
CONDOMÍNIO E INCORPORAÇÃO 
IMOBILIÁRIA - TEORIA E PRÁTICA 

Currículo Lattes disponível in: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4381624Z6 



DEFINIÇÕES: 
 
 Incorporação:  compreende a atividade exercida com o ¹intuito de 

promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, 
de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades 
autônomas. 

INTRODUÇÃO 

¹ Art. 28 parágrafo único da Lei 4591/64 in: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4591.htm 
² Condomínio e Incorporações, 10ª edição, Caio Mário da Silva Pereira, Forense, 1996 

 Incorporador:   ²considera-se incorporador e se sujeita aos 

preceitos dessa lei toda pessoa física ou jurídica que promova 

a construção para alienação total ou parcial de edificação 

composta de unidades autônomas, qualquer que seja sua 

natureza ou destinação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4591.htm


 Etapas da Incorporação e Comercialização: Antes de 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. 

 

 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, ou seja, podem atuar como incorporador. 

 
 

INTRODUÇÃO 



 O INCORPORADOR será investido como proprietário do terreno 
e praticará os seguintes atos:  
 

 Contrato de Aquisição (Compra e Venda). 
 

 Figurar como prestador de serviços. 
 

 Firmar contrato de permuta (Proprietário do Terreno). 
 

 Firmar compromisso de compra e venda (Comprador). 
 

 Alienar fiduciariamente ou hipotecar e Vender as Frações 
Ideais. 

 
 

INTRODUÇÃO 



Incorporação = Conjunto de Atos 
Idéia 
Plano 
Memoriais 
Plantas 
Cronogramas 
Matrícula 

 

 
INTRODUÇÃO 

 



 ³CONSTRUTORA E INCORPORADORA: Construtora é a empresa 

contratada pela incorporadora para a execução da obra 

seguindo o projeto aprovado pela Prefeitura do município 

onde será erigido, as especificações técnicas e o prazo 

pactuado para a entrega do empreendimento. Todos os custos 

e riscos inerentes à construção (tais como pagamentos de 

impostos sobre a mão de obra, responsabilidade técnica, 

acidentes de trabalho) são de responsabilidade da 

construtora. 

INTRODUÇÃO 



Formas de Parcelar o Solo: 
Loteamento 

 
O PARCELAMENTO DO SOLO 

 

Art. 2º § 1º da Lei 6.766 disponível in 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L6766.htm 

http://poppymidia.com.br/maquete_eletronica/wp-content/uploads/2013/11/Camera0041.jpg


Formas de Parcelar o Solo: 
Desmembramento 
 

O PARCELAMENTO DO SOLO 

Art. 2º § 2º da Lei 6.766 disponível in 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L
6766.htm 

 



Lote = Infraestrutura Básica 
 
 Água  
 Iluminação 
 Esgoto 
 Energia 
 Vias de  
Circulação 

 

 

O PARCELAMENTO DO SOLO 

Art. 2º § 5º da Lei 6.766 disponível in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6766.htm 



Objetivos Gerais: 
 
Crescimento 
Participação 
Valorização 
Parcelamento 
Especulação 
Etc. 

 

PLANO DIRETOR 

  PDM = PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

LINHAS DE ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA 

Fase 1 
Estudos 
Prévios 

Fase 2 
Anteprojeto 

Fase 3 

Projeto 

Fase 4 

Documento  
Final  

Aprovação 
Municipal e 
Publicação 

 
 Debate de 

Propostas 

 
 

Consultas e 
Discussão 

Pública 



 É o Plano Diretor Municipal que irá fornecer todas as diretrizes 
urbanísticas para os terrenos que nascerão, ou edificações. 

 
   
 
    Mapa de 
Zoneamento 

PLANO DIRETOR 



 

PLANO DIRETOR 



TAXA 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. 

 
 

PLANO DIRETOR 

http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/Taxadeocupao_12269/zoneamento_t_ocup.jpg


 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. 

 

PLANO DIRETOR 



PLANO DIRETOR 

 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: 

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


 Os exemplos abaixo mostram duas possibilidades de 
edificação em um lote de 24 x 30m (720 m2), 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%. 
 

PLANO DIRETOR 

http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/Taxadeocupao_12269/ia250.jpg
http://urbanidades.arq.br/imagens/2007/Taxadeocupao_12269/ia225.jpg


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. 
 

PLANO DIRETOR 



GABARITO 
 
 

O gabarito por sua vez é o número de 

pavimentos que irá ser distribuído dentro 

do terreno, respeitado os índices acima 

permitidos . 
 

PLANO DIRETOR 



 Aspectos importantes são as questões preliminares 
da escolha do terreno, como por exemplo: 

 Se o terreno está sob regime de ocupação ou aforamento. 

 Se o terreno está impedido por força do § 5º do art. 2º da Lei 

6.766/74. 

 Se o terreno estaria na linha de cone do convento, 

considerando o tombamento. 

 Se o terreno é passível de desapropriação pelo Município (ver 

se existe algum decreto na PMV) 

 Dentre outros. 

 

 
A SELEÇÃO DO TERRENO 

 



Linha de Cone do Convento da Penha 

A SELEÇÃO DO TERRENO 



Conceito: 
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. 

A INCORPORAÇÃO 

Art. 28 da Lei 4.591/64 



Formação: 
 
 Copropriedade 
 Fração Ideal 
 Área Privativa 
 Área Comum 
 Direito positivo em relação  
 a Convenção. 
 Submissão ao Regimento I. 
 Direito de Vizinhança 

 

A INCORPORAÇÃO 



Incorporador  
 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. 

A INCORPORAÇÃO 

Art. 29 da Lei 4.591/64 



A Incorporadora: 
 
 A incorporadora é responsável pela articulação do 

empreendimento;  
 

 Mapeia e entende as necessidades e oportunidades,  e a 
viabilidade;  
 

 Adquire o terreno e projeta o empreendimento;  
 

 Promove a venda das unidades autônomas. 

A INCORPORAÇÃO 



A Construtora: 
 

 A construtora é a empresa contratada pela incorporadora;  

 

 Executa a obra diante do projeto aprovado pela Prefeitura; 

 

 Se compromete com as especificações técnicas e o prazo pactuado 

para a entrega do empreendimento;  

 

 Todos os custos e riscos inerentes à construção (tais como 

pagamentos de impostos sobre a mão de obra, responsabilidade 

técnica, acidentes de trabalho) são de responsabilidade da 

construtora. 

 

A INCORPORAÇÃO 



 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 INCORPORAÇÃO 

Art. 31 ainda permite ser incorporador: proprietário do terreno, o promitente 
comprador, o cessionário (promitente), o construtor, e o corretor de imóveis. 



 É aquele que assume a obrigação de implantar o 

empreendimento, e vender aos 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. 
 

A INCORPORAÇÃO 

Papel do Incorporador: 



 Exceção a Incorporação: Se um grupo de proprietários 

do terreno - na qualidade de condôminos – se unem a 

fim de construir, não será incorporação, pois não se 

caracteriza como a figura do incorporador. 

A INCORPORAÇÃO 



Cria-se a Fração Ideal  ao final =  
     área comum + área privativa 
 
 Incorporador: Elemento  Básico = 
 promover e realizar a Construção e     
alienar as unidades 
 
 

A INCORPORAÇÃO 



UNIDADE AUTONOMA 



Permutante total do terreno 
 
Permutante parcial do terreno 
 
 

 
 
 
 

A INCORPORAÇÃO 



 Pode também ser feita pelo proprietário do terreno 

por meio de escritura pública diretamente aos 

compradores, promitentes compradores, 

cessionários e promitentes cessionários. 

 

 O proprietário poderá efetuar a venda pessoalmente 

ou por meio do incorporador através de procuração 

por instrumento público com poderes especiais. 

A INCORPORAÇÃO 



 Ver Art. 237 da LRP 6.015/73 

 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). 
 

A INCORPORAÇÃO 



 Espécies: 
 
 Por Empreitada ou a Preço Fechado.  

 
 Por Administração ou a Preço de Custo.  

 

 Caracter íst icas contratuais:  Indicação da construção;  identificação das 

par tes;  prazo duração;  preços (reajustes ou revisão) ;  descrição do projeto;  

existências de ônus reais;  cláusulas penais;  etc.  

A INCORPORAÇÃO 



 “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 “ (Arnaldo Rizzardo). 

CONTRATO DE INCORPORAÇÃO 

Arnaldo Rizzardo, in “Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária”, 1º Edição, 2011, Ed. Forense 



Classificação do Contrato de Incorporação: 
 Bilateral ou Sinalagmático 

 Oneroso 

 Comutativo 

 Consensual 

 Típico 

 Execução Continuada 

 Solene 

 

CONTRATO DE INCORPORAÇÃO 

* Natureza Real e Obrigacional – dar, transferir e fazer 



 1º) A promessa de compra e venda (pré-contrato) - Efeitos: 
 

-  Aquis ição da unidade autônoma (uso ,  gozo  e  f ru ição) .  
 
-  Regist ro/Averbação do  contrato(oponibi l idade contra tercei ros – Arnaldo Rizzardo  – 
v ide ar t .  167,  inc iso I ,  18  da Lei  6015/73) .  
 
-  Omissão do  ato  reg is t ra l  não impede a  opos ição de embargos  de terce i ro .  
 

-  Hipoteca terreno:  se  anter ior  –  oponibi l idade,  inc lusive contra  a  inst i tuição 

f inanceira   

 
-  Se  poster ior :  é  nula .  
 

-  Assim é o entendimento do STJ em conformidade com a súmula 308:  “A  hipoteca 

f i rmada entre  a construtora  e  o agente  f inanceiro ,  anter ior  ou poster ior  a celebração 

da promessa de compra e  venda,  não tem ef icác ia  perante  os  adqui rentes do  imóvel .  

 
 

OS TIPOS DE CONTRATOS NA INCORPORAÇÃO 



2º) Alienação Fiduciária  
 
- Cria  uma propriedade fudiciária  ao credor ( fiduciário)  de caráter  resolúvel  com 

o pagamento do devedor ( f iduciante) .  
 

- Registro do contrato ( força de escri tura)  credor ( fiduciário)  = domínio e  posse 
indi reta/ devedor = posse di reta .  

 
- Transmissão somente com o pagamento total  com o termo de quitação 

( registro) .  
 

- Incidência da  le i  9 .514/97, respei tando as exigências do ar t .  24 – (cláusula 
de consti tuição da propriedade fiduciária  e possibi l idade le i lão em caso de 
inadimplemento,  ar t .  27) .  
 
 
 
 

OS TIPOS DE CONTRATOS NA INCORPORAÇÃO 

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, 
contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Lei 9.514/97. 



 2º) Alienação Fiduciária (cont.)  
 

 Consolidação da propriedade fiduciária em propriedade = inadimplência do 

devedor ( fiduciante)  – passos ar t .  26 da lei  9.514/97 (notificação pelo 

car tório débitos – edital  - ;  purgação da mora – três dias;   Consolidação em 

nome do credor fiduciário = §7º ar t .  26. 

 

 Possibi l idade de reintegração em caso de esbulho.  

 

 Pergunta-se: De quem é a responsabil idade de promoção da ação de 

reintegração de posse?  

 

OS TIPOS DE CONTRATOS NA INCORPORAÇÃO 



 3º)  A  permuta  do  te r reno ( tota l  -  *espécies)  ou  por  á rea construída 
 

 Transferência  do  ter reno ao  incorporador  por  meio  de escr i tura  públ ica  (ar t .  39  da 
Lei  4591/64) .  
 

 Deverá constar  o  quinhão reser vado e le .  
 

 Imissão da posse.  
 

 I r revogabi l idade e  i r ret ratabi l idade.  
 

 Poss ibi l idade de Resolução por  inadimplência  do  Incorporador  –  ar t .  40  da Lei  
4591/64.  (se  o  a l ienante do  ter reno não receber  o  preço  ou a  unidade,  poderá o  
cont rato ser  reso lv ido.  
 

 Admite -se  c láusula  de não indenizar  (pe la  i senção de responsabi l idade do  
permutante) .  
 
 

OS TIPOS DE CONTRATOS NA INCORPORAÇÃO 



 4º) Cessão de Créditos ( Incorporador)  com Garantia – le i  4.864/65 e 
9.514/97 
 

 O ar t .  22 da Lei  4.864/65 (Lei  de estímulo a Construção Civi l ) ,  permite ao 
Incorporador transferir  fiduciariamente (securit izar) ,  a dar em caução. 

 
 Cessão Fiduciária = Visa garantir  o recebimento dos valores dos  

adquirentes em caso de falência,  transferindo o crédito e a cobrança. 
 

 Caução = na caução transfere-se o crédito até o montante da dívida,  
gerando uma garantia real ,  equivalente a penhora,  em caso de 
inadimplência do incorporador.  
 
 

OS TIPOS DE CONTRATOS NA INCORPORAÇÃO 



 Assim para o registro da incorporação é necessário apresentar um 

requerimento (averbação), acompanhado de vários documentos, dentro 

os quais o memorial descrit ivo com a caracterização das unidades 

imobil iárias:  

 

 Discriminação Frações Ideais 

 Áreas Comuns 

 Áreas Construídas 

 Vagas de Garagem 

 Etc.  

O REGISTRO DA INCORPORAÇÃO 



 Na matrícula do terreno, ainda que haja outros 

registros 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. 

O REGISTRO DA INCORPORAÇÃO 



 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. 

 

 Conteúdo do Contrato:  

 (partes, objeto, preço,  

 prazo, correções, etc.) 

CONTRATO DE VENDA 

• art. 65 da lei 4591/64  



 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 (art. 34 § 2º 

e art. 33 da Lei 4.591/64.). 

 

 Incorporações por empreitada ou por administração: 

 Mora (10 dias) 

 Leilão (art. 63 da Lei 4.591/64).  

PRAZO DE CARÊNCIA 



 O 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. 

 

 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. (Anuência) 

 

 
FINANCIAMENTO HIPOTECÁRIO 

 



 Em caso de  Inadimplemento do Incorporador :  
 

Cobrança do Devedor Adquirente ;  

 

D ív ida do Incorporador :  

Banco não pode executar  a unidade do adquirente por  dív ida pendente do 

incorporador,  mas pode  b loquear  créditos ;  

 

Quando o incorporador não paga o banco,  não consegue l iberar a h ipoteca que 

incide sobre as  acessões,  construções,  melhoramentos ou construção do imóvel ;  

 

Súmula nº :  308 do STJ ,  “A hipoteca f i rmada entre  a construtora e o agente 

f inanceiro ,  anter ior  ou poster ior  à celebração da promessa de compra e venda ,  

não tem ef icácia perante os adquirentes do imóvel” ;  

 

 
FINANCIAMENTO HIPOTECÁRIO 

 



Porquê Registrar a Incorporação? 

 
 

 
REGISTRO DA INCORPORAÇÃO 

 

Obrigações e Direitos do Incorporador 
art. 32 ao art. 47 da Lei 4591/64 



 A incorporação deverá sempre ser registrada no Registro 

Imobiliário, para o arquivamento e o registro na matrícula do 

terreno onde se erguerá a edificação. (art.  32 da Lei 4.591/64 e 

também pelo art. 167, I, n 17 da LRP). 

 

 O registro na matrícula do imóvel da incorporação estabelece e 

vincula as frações ideais às futuras unidades autônomas que 

serão erguidas, responsabilizando o incorporador pela entrega 

no prazo certo pelo preço e condições ajustados. 

 

 Documentos exigidos: ar t.  32 alíneas “a” a “p”.  

 

REGISTRO DA INCORPORAÇÃO 



Determinação específica (art. 32 da 4.591 § 3º) 
 

 É proibida: 

 Venda 

 Promessa de Cessão 

 Recibos de Opção 

 Procurações para Aquisição 

 Reserva 

 Outros. 

REGISTRO DA INCORPORAÇÃO 



 Art. 32. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades 

autônomas após ter arquivado, no cartório competente de 

Registro de Imóveis, os seguintes documentos: 

 

    Omissis.. . 

 

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

indicação do cartório competente, constará, obrigatòriamente, 

dos anúncios, impressos, publicações, propostas, contratos, 

preliminares ou definitivos, referentes à incorporação, salvo dos 

anúncios "classificados". 

 

REGISTRO DA INCORPORAÇÃO 



 § 6º  Os Oficiais  de Registro de Imóveis terão 15 dias  para apresentar,  por 
escri to,  tôdas as  exigências  que julgarem necessárias  ao arquivamento,  e ,  
satis feitas  as  referidas exigências,  terão o prazo de 15 dias  para fornecer 
cer t idão,  relacionando a documentação apresentada,  e  devolver,  autenticadas,  
as segundas v ias da mencionada documentação,  com exceção dos documentos 
públ icos.  Em casos de divergência ,  o  Oficial  levantará a  dúvida segundo as 
normas processuais apl icáveis .  
 

 § 7º  O Oficial  de Registro de Imóveis responde,  civ i l  e  cr iminalmente,  se 
efetuar o  arquivamento de documentação contraveniente  à  le i  ou der  cer t idão 
. . .  (VETADO) . . .  sem o arquivamento de todos os  documentos exig idos.  
 

 § 8º  O Oficial  do Registro de Imóveis,  que não observar  os  prazos previstos  no 
§ 6º  f icará sujei to  a  penal idade imposta pela autoridade judiciária  competente 
em montante igual  ao dos emolumentos devidos pelo registro de que trata  êste  
ar t igo,  apl icável  por  quinzena ou fração de quinzena de superação de cada um 
daqueles prazos.  
 
 

 § 9º Oficial  do Registro de Imóveis não responde pela  exatidão dos 
documentos que lhe forem apresentados para arquivamento em obediência  ao 
disposto nas al íneas e ,  g ,  h,  l ,  e  p deste  ar t igo,  desde que assinados pelo 
profissional  responsável  pe la  obra.  
 

ATOS DO CARTÓRIO  DE REGISTRO 



 
PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 

 
 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. 

 

 



 A 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. 
 

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



Objetivos: 
 

 Segurança Jurídica 

 Desvio de Finalidade 

 Onerações do imóvel 

 Acervo por outras obrigações do incorporador 

 Garantir o pagamento das obrigações (fiscais, previdenciárias, 

trabalhistas, etc.) 

 Financiamentos  

 

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 Todas as receitas que surgirem, advindas da administração da 

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

sustentará o andamento das obras. 

 

 Forma-se uma reserva patrimonial para uma destinação 

específica. 

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 ORIGEM HISTÓRICA: 
 

 Proteger os adquirentes das unidades das incorporações 

pelas constantes quebras das incorporadoras. 

 

 Melhim Namen Chalhub ao Instituto dos Advogados 

Brasileiros – IAB, que em 1999 chegou a Câmara dos 

Deputados, que conduziram através da medida provisória 

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

patrimônio afetado através do art. 31-A da Lei 4591/64. 

 

PATRIMÔNIO DE 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.  

 

 Evitando lesar a economia popular. 

 

 

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 EXIGÊNCIAS: 

 

 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; 

 

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 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; 

 

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 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); 

 

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 CONSIDERAÇÕES: 

 

 Titularidade: Coloca-se um gravame para atender a 
finalidade do empreendimento. 

 

 Incomunicabilidade: O patrimônio sob afetação não se 
comunica. 

 

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

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 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 

 

 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 

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 Destinação dos Bens: É a consecução da Edificação e a 

entrega das unidades aos adquirentes. 

 

 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”. 

 

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 Responsabilidade do Incorporador: A 

responsabilidade do Incorporador pelos prejuízos 

causados aos bens afetados abrange todos os bens.  

PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 OBRIGAÇÕES DO INCORPORADOR:  
 

 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; 

 

  II - manter apartados os bens e direitos objeto de cada 

incorporação;  

 

OBRIGAÇÕES DO INCORPORADOR 



 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, salvo autorizado; 

OBRIGAÇÕES DO INCORPORADOR 



 

 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; 

 

OBRIGAÇÕES DO INCORPORADOR 



 

 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; 
 

OBRIGAÇÕES DO INCORPORADOR 



 
 VII - assegurar à pessoa nomeada nos termos do art. 

31-C (Comissão e Instituição) 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.  
 

OBRIGAÇÕES DO INCORPORADOR 



 É vedada a utilização dos créditos destinados ao patrimônio 

afetado para negócios particulares do incorporador (art. 31-A 

§ 3º). 

 

 

 

 

 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. 

 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 



Três situações descritas no art. 31 E da Lei 
4.591: 
 

1 - Averbação da construção, registro dos títulos 

de domínio ou de direito de aquisição em nome 

dos respectivos adquirentes - extinção das 

obrigações do incorporador perante a instituição 

financiadora do empreendimento. 

 

EXTINÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 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. 

 

EXTINÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 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. 

Substituição. 

EXTINÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 



 A constituição do regime de afetação sobre o imóvel objeto da 

incorporação imobiliária se dá mediante averbação por 

requerimento, através de instrumento particular,  com firma 

reconhecida, onde será pedido nos termos do ar t. 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 (3 condôminos), escolhido através do contrato de 

incorporação ou de eleição em assembléia geral,  para representar 

os interesses dos adquirentes, bem consultar, examinar a 

documentação, fiscalizar,  etc. 
 

 
A AVERBAÇÃO DA AFETAÇÃO NO RGI. 

 



 Por Empreitada ou a Preço Fechado (ar t .  55 ao 57 da Lei  4591/64 e v ide 

ar t .  610 a 626 do CC):  

 

 Objeto do contrato:  a construção e entrega da obra e prazo e preço cer tos 

e determinados (responde civi lmente pela não conclusão) ;  

 

 Estabelece uma obrigação de fazer (empreitada por mão de obra – recebe 

a remuneração) ou uma obrigação de fazer e dar (empreitada mista – 

recebe a remuneração e fornece tudo);  

 

 Empreitada a Preço Fixo: não prevê reajuste nas dos pagamentos;  

Empreitada a preço variável  ( reajustamento)  podendo variar  os custos de 

materiais e mão de obra. 

 

ESPÉCIES DE INCORPORAÇÃO  



 Por  Empre i tada  ( cont . )  
 

 F isca l i zação :  Comissão  de  representantes  (ar t .  31 - A  a  31 -F )  Será  des ignada  no  cont rato  

de  const rução ou e le i ta  em assemble ia  gera l  uma Comissão  de  Representantes  

composta de  t rês  membros ;  

 

 Responsabi l idade  so l idár ia  do  empre i te i ro  em caso  de  de fe i tos  na  obra (abat imento  

proporc iona l  do  preço)  -  v ide :  

 

 Ementa :  TJ -PR -  8 453534 PR 8 45353-4  (Acórdão)  (TJ -PR)  AÇÃO ORDINÁRIA  DE  

INDENIZAÇÃO -  E D IF ÍC IO  -  ILEGIT IMIDADE PASSIVA  DA INCORPORADORA   INOCORRÊNCIA  

-  RESPONSABIL IDADESOLIDÁRIA  DO  CONSTRUTOR E  DA INCORPORADORA PELA SOL IDEZ E  

SEGURANÇ A DA OBRA -  DEFE ITOS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS  PELA PROVA PERIC IAL ,  

QUE  SERÃO  APURADOS EM L IQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA   SUCUMBÊNCIA  REC ÍPROCA   

INOCORRÊNCIA  -  RECURSOS DESPROVIDOS.  Data de  publ icação :  12/04/201 2   

 

 

ESPÉCIES DE INCORPORAÇÃO  

https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21532022/8453534-pr-845353-4-acordao-tjpr


 Por Administração ou a Preço de Custo: 
 

 O custo da Obra tem que ser pré-estipulado (art. 59). 
 

 Na construção por administração o custo integral da obra será 

dos condôminos;  

 

 DIFERENÇA: o montante é fixado pelo custo que vai surgindo, 

rateado e ajustado de acordo com o custo. 

 

 Taxa de Administração: deverá ser paga pelos adquirentes, sobre 

o todas as despesas da obra (compra de material, taxas, 

impostos etc.) 

 

ESPÉCIES DE INCORPORAÇÃO 



 Responsabil idade:   
 

 “STJ –  No regime de construção por administração, 
a responsabil idade pelo andamento,  recebimento das prestações 
e administração da obra é dos adquirentes, condôminos,  por intermédio da 
comissão de representantes,  e não da incorporadora,  par te i legít ima para 
figurar no pólo passivo de ação que visa à devolução de valores pagos por 
adquirente inadimplente.  STJ -  RECURSO ESPECIAL REsp 679627 ES 
2004/0095091-0 (STJ) .  Data de publicação:  20/11/2006” 
 

 Variações (ar t .  60) :  Revisões semestrais,  sendo a comissão de 
representantes responsável por examinar,  f iscal izar,  contratar,  arrecadar,  
etc .  
 

 Vide Ar t .  62 – Public idade.  
 
 

ESPÉCIES DE INCORPORAÇÃO 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9047555/recurso-especial-resp-679627-es-2004-0095091-0
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9047555/recurso-especial-resp-679627-es-2004-0095091-0


CONDOMÍNIO 
Origem: 
 
Condomínio Edilício - Cum = conjunto +  
 
dominium =  propriedade/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). 

Art. 1º ao art. 27 da Lei 4591/64 



CONDOMÍNIO 

Conceito: “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. 

 

Natureza Jurídica:  

• pessoa jurídica (personalidade jurídica para que?) de direito privado (Sem 

fins lucrativos) 

• natureza é de cunho real, e não pessoal pois incide sobre a coisa, ou seja o 

bem, entre os coproprietários nas partes comuns 
 



CONDOMÍNIO 
 

Formação: Pode ser instituído por instrumento público ou particular, por meio de ata de 

assembleia geral dos condôminos, que decorre da construção do prédio pelo proprietário do 

terreno, fazendo a individualização das diversas unidades, abrindo matrícula para cada uma 

(permuta e venda). 
 



CONDOMÍNIO 
 

Documentos Necessários para a Constituição: 
 
Os documentos necessários (art. 1332 do Código Civil):  
 
1. 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. 
 

2. Certidão Negativa de Débitos (CND) perante o INSS, exigido pelo art. 47, inciso II, da Lei 
8.212/1991 (Lei da Seguridade Social). 
 

3. projeto arquitetônico com a devida aprovação, que se revelará coerente com o memorial 
descritivo. 
 

4. 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”. 

 
 

 
• Não Incidência das normas do CDC 



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. 

 

• 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. 
 

INSTITUIÇÃO:  



CONDOMÍNIO 
 

Art. 1.332 CC - Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis : 
 

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”. 
 

Art. 1.531 § 3 do CC. “§ 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”. (Ex: Fração Ideal de Terreno de 0,013255) 
 



CONDOMÍNIO 
 

Registro da instituição e especificação no Cartório de Registro de 
Imóveis 
 
• a designação numérica ou alfabética; 
 
• a destinação; 

 
• a localização por pavimento (1º, 2º...); 

 
• a situação dentro do pavimento (frente, fundos, meio, etc.); 

 
• a área privativa; 

 
• a área comum; 

 
• a área total; 

 
•  a convenção do condomínio; com abertura de matrícula para cada unidade. 
 



CONDOMÍNIO 
 

 
A UNIDADE AUTÔNOMA E AS ÁREAS COMUNS 
 
• pode ser alienada livremente (área comum); 

 

• Não se aliena a fração ideal; 

 

• 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, não podem também ser 

objeto de usucapião. 
 
 
 



CONDOMÍNIO 
 

O SÍNDICO E SEUS DEVERES 
 

• síndico do condomínio edilício é escolhido pela maioria para exercer as 

funções de administração do condomínio; (terceirização) 

 

• 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.  

• profissional, ou pessoa jurídica .  
 



Art. 1.348. Compete ao síndico: 
 
• convocar a assembleia dos condôminos; 
 
• cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as 

determinações da assembleia; 
 
• prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas”; 
 
• Poderá o Síndico transferir poderes de representação ou 

administração, contratando uma administradora. Desde que seja a 
matéria aprovada em assembleia. (OBS: defender interesses, votar 
p.p., prestar sempre contas) 

 

CONDOMÍNIO 
 

O SÍNDICO E SEUS DEVERES 
 



CONDOMÍNIO 
 

DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO 
• 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; 
 



CONDOMÍNIO 
 

OS DIREITOS DOS CONDÔMINOS (ART. 1.335 CC) 

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. 
 



CONDOMÍNIO 
 

DEVERES DOS CONDÔMINOS (ART. 1.336 DO CC) 

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo 

disposição em contrário na convenção; Multa até 5 vezes o valor do condomínio (ausência previsão 

expressa a. g. 2/3 reiteradamente 3/4): 

 

 II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; (§2º e art. 1.337 e parágrafo 

único - 10) 

 

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.Multa e 

Juros (contribuição §1º do art. 1.336) 
 
 



CONDOMÍNIO 
 

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 .Podem ser: 

 

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. 

 

 

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. 
 
 



CONDOMÍNIO 
 

Quem pode votar são: somente o proprietário, o promitente comprador e 
o cessionário de direitos decorrentes da promessa de compra e venda. 
 

A Assembleia Geral 
 



CONDOMÍNIO 
 

A Assembleia Geral 
 

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 assembléias estão sujeitas à anulação (arts. 166 e 171 CC) 
e são comuns nas seguintes situações: 
 
• Irregularidade na Convocação;  
 
• Irregularidade na Deliberação;  
 
• Ausência de quórum específico;  
 
• Abuso na direção dos trabalhos;  
 
• Abuso de direito,  
 
• Deliberação de matéria não constante na ordem do dia; 



FIM 
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