossistemas e recursos naturais; 
 
XIII - promover o saneamento ambiental em seus diferentes aspectos; 
 
XIV - reduzir os riscos urbanos ambientais; 
 
XV - promover a reabilitação e o repovoamento da área central da cidade; 
 
XVI - promover a acessibilidade universal, facilitando o acesso de todos os 
cidadãos a qualquer ponto do território, através da rede viária e do 
sistema de transporte coletivo. 

 

Assim quando o gestor imobiliário fizer a escolha do terreno, e 

após obtiver a autorização (expressa) do proprietário dele, deverá 

proceder junto a prefeitura para efetuar a chamada consulta prévia do 

terreno, informando-lhe a localização, inscrição imobiliária e ou número 

da matrícula do registro do terreno para que a Prefeitura informe as 

diretrizes urbanísticas para o empreendimento que será edificado. 
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Porém, o gestor imobiliário estaria preso somente as 

informações que a Prefeitura irá informar através da consulta prévia 

efetuada? Claro que não. 

O bom Gestor Imobiliário tem que ter um conhecimento 

mínimo do que é o Plano Diretor Municipal, lembrando que cada 

Município que estabelece o seu PDM, e que diante disto, podem ser 

totalmente distintos uns dos outros. 

2.2 –  O Plano Diretor 

Ora, é importante frisar que toda diretriz de incorporação e 

construção decorre de Lei, e o Plano Diretor Municipal nada mais é do que 

a Legislação do Município que estabelece todas as diretrizes da 

Municipalidade para as construções que serão erguidas, sempre 

respeitando os limites máximos e mínimos de construção. 

Assim, podemos definir o Plano Diretor Municipal como 3 

“Instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a 

implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação 

dos agentes públicos e privados. (ABNT, 1991)” 

 
Então Por que fazer o Plano Diretor ? 
 

 Por exigência constitucional, para municípios com mais de 

20.000 habitantes, o plano objetiva uma melhor qualidade de vida para 

todos. 

                                                           
3 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NB 1350 - Normas para elaboração de plano 
diretor. Rio de Janeiro, 1991. 
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4É constituído por três documentos diferentes: o regulamento, 

que tal como o nome indica agrupa as condições legais que devem ser 

cumpridas na ocupação do solo municipal; a planta de ordenamento que 

representa o modelo de estrutura espacial do território municipal de 

acordo com os sistemas estruturantes e a classificação e qualificação dos 

solos, e também as unidades operativas de planeamento e gestão 

definidas; e a planta de condicionantes que identifica as servidões e 

restrições de utilidade pública em vigor que possam constituir limitações 

ou impedimentos a qualquer forma específica de aproveitamento. 

 

Desta forma, é o Plano Diretor Municipal que irá fornecer todas as 

diretrizes urbanísticas para a construção do terreno, onde será edificado o 

empreendimento, como podemos ilustrar com o PDU de Vitória: 

 

                                                           
4 http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Diretor_Municipal 
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Note-se que existem várias zonas inseridas neste PDM: 
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Assim sendo, cada zona referenciada possui diretrizes 

específicas constantes nos anexos do PDM, senão vejamos a exemplo:
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Portanto é também necessário o Corretor de imóveis 

compreender os significados constantes nas tabelas de índices 

urbanísticos, dentre os quais podemos definir: 

5TAXA DE OCUPAÇÃO (TO) 

A TO é a relação percentual entre a projeção da edificação e a 

área do terreno. Ou seja, ela representa a porcentagem do terreno sobre 

o qual há edificação. 

 
 

A TO mede apenas a projeção da edificação sobre o terreno. 

Por isso, a TO não está diretamente ligada ao número de 
pavimentos da edificação. Na realidade, se os pavimentos superiores 
estiverem contidos dentro dos limites do pavimento térreo, o número de 
pavimentos não fará diferença nenhuma na TO. Se, ao contrário, um ou 
mais pavimentos tiverem elementos que se projetam para fora, então a 
TO será alterada, conforme pode ser visto na imagem abaixo. 

                                                           
5 http://urbanidades.arq.br/2007/12/taxa-de-ocupacao-e-coeficiente-de-aproveitamento 

http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/Taxadeocupao_12269/zoneamento_t_ocup.jpg
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A TO apenas muda com o número de pavtos se houver elementos que se projetam para além 
dos limites do pavto térreo. 

 

Como padrão de referência, pode ser usada a seguinte imagem 

para se ter uma idéia do que representam taxas de ocupação diferentes. 

 

 
Parâmetros de referência para a TO. 

 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO (CA) 

 

O Coeficiente de Aproveitamento é um número que, 
multiplicado pela área do lote, indica a quantidade máxima de metros 
quadrados que podem ser construídos em um lote, somando-se as áreas 
de todos os pavimentos. 

Os exemplos abaixo mostram duas possibilidades de edificação 
em um lote de 24 x 30m, com CA=2. A primeira, que utiliza TO=50%, 
permite apenas 4 pavimentos. A segunda distribui a área edificada em 8 
pavimentos, cada um com To de 25%. 

http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/Taxadeocupao_12269/to_muda_nao_muda_3.jpg
http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/Taxadeocupao_12269/to_referencias_10_a_60.jpg
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Variações do número de pavimentos e da TO, mantendo o mesmo CA.  

Dessa forma, o arquiteto pode ir testando as possibilidades de 

edificação resultantes das diversas combinações de Taxa de Ocupação e 

Coeficiente de Aproveitamento, sempre levando em consideração os 

objetivos para cada zona (adensar, restringir a ocupação, proteger a 

paisagem, e assim por diante). 

 

GABARITO 

O gabarito por sua vez é o número de pavimentos que irá ser 

distribuído dentro do terreno, respeitado os índices acima permitidos . 

http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/Taxadeocupao_12269/ia250.jpg
http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/Taxadeocupao_12269/ia225.jpg
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Trocando em miúdos, é a legislação urbanística municipal quem 

irá determinar os detalhes da aplicação do coeficiente de aproveitamento 

e da taxa de ocupação e o gabarito permitido. Essa legislação urbanística 

inclui, normalmente, o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo e o 

código de obras;  considerando que cada município possui as suas próprias 

regaras para aplicação deste conteúdo, observados os demais dispositivos 

legais. 

 

2.3 – A Seleção do Terreno 

 

Outros aspectos importantes que devem ser levados em 

consideração,  são as questões preliminares da escolha do terreno, como 

por exemplo: 

1. Se o terreno é de marinha ou não sob regime de 

ocupação ou aforamento (certificar junto a SPU através 

de solicitação de certidão negativa de débitos do 

terreno). 

2. Se o terreno é passível de desapropriação pelo Município, 

Estado ou União (Consulta prévia na Prefeitura com 

emissão de certidão) 

3. Se o terreno encontra-se na linha de cone do Convento 

da Penha ou Não conforme linha de cone. 
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Continuando e após identificado o zoneamento em que se 

encontra o terreno, e observado os índices urbanísticos permissíveis para 

aquele determinado terreno, é importante ao Gestor Imobiliário 

identificar, especificar e informar todas as diretrizes urbanísticas para o 

seu Cliente, pois são elas que vão ser determinantes para a escolha e 

direcionamento à Empresa que irá construir naquela área, respeitada para 

tanto a sua vocação. 

Assim temos o seguinte questionamento: 

Se tivermos um terreno enquadrado dentro de uma zona 

habitacional de interesse social, poderá ser edificado um 

empreendimento residencial de alto padrão? 
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Resposta: Claro que não, pois o fator determinante é que aquele 

terreno deverá atender a finalidade da sua vocação respeitado o 

zoneamento que se encontra. 

Portanto, é fator determinante o enquadramento do terreno 

dentro do Plano Diretor Municipal, mas também a especificação da 

vocação do terreno para o seu Cliente, pois assim o Corretor de Imóveis, 

quando levado o terreno a empresa já com suas especificações, estará 

ultrapassando várias fases da intermediação, possibilitando ao 

incorporador já ter uma noção do que poderá ser edificado. 

 

Capítulo 3 – Da Incorporação 

 

As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-

ão pela presente Lei 4.591/64. 

O conceito de incorporação esta insculpido na Lei 4.591/64; assim, 

considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito 

de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de 

edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades 

autônomas; conceito este advindo do latim incorporare, ou seja, colocar 

no corpo. 

6Leva a formação de uma copropriedade em favor de várias pessoas. 

A incorporação existirá porque se multiplicaram as unidades, embora 

                                                           
6Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. 
Forense, pag. 203 
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todas centradas no mesmo imóvel, e com a junção de extensões novas 

através de áreas construídas, para a finalidade de comercialização. 

Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou 

não, que embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a 

venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais 

frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em 

construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas 

para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a 

incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a 

certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas. 

Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o 

negócio de construção, se, ao ser contratada a venda, ou promessa de 

venda ou de cessão das frações de terreno, já houver sido aprovado e 

estiver em vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, o 

respectivo projeto de construção, respondendo o alienante como 

incorporador. 

 

Capítulo 4 – O Incorporador 

Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares 

de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se 

destinem a constituição em condomínio, sempre que iniciarem as 

alienações antes da conclusão das obras art. 30 da lei 4591/64. 

A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias 

caberão ao incorporador, que somente poderá ser: 
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•o proprietário do terreno, o promitente comprador, o 

cessionário deste ou promitente cessionário com título que 

satisfaça o registro da convenção no cartório competente; 

• no caso de construtor, o incorporador será investido, pelo 

proprietário de terreno, o promitente comprador e cessionário 

deste ou o promitente cessionário, de mandato outorgado por 

instrumento público, onde se faça menção expressa da Lei 4.591/64 

e se transcreva o disposto no § 4º, do art. 35, para concluir todos os 

negócios tendentes à alienação das frações ideais de terreno, mas 

se obrigará pessoalmente pelos atos que praticar na qualidade de 

incorporador. 

Assim sendo, 7 O certo é que se tem o incorporador como a figura 

central da incorporação, ou a pessoa formuladora da idéia de edificação, 

que planeja o negócio, reúne um grupo de pessoas e se responsabiliza 

pela sua plena realização. Assume o compromisso de angariar recursos e 

comercializar as unidades, sob pena de assumir os respectivos recursos e 

encargos, além de providenciar o respectivo registro imobiliário. 

É aquele que assume a obrigação de implantar o empreendimento, 

e os adquirentes das unidades que vão compor a construção. 

O incorporador adquire o terreno, figurando como seu proprietário 

no Registro Imobiliário, e será ele que promoverá a construção. 

Depois de estabelecido o projeto, com o devido arquivamento dos 

documentos necessários no CRI, vão se tornando partes os compradores 

                                                           
7 Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. 
Forense, pag. 213 
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que adquirem as unidades através de contrato de compra e venda ou 

promessa de compra e venda sendo esta última mais comum. 

Exceção: Se um grupo de proprietários do terreno, na qualidade de 

condôminos, se organiza para a construção de um prédio, não existe 

incorporação, não importando que contrate obra por empreitada, pois o 

que haverá é uma simples construção. 

Procede-se ao final da construção, à discriminação e individuação 

das unidades (por meio de frações ideais = área comum + área privativa), 

com a abertura das respectivas matrículas. 

O elemento básico de identificação do incorporador está na sua 

atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção.  

Temos aí a figura do permutante total do terreno: quando é 

entregue ao proprietário toda a área construída em troca da transferência 

do terreno para o incorporador, ficando ele separado (ou distinto) no 

contrato, cabendo a ele proprietário efetuar a transferência aos 

adquirentes (compradores). 

Já o permutante parcial do terreno: ele transfere toda a propriedade 

do terreno para o incorporador, em contrato no qual se pactua o 

pagamento para ele proprietário, certa quantidade de área construída. 

Assim, lavra-se uma escritura pública de transferência. Posteriormente o 

incorporador lhe transmitirá a fração ideal, com a área construída que lhe 

corresponde (alguns apartamentos por exemplo). O proprietário não 

figurará como parte. 

Pode também ser feita pelo proprietário do terreno por meio de 

escritura pública diretamente aos compradores. Ocorre que o 
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incorporador, neste caso, é somente titular dos direitos de aquisição do 

imóvel, o qual se encarrega também da construção. A titularidade/ 

propriedade perdura sobre a pessoa que vendeu ao incorporador. Por isso 

o proprietário poderá efetuar a venda pessoalmente ou por meio do 

incorporador através de procuração por instrumento público com 

poderes especiais. 

Tem-se também a chamada obra por administração, ou a preço de 

custo: Quando o incorporador ficará responsável somente pela 

administração dos recursos execução da obra, sendo o custo de inteira 

responsabilidade dos condôminos, sendo que o montante é fixado pelo 

custo que vai surgindo durante a obra. 

Nenhuma incorporação poderá ser proposta à venda sem a indicação 

expressa do incorporador, devendo também seu nome permanecer 

indicado ostensivamente no local da construção. 

Toda e qualquer incorporação, independentemente da forma por 

que seja constituída, terá um ou mais incorporadores solidariamente 

responsáveis, ainda que em fase subordinada a período de carência, 

referido no art. 34 da lei 4.591/64. 

Se for o incorporador um corretor de imóveis, é necessário que este 

esteja devidamente registrado no CRECI – Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis (art. 31, b da Lei 4.591/64). 
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Capítulo 5 – Natureza e Características do Contrato de Incorporação 

 

8 Através da Incorporação, os contratantes entabulam a construção 

de uma edificação dividida em certa quantidade de porções que serão 

utilizadas para a moradia ou para a exploração de atividades econômicas, 

como escritórios, lojas, salas de serviços, centros comerciais, depósitos e 

garagens. O incorporador tem a iniciativa de comprar o imóvel e de 

organizar o grupo que adquirirá as unidades, recebendo um pagamento 

pela sua venda, ou contratando a construção por conta do titular do 

terreno, cobrando uma remuneração pelos serviços que prestados. 

Forma, assim, uma relação entre o incorporador e o adquirente, que 

se concretiza em um contrato pelo qual o primeiro assume o encargo de 

construir, ou fazer construir, um conjunto de unidades componentes de 

uma edificação, enquanto o segundo se compromete a pagar o preço 

combinado pelo recebimento da unidade. 

Destarte, o contrato de incorporação tem natureza real, pois, 

incidem direitos e deveres sobre a coisa/bem imóvel, e obrigacional 

porque as partes se obrigam ao cumprimento do ajustado. 

 

5.1 O Contrato de Incorporação pode ser: 

Bilateral ou Sinalagmático: porque decorre de obrigação assumida 

de ambas as partes, ou seja, o incorporador administrando a construção 

                                                           
8 Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. 
Forense, pag. 221 
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até a entrega das unidades e os adquirentes se obrigando ao pagamento 

bem como fornecer os meios para a finalização do projeto. 

Oneroso: porque envolve prestações em dinheiro, bem como 

contraprestações de ambas as partes, sob pena no caso de 

descumprimento. 

Comutativo: porque as prestações de um lado devem manter 

correspondência ou equivalência exata, evitando desproporções injustas 

ou vantagens exageradas para um dos contratantes. 

Consensual: é consensual porque é estabelecido em conformidade 

com as declarações de vontade das partes contratantes através de um 

instrumento escrito, e não podendo ser imposto unilateralmente. 

Típico: é considerado um contrato típico, porque é regido por uma 

legislação específica, ou seja, pela Lei 4.591/64. 

Execução Continuada: porquanto não se esgota em um momento 

único, sendo que, normalmente, o pagamento se faz em prestações 

sucessivas, enquanto o erguimento da construção segue um ritmo de 

etapas, até chegar ao seu final. Possibilidade de venda da unidade em 

caso de descumprimento (dívida). 

Contrato Solene: tem que exigir para a sua validade e imposição, a 

formalização através de vários requisitos, como a celebração por meio de 

um instrumento escrito, devendo levar a termo o arquivamento de uma 

série de documentos relacionados no art. 32 da Lei 4.591/64, com o 

pedido de registro imobiliário. 
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Capítulo  6 – Forma de Incorporação e Formação do Condomínio 

9Certo é que a incorporação deve vir na forma escrita para 

resguardar as garantias das partes que vão envolver o contrato de 

incorporação., seguindo um procedimento e obedecendo as normas. 

Assim para o registro da incorporação é necessário apresentar um 

requerimento, acompanhado de vários documentos, dentro os quais o 

memorial descritivo com a caracterização das unidades imobiliárias. 

Virá com a discriminação das frações ideais do terreno e de outras 

coisas comuns e conterá, em detalhes, ás áreas construídas e as unidades 

que resultarão, a identificação das vagas de garagem para o 

estacionamento dos veículos, além de outras construções. 

É feito por meio de averbação no Registro Imobiliário. 

Documentos: a cópia autenticada do “habite-se” ou certidão de 

construção, expedida pela Prefeitura; do pagamento do IPTU do atual 

exercício ou certidão do valor venal, quando no IPTU não constar o valor 

da construção; e Certidão Negativa de Débitos do INSS. 

Há a matrícula do terreno. Nele, em sequência à matricula ou a 

outros registros se existentes, se faz o registro da incorporação. Segue-se 

a averbação da construção. Procede-se o registro dos contratos de 

compra e venda ou de promessa de compra e venda. Se registrada a 

promessa de aquisição, posterior se faz o registro do contrato definitivo. 

Com o registro de aquisição da propriedade, parte-se para a abertura da 

                                                           
9 Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. 
Forense, pag. 229 
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matrícula da mesma unidade, pois se tem uma nova propriedade para o 

nome do adquirente e assim sucessivamente. 

 

Capítulo 7 – O Contrato de Venda e Requisitos. 

Depois de efetuado o registro da incorporação, fica o incorporador 

autorizado a colocar à venda as frações ideais com as unidades em 

construção por oferta pública, isto é, a todo e qualquer interessado. A 

venda é feita por meio de contratos. 

Assim o contrato conterá: Identificação das partes (Incorporador e 

adquirente/comprador; e mesmo o proprietário do terreno se ele se 

incumbe de efetuar a transferência das frações ideais),. 

Poderá também aparecer o Incorporador e o construtor quando o 

incorporador não for construtor. 

Torna-se também importante colocar no contrato as relações 

próprias da construção, fixada a obrigação do incorporador entregar a 

unidade pronta 

Estabelecer os elementos reveladores de sua área total e área 

privativa; número das partes internas (áreas comuns - 1 piscina, quadra de 

tênis, 1 playground, etc.); prazo para a conclusão da obra; localização do 

empreendimento; orçamento do custo da obra (se for por administração); 

obrigações das partes; tudo mais devendo constar no memorial descritivo, 

com a completa discriminação dos encargos e a regulamentação de 

direitos e deveres.  
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Capítulo 8  –  Prazo de Carência:  

A incorporação impõe a irretratabilidade dos contratos celebrados 

com os adquirentes de frações ideais e de unidades. Relativamente ao 

incorporador, durante o prazo de 180 dias é facultada a denúncia da 

incorporação, conforme art. 34 § 2º e art. 33 da Lei 4.591/64. Inicia-se 

este lapso temporal com o registro da incorporação. Assim o prazo de 

carência será de 180 dias após o registro da incorporação.  

Nas incorporações por empreitada ou por administração, em que há 

a Comissão de Representantes, verificada a mora (atraso no pagamento 

de 3 prestações) do devedor, notifica-se o devedor 

(condômino/adquirente) oportunizando o pagamento no prazo de 10 dias 

(prazo de purgação da mora), sob pena da Comissão de Representantes 

autorizada a proceder à venda da unidade, em público leilão, conforme 

art. 63 da Lei 4.591/64. Levado o bem a leilão, o adquirente (arrematante) 

assume todas as obrigações pendentes de anterior comprador (art. 42 da 

mesma lei). 

 

Capítulo 9 – O Financiamento Hipotecário 

10O Financiamento na maioria das incorporações costuma contrair 

empréstimo ou financiamento para a construção, oferecendo garantia o 

próprio imóvel ou a construção, o que se faz por meio de hipoteca do 

imóvel ou alienação fiduciária, dando em garantia o próprio terreno. 

                                                           
10  Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. 
Forense, pag. 284 
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Assim, parte do preço é financiado pelo próprio incorporador, e o 

restante por instituição financeira (durante obra = incorporador / pós obra 

= instituição financeira). Desta forma a venda não fica comprometida ou 

impedida, na alienação das frações ideais. 

Quando ocorre o inadimplemento, autoriza-se a execução, mas 

recaindo a constrição em créditos a serem recebido pelo incorporador, 

com o intimações dos adquirentes para efetuarem o pagamento das 

prestações em conta cuja abertura será autorizada. 

O banco não pode executar a unidade do adquirente por dívida 

pendente do incorporador, mas pode executar a dívida através do 

bloqueio das prestações que serão pagas pelos compradores. 

Assim, quando o incorporador não paga o banco, não consegue 

liberar a hipoteca que incide sobre as acessões, construções, 

melhoramentos ou construção do imóvel, o que abrange também as 

unidades. 

Assim, diante da súmula nº: 308 do 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 os adquirentes do 

imóvel”. 

Capítulo 10 – O Registro da Incorporação 

A incorporação deverá sempre ser registrada no Registro Imobiliário, 

para o arquivamento e o registro na matrícula do terreno onde se erguerá 

a edificação. 
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Sem essa medida, exigida pelo art. 32 da Lei 4.591/64 e também pelo 

art. 167, I, n 17 da LRP, sequer é permitida que se faça a oferta pública das 

unidades integrantes da edificação. Para tanto, o incorporador fará um 

requerimento, que será acompanhado de vários documentos. 

O registro na matrícula do imóvel da incorporação estabelece e 

vincula as frações ideais do terreno às futuras unidades autônomas que 

serão erguidas, responsabilizando o incorporador pela entrega no prazo 

certo pelo preço e condições ajustados. 

Assim, a partir do registro o imóvel passa a ter determinação 

específica: nele será construído um condomínio edilício, formado por 

unidades autônomas, das quais cada proprietário poderá usar e dispor 

livremente, e áreas de uso comum, em que haverá o domínio comum de 

todos os proprietários. 

É proibida, antes do registro, a venda, promessa de cessão, as cartas-

propostas, recibos de opção, procurações com poderes para adquirir, e a 

reserva de unidade, por estar adjacente a promessa de venda. É o que 

preceitua o art. 32, da Lei 4.591/64, in verbis: 

Art. 32. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades 

autônomas após ter arquivado, no cartório competente de Registro de 

Imóveis, os seguintes documentos: 

§ 3º O número do registro referido no § 1º, bem como a indicação 

do cartório competente, constará, obrigatoriamente, dos anúncios, 

impressos, publicações, propostas, contratos, preliminares ou definitivos, 

referentes à incorporação, salvo dos anúncios "classificados". 
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Capítulo 11 – Do Patrimônio de Afetação 

11A propriedade imobiliária que integra a incorporação pode ser 

formada de vasto acervo patrimonial, ativo ou passivo, composto do 

terreno, do direito de construção, de acessões, receitas originadas do 

pagamento das contraprestações pela venda das unidades, maquinário, 

equipamento, direitos, materiais de construção, etc. 

Assim, o conjunto de bens e valores, pelo sistema da afetação, fica 

sujeito a uma indisponibilidade, que importa em agregá-lo ou vinculá-lo ao 

empreendimento, acarretando a sua incomunicabilidade. 

O intuito é trazer maior segurança jurídica aos adquirentes de 

imóveis na planta ou ainda em construção. E justamente para evitar 

desvios de valores, onerações do imóvel e a responsabilidade do acervo 

por outras obrigações do incorporador; para garantir o pagamento das 

obrigações, como as fiscais, as previdenciárias, as relativas a materiais e à 

mão de obra, a financiamentos; e também para fugir dos riscos 

patrimoniais de outros negócios, cujos insucessos acarretam a 

responsabilidade, estabeleceu-se a separação do acervo da incorporação, 

com a sua personalização em ente distinto e autônomo, embora não se 

separando do patrimônio do incorporador. 

A sua necessidade decorreu da função social da propriedade, de 

sorte a proteger os adquirentes. Forma-se uma reserva patrimonial para 

uma destinação específica. Alcança os imóveis, que ficam indisponíveis, 

inalienáveis, insuscetíveis de gravames; as receitas que não podem ser 

desviadas para outras finalidades da incorporação. 
                                                           
11 Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. 
Forense, pag. 323 
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Todas as receitas que surgirem, advindas da administração da 

Comissão de Representantes, dirigem-se a formar o fundo que 

sustentará o andamento das obras. 

 

11.1 – Origem Histórica 

No intuito de preservar a falta de garantia dos investidores, 

sobretudo, proteger os adquirentes das unidades das incorporações pelas 

constantes quebras das incorporadoras, bem como do desvio de 

finalidade, sem contar o desvio de finalidade ou abuso de direito das 

incorporadoras, necessário se fez a criação da figura do patrimônio de 

afetação. 

Assim, diante desses problemas, foi criado um anteprojeto por 

Melhim Namen Chalhub ao Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB, que 

em 1999 chegou a Câmara dos Deputados, que conduziram a medida 

provisória nº: 2.221 de 04/09/2001, permitindo a comunicação do 

patrimônio afetado através do art. 31-A da Lei 4591/64, assim:  Todavia se 

permitia a comunicação de bens e receitas de cada patrimônio de 

afetação com o patrimônio geral da empresa (Havia uma comunicação 

entre os bens do incorporador e dos adquirentes, ou seja, um desvio da 

natureza da afetação). 

Finalmente, em 2004, surgiu outro projeto de Lei, que foi convertido 

na Lei 10.931/2004, revogando a medida provisória acrescentando o 

artigo 31-A a 31-F à Lei 4.591/1964, dando maior segurança na 

incorporação.  
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11.2 – Exigências e Penalidades impostas ao Incorporador 

Cumpre destacar, que a Lei, visando tornar eficaz a organização do 

empreendimento, evitando que 12pessoas inescrupulosas se aproveitem 

do instituto para lesar a economia popular, criou proteções e impôs ao 

incorporador várias exigências e penalidades das quais se destacam: 

1º) O arquivamento do memorial da incorporação como condição 

para a oferta pública de venda das unidades; 

2º) A incidência de sansões civis e penais no incorporador que 

infringir as regras da incorporação, especialmente no desvio de recursos; 

3º) A irretratabilidade e a irrevogabilidade dos contratos de 

promessa de compra e venda, e de cessão de promessa ou de compra e 

venda, com a previsão da adjudicação compulsória do contrato definitivo, 

na eventualidade de negativa de transferência pelo incorporador; 

4º) A obrigação de o incorporador informar sobre o andamento da 

obra, permitindo o acompanhamento e a fiscalização pelo adquirente; 

5º) A previsão de substituição, pelos adquirentes, do incorporador, 

caso ele não agir corretamente, não dando prosseguimento à obra, ou 

desviar recursos; 

6º) A classificação dos créditos dos adquirentes como privilegiados, 

na insolvência ou falência do incorporador (ficando atrás dos créditos 

trabalhistas e fiscais); 

 

                                                           
12 Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. 
Forense, pag. 327 
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11.3 – Considerações Sobre o Patrimônio de Afetação 

13Titularidade: O patrimônio de afetação compreende o terreno, 

acessões, financiamento para a construção do empreendimento, créditos 

decorrentes da comercialização das futuras unidades, etc. Coloca-se um 

gravame para atender a finalidade do empreendimento, dando segurança 

jurídica aos adquirentes. 

Incomunicabilidade: O patrimônio sob afetação não se comunica, 

não podendo ser destinado para uso diverso do que foi pactuado e 

estabelecido na lei. O incorporador adquire o terreno em seu nome, que 

passa a lhe pertencer, e a somar-se com os demais bens existentes, e de 

seu domínio. Todavia, dirige esse terreno para a exploração de uma 

atividade, que é a incorporação tornando indisponível e incomunicável 

enquanto não se termina a obra, com a entrega das unidades aos 

compradores. 

Ativo e Passivo: Os bens não ficam parados, podem render frutos e 

suportar encargos. Assim, integra o patrimônio do incorporador, sendo 

que a contabilidade distinta não separa o patrimônio geral. 

Início e Término: É a partir do arquivamento dos documentos e do 

pedido de registro passa a valer a afetação, levando-se a efeito a 

averbação junto ao RGI, tornando-se eficaz perante terceiros, e 

prosseguindo até o momento da conclusão e entrega do edifício, com a 

expressa comprovação do pagamento de todas as obrigações e a devida 

regularização no RGI. A conclusão se faz acompanhar do “habite-se” 

fornecido pelo órgão administrativo, com o encaminhamento da 
                                                           
13 Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. 
Forense, pag. 329 usque 360 
 



32 
 

averbação do habite-se e da construção, visando a individualização e à 

discriminação das unidades. Assim, todos esses bens submetido a 

afetação não respondem por dívidas trabalhistas, tributárias, 

previdenciárias que não decorrentes da incorporação. 

Os Bens que Formam o Patrimônio de Afetação: Uma vez instituído 

o regime de afetação, todo o acervo objeto da construção e fundos para 

tanto disponibilizados ou disponibilizáveis fica entregue ou destinado para 

a garantia do cumprimento das obrigações e encargos decorrentes da 

construção. O acervo destacado formará um patrimônio destacado, com 

ativo e passivo próprios, integrado de bens, direitos e obrigações 

existentes que forem se juntando, como as acessões e os equipamentos, 

os créditos de vendas das unidades, os possíveis rendimentos de 

aplicações, destinado para garantir os créditos e direitos contratados. Obs: 

não se resume somente nas unidades a serem entregue e nos valores 

apurados com as vendas. Abrangerá os investimentos já feitos, seja no 

pagamento do preço do terreno, nos custos dos projetos e da licença, nas 

fundações, nas propagandas ou publicidades e tudo mais. Todavia o 

“terreno, até a conclusão do empreendimento e entrega das unidades 

autônomas dos adquirentes, não integra o patrimônio afetado, não 

respondendo por eventuais dívidas e obrigações do empreendimento. ” 

(apud Sandro Rafael Barioni de Matos, Regime especial tributário: 

aspectos sob a ótica da Lei nº: 10.931/2004. MARQUES FILHHO, Vicente 

de Paula; DINIZ, Marcelo de Lima Castro. Incorporação Imobiliária e 

Patrimônio de Afetação. Curitiba: Juruá,2005.) 

Destinação dos Bens: É a consecução da Edificação e a entrega das 

unidades aos adquirentes. Servirá de garantia para o cumprimento das 
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obrigações, que são contraídas no curso das obras, e que, em última 

instância, são da responsabilidade dos contratantes das unidades. 

Não Comunicação dos Bens da Afetação: O patrimônio da 

incorporação somente fica adstrito aos bens que ficam envolvidos na 

incorporação consoante o § 1º do artigo 31-A: “O patrimônio de afetação 

não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio 

geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele 

constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à 

incorporação respectiva”. 

Responsabilidade do Incorporador: A responsabilidade do 

Incorporador pelos prejuízos causados aos bens afetados encontra-se 

previsto no § 2º do art. 31-A da Lei 4591/64, abrangendo todos os bens 

afetados, ou seja, o valor do terreno, das unidades que remanescerem em 

nome do incorporador, as acessões, benfeitorias, os direitos e as rendas, 

etc. OBS: O custo da unidade engloba os de aquisição do terreno, 

elaboração e aprovação de projetos da edificação e implantação, taxas, 

emolumentos de licenças, alvarás, fundações, e outros serviços iniciais, 

bem como publicidade e corretagem imobiliária. 

Obrigações do Incorporador: Cabe ao incorporador, com fulcro no 

art. 31-D da Lei 4591/64, visando a preservação, conservação e boa 

administração do patrimônio de afetação, se incumbir de: 

“Art. 31-D. Incumbe ao incorporador 

I - promover todos os atos necessários à boa administração e à 

preservação do patrimônio de afetação, inclusive mediante adoção de 

medidas judiciais; 
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 II - manter apartados os bens e direitos objeto de cada incorporação;  

III - diligenciar a captação dos recursos necessários à incorporação e 

aplicá-los na forma prevista nesta Lei, cuidando de preservar os recursos 

necessários à conclusão da obra; 

IV - entregar à Comissão de Representantes, no mínimo a cada três meses, 

demonstrativo do estado da obra e de sua correspondência com o prazo 

pactuado ou com os recursos financeiros que integrem o patrimônio de 

afetação recebidos no período, firmados por profissionais habilitados, 

ressalvadas eventuais modificações sugeridas pelo incorporador e 

aprovadas pela Comissão de Representantes; 

 V - manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio de 

afetação em conta de depósito aberta especificamente para tal fim; 

VI - entregar à Comissão de Representantes balancetes coincidentes com 

o trimestre civil, relativos a cada patrimônio de afetação; 

VII - assegurar à pessoa nomeada nos termos do art. 31-C o livre acesso à 

obra, bem como aos livros, contratos, movimentação da conta de 

depósito exclusiva referida no inciso V deste artigo e quaisquer outros 

documentos relativos ao patrimônio de afetação; e  

VIII - manter escrituração contábil completa, ainda que esteja desobrigado 

pela legislação tributária.  

Operações de Crédito: É vedada a utilização dos créditos destinados 

ao patrimônio afetado para negócios particulares do incorporador (art. 

31-A § 3º). 
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Reembolso ao Incorporador pelo Preço do Terreno: Dá-se o 

reembolso do preço do terreno quando da alienação das unidades a luz do 

§7º do art. 31-A. 

Extinção do Patrimônio de Afetação: Ocorre a extinção do 

patrimônio de afetação, em três situações descritas no art. 31 – E da Lei 

4591/64, que são nas seguintes hipóteses: 

“Art. 31-E. O patrimônio de afetação extinguir-se-á pela:  

I - averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito 

de aquisição em nome dos respectivos adquirentes e, quando for o caso, 

extinção das obrigações do incorporador perante a instituição 

financiadora do empreendimento;  

II - revogação em razão de denúncia da incorporação, depois de 

restituídas aos adquirentes as quantias por eles pagas (art. 36), ou de 

outras hipóteses previstas em lei;  

III - liquidação deliberada pela assembleia geral nos termos do art. 31-F, § 

1o. 

Falência ou Insolvência do Incorporador: Caso haja a falência (se 

pessoa jurídica empresária) ou insolvência (pessoa natural) do 

incorporador, não se dá a automática extinção da afetação, pois o 

patrimônio continuará a garantir a construção, mas não em favor do 

incorporador, e sim das obrigações com os adquirentes das unidades e 

outros credores. Assim podem os compradores continuar a obra com 

outra empresa ou liquidar este patrimônio, e se não bastarem para cobrir 
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as obrigações, os credores ingressarão como privilegiados na falência 

(créditos pessoais do incorporador). 

Obs.: a deliberação na assembleia geral dos condôminos em caso de 

falência (art. 31-F §1º) pela destituição do incorporador será feita até 

sessenta dias da decretação da falência por maioria simples.  

 

11.4 – A Averbação da Afetação no RGI. 

A constituição do regime de afetação sobre o imóvel objeto da 

incorporação imobiliária se dá mediante averbação, a qualquer tempo, no 

Registro de Imóveis. Assim, é feito o requerimento, através de 

instrumento particular, com firma reconhecida, onde será pedido nos 

termos do art. 31-B da Lei 4.591/64. 

Essa é a garantia que os adquirentes terão, caso haja iminência de 

falência ou desvio de finalidade, será exercida pela comissão de 

representantes (grupo de pelo menos 3 condôminos), escolhido através 

do contrato de incorporação ou de eleição em assembleia geral, para 

representar os interesses dos adquirentes, bem consultar, examinar a 

documentação, fiscalizar, etc. 

Assim sendo, o adquirente tem o seu empreendimento resguardado 

pelo patrimônio de afetação e, em caso de falência, podem continuar a 

obra com outra empresa e/ou liquidar o patrimônio, vez que o patrimônio 

afetado não integrará a massa falida (EX: ENCOL). 
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Capítulo 12 – Documentos para a Incorporação 

 

Caso já haja o Registro da Instituição de Condomínio, basta trazer a 

documentação abaixo. Caso a Instituição de Condomínio não esteja 

Registrada, trazer, além dos documentos abaixo, os necessários ao prévio 

registro da Instituição, bem como da Convenção de Condomínio, 

conforme lista própria. 

 

12.1 Requerimento: assinado pelo incorporador, com firma 

reconhecida, solicitando o registro da incorporação, observando-se o 

seguinte: 

.Se pessoa física: se os cônjuges forem os incorporadores do 

empreendimento, ambos deverão assinar o requerimento; caso o 

incorporador seja apenas um deles, somente este assinará o 

requerimento, mas, neste caso, deverá apresentar o instrumento de 

mandato referido no art. 31, § 1º, c/c art. 32, da Lei 4.591/64, outorgado 

pelo outro cônjuge. Igual exigência deverá ser observada em relação aos 

alienantes do terreno, se não forem, ao mesmo tempo, incorporadores; 

.Se pessoa jurídica: o requerimento deverá estar instruído com o 

contrato social (ou cópia reprográfica autenticada) devidamente 

registrado (Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas), 

juntamente com certidão atualizada dos atos constitutivos, devendo este 

fato estar devidamente comprovado. Pelo ato constitutivo, se verificará a 

capacidade do(s) firmatário (a)(s) do requerimento. 
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. Minuta da futura convenção de condomínio que regerá a edificação 

ou o conjunto de edificações. 

. Título de Propriedade do Terreno. (Registro, Escritura ou documento 

equivalente). Poderá ser título de propriedade de terreno, ou de 

promessa, irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de cessão de 

direitos ou de permuta, do qual conste cláusula de imissão na posse do 

imóvel, não podendo haver estipulações impeditivas de sua alienação em 

frações ideais, com o consentimento para demolição e construção, 

devidamente registrado (art. 32, a, da Lei 4.591/64). 

. Certidões Negativas (Referentes ao Proprietário e ao Incorporador): 

. Federais (art. 32, b, da Lei 4.591/64): 

1. Certidão Conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 

Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

2. Da Justiça do Trabalho; 

3. Da Justiça Federal (cível e criminal e juizado especial); 

. Estaduais (art. 32, b, da Lei 4.591/64): 

1. Da Fazenda Estadual; 

2. Da Justiça Comum Estadual (cível e criminal e juizado especial). 

. Certidão Negativa de Tributos Municipais (art. 32, b, da Lei 

4.591/64). 

. CND do INSS (art. 32, f, da Lei 4.591/64): 
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Do titular de direitos sobre o terreno e do incorporador, sempre que 

forem responsáveis pela arrecadação das respectivas contribuições – 

pessoa jurídica ou equiparada; 

Obs.: Não sendo pessoa jurídica ou equiparada, apresentar declaração de 

que não é contribuinte, nem 2 a ele equiparado. 

. Certidão Negativa Protesto de Títulos (art. 32, b, da Lei 4.591): 

Negativa de Protesto de Títulos (abrangendo 5 anos). Obs.: Caso haja 

Cartório Distribuidor, basta a certidão negativa de distribuição. Sendo 

positiva, deverá ser apresentada a certidão do Cartório de protesto para o 

qual foi distribuído. 

OBS. 1: Caso a certidão da Justiça Federal, da Justiça Estadual ou da 

Justiça do Trabalho, seja positiva, deverá ser apresentada certidão 

esclarecedora dos fatos do processo. 

OBS. 2: As certidões da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do 

Trabalho e do Tabelionato de Protesto de Títulos deverão ser extraídas no 

domicílio do proprietário e do incorporador, bem como na circunscrição 

onde se localiza o imóvel incorporado. Caso a pessoa jurídica tenha mais 

de um domicílio (filial), necessária a apresentação das certidões acima 

descritas referente a cada um dos referidos domicílios. 

OBS. 3: Será de noventa (180) dias o prazo de validade das certidões, salvo 

se outro prazo constar expressamente do documento, segundo norma 

adotada pelo órgão expedidor. 
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. Certidões do Imóvel: 

.Certidão Negativa de Tributos Municipais (art. 32, b, da Lei 

4.591/64): 

.Certidão Negativa de Ônus e Ações do Registro de Imóveis (art. 32, b 

e c, da Lei 4.591/64) 

. Certidão do Histórico Vintenário: dos títulos de propriedade do 

imóvel (art. 32, c, da Lei 4.591/64), abrangendo os últimos vinte (20) anos, 

acompanhado de certidões integrais dos respectivos registros. 

. Projeto Arquitetônico de Construção: devidamente aprovado pelas 

autoridades competentes, em via original ou cópia autenticada. 

. Quadros da NBR 12.721/2006: Folha preliminar e Quadros I, II, III, IV-

A, IV-B, V, VI, VII e VIII da ABNT – NBR 12.721/2006 e assinado pelo 

profissional responsável e pelo proprietário (com firmas reconhecidas). 

Necessária a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART do engenheiro responsável pela elaboração dos quadros. 

.Alvará de Construção: – original ou cópia autenticada. 

. Discriminações das Frações Ideais dos Terrenos: com as unidades 

autônomas que a elas corresponderão (art. 32, i, da Lei 4.591/64) 

(conforme Quadro IV-B). 

.Atestado de Idoneidade Financeira: fornecido por estabelecimento 

de crédito que opere no país, há mais de cinco (5) anos, dizendo que o 

incorporador possui idoneidade (art. 32, o, da Lei (4.591/64). 

. Contrato Padrão (Facultativo): que ficará arquivado na Serventia 

Registral, conforme determina o artigo 67, §§ 3º e 4º, da Lei 4.591/64. 
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.Declaração (c/Plantas): acompanhada de plantas elucidativas, sobre 

o número de veículos que a garagem comporta e os locais destinados à 

guarda dos mesmos, salvo se as plantas constarem expressamente do 

projeto aprovado. 

. Declaração Estabelecendo o Preço: de que trata o artigo 39, II, da Lei 

de Condomínio e Incorporação (art. 32, l, da Lei 4.591/64). 

. Certidão de Instrumento Público de Mandato: quando o 

incorporador não for o proprietário. Ocorre quando o proprietário outorga 

ao construtor/incorporador poderes para a alienação de frações ideais do 

terreno (art. 31, §1º, c/c art. 32, m, da Lei 4.591/64). 

. Declaração (Prazo de Carência): expressa em que defina se o 

empreendimento está ou não sujeito à prazo de carência – 180 dias (art. 

32, n, da Lei 4.591/64). 

Obs.: 

I. Os documentos serão apresentados em duas (2) vias, com as firmas de 

seus subscritores reconhecidas, nos documentos de ordem particular, 

exceção feita aos públicos. 

II. A apresentação dos documentos far-se-á vias originais ou cópias 

autenticadas. 

III. Não poderá ser aceito Contrato Social registrado somente no Cartório 

de Registro de Títulos e Documentos. 

IV. Itens 11 a 15 - verificar de acordo com as circunstâncias de cada 

incorporação se são necessários ou não. 
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V. A convenção de Condomínio deverá ser apresentada, caso ainda não 

esteja registrada. 

VI. Os documentos por ventura apresentados por ocasião do registro da 

Instituição de Condomínio, caso estejam dentro do prazo de validade, não 

precisam ser reapresentados. 
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CONDOMÍNIO 

  

Capítulo 1 – Origem  

 

A palavra “condomínio edilício” tem origem da expressão em latim 

cum que significa em conjunto, dominum que expressa 

propriedade/domínio/titularidade, e aedilitium que está diretamente 

ligado a edificação, que pode significar unidades em um loteamento (lotes 

ou casas) ou edifícios em pavimentos (lojas, garagens, apartamentos, 

salas). 

 

Capítulo 2 – Definição de Condomínio Geral e Edilício 

 

2.1. Conceito:14 “O condomínio é definido como uma comunhão de 

direitos entre duas ou mais pessoas sobre um bem ou um conjunto de 

bens”, ou seja, é um direito de propriedade que pertence ao mesmo 

tempo entre duas ou mais pessoas, sobre um determinado bem que pode 

corresponder a uma fração ideal ou cotas condominiais. 

 

Neste passo, denota-se que esta definição é de um condomínio em 

sentido amplo, e apresenta quando uma ou mais pessoas têm titularidade 

sobre um bem em forma de copropriedade, e não sobre uma porção ou 

parte deste bem, que se estabelece na forma de condomínio Edilício ou 

também chamado de condomínio Vertical. 

                                                           
14Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. 
Forense, pag. 3 
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Assim, o condômino se torna detentor de uma parcela da 

propriedade que será exercida juntamente com os demais proprietários 

(em condomínio), conforme dispõe o art. 1314 do Código Civil, in verbis: 

“Cada condômino pode usar da coisa conforme a sua destinação, sobre 

ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de 

terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-

la”. 

 

2.2 Natureza Jurídica: Tem o condomínio como uma pessoa jurídica 

de direito privado (Sem fins lucrativos) constituído pelas partes 

individualizadas e as partes comuns que serão distribuídas por uma fração 

ideal das unidades e das partes comuns (divisão proporcional). 

 

Sua natureza é de cunho real, e não pessoal pois incide sobre a coisa, 

ou seja o bem, entre os coproprietários nas partes comuns. A 

personalidade jurídica é para que o condomínio exerça os seus direitos e 

deveres, inclusive com capacidade de estar em juízo, ter preferência na 

aquisição de bens, cobrar os débitos condominiais, etc. 

 

Desta forma, o condomínio é compreendido: área total=áreas 

privativas ou autônomas (apartamento, sala, loja etc. e garagem) + áreas 

comuns (escadas, corredores, elevadores, playground , etc). 

 

Diante disto, uma vez instituído o condomínio edilício, deverá ser a 

sua convenção registrada no cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, bem como a sua incorporação deverá ser registrada no Cartório 

de Registro de Imóveis. 
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Diz-se também ser instituído por instrumento público ou particular, 

por meio de ata de assembléia geral dos condôminos, que decorre da 

construção do prédio pelo proprietário do terreno, fazendo a 

individualização das diversas unidades, abrindo matrícula para cada uma. 

 

Merece destaque que neste momento ainda não há a formação do 

condomínio (pois o proprietário é o dono de todas). Todavia somente 

ocorrerá a formação do condomínio quando as unidades autônomas 

forem vendidas. Aqui ocorre com a venda de unidades. 

 

Por outro lado, quando duas ou mais pessoas decidem construir um 

prédio, sendo elas titulares do terreno (como no caso da permuta), 

repartem entre elas as unidades em percentuais, individualizando as 

unidades autônomas, indicando as áreas de uso comum, com as frações 

ideais já definidas, o condomínio já se encontra formado. 

 

2.3 – Documentos Necessários para a Constituição: Os documentos 

necessários para a sua constituição, mediante escritura pública ou 

particular, com o seu devido registro imobiliário, pelo disposto no art. 

1332 do Código Civil, passam a ser os seguintes: 

 
15“O primeiro documento que se deve ao pedido é o habite-se, que 

consiste no alvará ou certidão onde consta a licença ou permissão para o 

uso do prédio, dentro da finalidade que lhe foi dada. 

 

                                                           
15Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. 
Forense, pag. 11 
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Um segundo documento consiste na Certidão Negativa de Débitos 

(CND) perante o INSS, exigido pelo art. 47, inciso II, da Lei 8.212/1991. 

O terceiro documento corresponde ao projeto arquitetônico com a 

devida aprovação, que se revelará coerente com o memorial. 

 

Outrossim, o quarto documento será o memorial descritivo, que 

deverá estar em conformidade com o projeto arquitetônico e as planilhas 

de áreas, acompanhados da previsão de custos e da planilha de áreas e 

frações ideais”. 

 

2.4 – Não Incidência das normas do CDC: 

O entendimento majoritário jurisprudencial é no sentido de que não 

incide o Código Consumerista nas relações entre condôminos, por ser o 

contrato de construção de edifício, destinado a constituição de unidades 

autônomas ser regido por lei própria, ou seja, a lei de Condomínio e 

Incorporação. 

 

Assim sendo, não há relação de consumo aplicável na espécie, pois 

há apenas comunhão de interesses, porque consumidor na concepção do 

Estatuto, “é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

como destinatário final”, art. 2º da Lei 8078/90. Assim, por haver 

legislação própria aplicável, a Lei que vai incidir sobre matérias de 

condomínio Edilício é a Lei. 4591/90 
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Capítulo 3 – Unificação e Desmembramento. 

 

Quando o existem mais de um terreno para que seja construído um 

condomínio Edilício, é imprescindível que sejam os mesmos fusionados 

(unificados), em conformidade com os arts. 234 e 235 da LRP (6015/73). 

 

Desta forma, serão os terrenos unificados com a abertura de uma 

única matrícula para que seja constituído o condomínio. 

 

Porém, se o terreno a ser construído for maior que o que deverá 

incidir o projeto de construção, ou seja, a constituição do condomínio vier 

a ser feita apenas sobre uma parte do terreno, haverá necessidade do 

terreno ser desmembrado. 

 

Capítulo 4 – Instituição do Condomínio 

 

O Condomínio quando instituído torna seus efeitos jurídicos e 

constitui o chamado condomínio Edilício (ou horizontal por andares), 

tornando desta forma possível regular as suas relações jurídicas entre os 

diversos proprietários (ou coproprietários) que irão integrar o 

empreendimento. 

 

Como dito, com a instituição, ficará o condomínio instituído por 

unidades autônomas que constituem as áreas privativas e comuns, 

criando-se assim as regras de convívio no conjunto que será edificado. 

Conforme se denota do art. 1332 do Código Civil, vejamos: 
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“art. 1.332.Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou 

testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo 

constar daquele ato, além do disposto em lei especial: 

I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade 

exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns; 

II - a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, 

relativamente ao terreno e partes comuns; 

III - o fim a que as unidades se destinam”. 

Assim, uma vez estabelecido o condomínio, a sua fração ideal será 

calculada proporcionalmente ao valor da unidade imobiliária, e virá 

estabelecida na forma decimal, de acordo com o § 3º do art. 1531 do 

Código Civil, assim:  

“§ 3o A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma 

fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em 

forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio”. 

Assim, com o registro da instituição e especificação no Cartório de 

Registro de Imóveis, nasce o condomínio Edilício, restando a sua perfeita 

indicação mediante (i) a designação numérica ou alfabética; (ii) a 

destinação; (iii) a localização por pavimento (1º, 2º...); a situação dentro 

do pavimento (frente, fundos, meio, etc.); (iv) a área privativa; (v) a área 

comum; (vi) a área total;  

Desta forma, depois de procedida a averbação da construção, será 

efetivada a abertura de uma matrícula para cada unidade, cuja área é 
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somada a fração ideal no terreno, formando uma quantidade de área 

privativa juntamente com a área comum, chegando ao total da unidade 

autônoma. 

 

Capítulo 5 – A Unidade Autônoma e as Áreas Comuns 

16A unidade autônoma que decorre da instituição do condomínio, 

pode ser alienada livremente, independente da vontade dos demais 

condôminos. 

Essa unidade está indissoluvelmente ligada às partes comuns e delas 

não pode ser destacada/desmembrada. 

Assim, diferentemente do que se passa no condomínio geral, o 

condomínio em edifícios não pode alienar sua fração ideal, mas apenas a 

sua unidade autônoma, que obrigatoriamente estará acompanhada pela 

fração das partes comuns, conforme disposto da art. 1331 do Código Civil, 

senão vejamos: 

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade 

exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. 

§ 1o As partes suscetíveis de utilização independente, tais como 

apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas 

frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a 

propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por 

seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser 

                                                           
16 Luiz Antonio Scavone Junior apud“Direito Imobiliário Teoria e Prática”, 4ª Edição, 2012, Ed. Forense, 
pág. 685 
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alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo 

autorização expressa na convenção de condomínio.  

§ 2o O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de 

distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração 

centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro 

público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser 

alienados separadamente, ou divididos. 

Verifica-se, portanto, a impossibilidade absoluta de alienação de áreas 

comuns do condomínio edilício separadamente das unidades autônomas 

ou áreas privativas. 

Conseguintemente, se as áreas comuns não podem ser alienadas, não 

podem também ser objeto de usucapião. 

 

Capítulo 6 – O Síndico e Seus Deveres. 

17 O síndico do condomínio edilício é escolhido pela maioria para 

exercer as funções de administração do condomínio, o que normalmente 

faz com o auxílio de uma administradora que presta serviços ao 

condomínio. 

De acordo com o art. 1;347 do Código Civil, a assembleia escolherá 

um síndico para administrar o condomínio, por prazo não superior a 2 

anos, permitida a sua reeleição. 

                                                           
17 Luiz Antonio Scavone Junior apud“Direito Imobiliário Teoria e Prática”, 4ª Edição, 2012, Ed. Forense, 
pág. 686/687 
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Esse síndico não precisa ser condômino, pode ser profissional, ou 

pessoa jurídica. 

Assim as funções do síndico encontram-se perfeitamente delimitadas 

no Código Civil, no art. 1348, assim: 

Art. 1.348. Compete ao síndico: 

I - convocar a assembleia dos condôminos; 

II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em 

juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns; 

III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de 

procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio; 

IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as 

determinações da assembleia; 

V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar 

pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores; 

VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano; 

VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e 

cobrar as multas devidas; 

VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas; 

IX - realizar o seguro da edificação. 

Poderá o Síndico transferir poderes de representação ou 

administração, contratando uma administradora. Desde que seja a 
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matéria aprovada em assembleia, salvo disposição em contrário da 

convenção. 

Deve ele administrar o condomínio representando os interesses 

comuns não podendo representar os interesses particulares dos 

condôminos, a não ser através de mandato e prestar sempre contas. 

 

Capítulo 7 - Destituição do Síndico:  

18Assim, como o Síndico é eleito por assembleia dos condôminos 

especialmente convocada para esse fim, também pode ser destituído por 

decisão tomada em assembleia, antes do termo final de sua 

administração. 

Convém ressaltar que as hipóteses previstas no art. 1349 do C. Civil, 

que enseja a destituição referem-se ao Síndico que não prestar contas, 

que praticar irregularidades ou não administrar convenientemente o 

condomínio. 

A destituição se dá pelo voto da maioria absoluta dos membros da 

assembleia, convocada por um quarto de todos os condôminos, ou seja, a 

metade e mais um.  

Exemplo: se um condomínio tem 60 pessoas, a assembleia terá que 

ser convocada por 14 condôminos, e precisa da maioria absoluta, ou seja, 

metade mais um, o que totaliza 31 condôminos. 

                                                           
18 Luiz Antonio Scavone Junior apud“Direito Imobiliário Teoria e Prática”, 4ª Edição, 2012, Ed. Forense, 
pág. 691 
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OBS: O quórum para as deliberações é a Convenção ou a própria Lei 

que estabelece. Outro ex:.1337. O condômino, ou possuidor, que não 

cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio 

poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser 

constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor 

atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a 

gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e 

danos que se apurem.  

 

Capítulo 8 – Os Direitos e Deveres dos Condôminos: 

Reza o art. 1335 do C. Civil, assim: 

Art. 1.335. São direitos do condômino: 

I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; 

II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto 

que não exclua a utilização dos demais compossuidores; 

III - votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando 

quite. 

O Código Civil em seu art. 1336 estabelece alguns deveres dos 

condôminos que dentre eles destacamos, considerando que além dos 

deveres legais, a convenção pode estabelecer regras de convívio no 
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condomínio, além de impor outros deveres, desde que não afronte a 

moral, os bons costumes e a lei, senão vejamos: 

Art. 1.336. São deveres do condômino: 

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas 

frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; II - não 

realizar obras que comprometam a segurança da edificação; 

III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias 

externas; 

IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e 

não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança 

dos possuidores, ou aos bons costumes. 

§ 1o O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos 

juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por 

cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito. 

§ 2o O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres 

estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato 

constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes 

o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e 

danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à 

assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, 

deliberar sobre a cobrança da multa. 

Desta forma, além de ter prerrogativas, o Condômino também tem 

que se submeter a determinadas regras de convívio, sob pena de ser 
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punido em razão de sua conduta em desconformidade com a convenção, 

regimento interno, e dispositivos legais. 

 

Capítulo 9 – A Assembleia Geral: 

A assembleia dos condôminos se destina à deliberação dos assuntos 

constantes da ordem do dia, sendo que, ela é soberana e o que for 

deliberado e aprovado em conformidade com a Lei, respeitado o seu 

quórum terá força de Lei. 

As assembleias são ordinárias (art. 1350 do C.C) destinadas a 

aprovação das contas e do orçamento para o ano e, eventualmente, 

alterar o regimento interno, ou eleger substituto do síndico. 

As extraordinárias destinadas a deliberar sobre assuntos de interesse 

dos condôminos, como exemplo, realização de obras, aprovação de 

contratação de administradora, aplicação de multa ao condômino que 

descumpre seus deveres, etc. 

Quem pode votar são somente o proprietário, o promitente 

comprador e o cessionário de direitos decorrentes da promessa de 

compra e venda. 

A sua forma de convocação é feita pelo Síndico (art. 1348 e 1350), ou 

por um quarto dos condôminos, respeitando a sua forma prevista na 

convenção. 

Finalmente, como são atos Jurídicos as assembleias estão sujeitas às 

anulações (arts. 166 e 171 CC) e são comuns nas seguintes situações: 
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1. Irregularidade na Convocação; 

2. Irregularidade na Deliberação; 

3. Ausência de quórum específico; 

4. Abuso na direção dos trabalhos; 

5. Abuso de direito; 

6. Deliberação de matéria não constante na ordem do dia; 

Todavia o princípio de que a nulidade sem prejuízo deve ser 

observada, sendo que: não existe nulidade sem prejuízo e a nulidade de 

uma parte não prejudica a parte válida da assembleia. 
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