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APRESENTAÇÃO 
 
 

A Escola Paulista de Direito tem a honra de publicar os Anais do II Congresso 

Brasileiro de Direito Imobiliário da Escola Paulista de Direito – EPD, evento que foi realizado 

entre os dias 17, 18 e 19 de outubro de 2019, com a participação de palestrantes de renome, 

tanto estudiosos do Direito quanto de outras áreas, autores de diversas obras e alguns dos 

maiores especialistas em Direito Civil e Imobiliário atualmente no Brasil, que estiveram 

reunidos para analisar e debater diversos temas do Direito Imobiliário, tais como por exemplo 

a Regulamentação da Multipropriedade com o advento da Lei nº 13.777/18. 

O evento, que foi organizado pela Escola Paulista de Direito, e foi coordenado pelo 

Professor Doutor Luiz Antonio Scavone Junior, apresentou como escopo promover a discussão 

e reflexão acerca de temas atuais advindos da instituição de novas leis, tais como “A Nova Lei 

dos Distratos”,  uma Lei que inseriu artigos na Lei de Incorporação Imobiliária (Lei nº 4.591/64) 

e na Lei de Loteamentos (Lei nº 6.766/76), estabelecendo regras para o inadimplemento desses 

contratos.  

Ainda, tratou sobre questões polêmicas como o AIRNB e demais ferramentas para 

locação de imóveis que estão surgindo na atualidade com o advento da tecnologia, mostrando 

como fica a figura do corretor com essas novas facilidades apresentadas e difundidas na 

sociedade de hoje em dia.   

Ainda, sobre o tema da nova “Lei dos Distratos”, que foi um tema recorrente e 

brilhantemente abordado ao longo do Congresso, foi abordado o novo cenário jurídico dos 

contratos de aquisição de imóveis em regime de incorporação imobiliária e em loteamento e 

também tratou sobre a posição dos tribunais sobre esse tema que são muito recorrentes. 

A Comissão Organizadora do evento reuniu alunos do curso de pós-graduação latu 

sensu em Direito Imobiliário, para elaboração dos artigos acadêmicos ora publicados, sob a 

coordenação do Prof. Doutor Luiz Antonio Scavone Junior, cuja compilação resultou nos Anais 

do II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário da Escola Paulista de Direito. 

Outrossim, agradece a Comissão Organizadora do evento, aos palestrantes e 

debatedores que participaram do II Congresso de Direito Imobiliário da Escola Paulista de 

Direito – EPD que tornaram o evento um debate extremamente enriquecedor e recheado de 

conteúdo.   

Agradece também, primeiramente, a Comissão Organizadora do evento, a todos os 

palestrantes e também aos debatedores, que participaram do Congresso, contribuindo para a 

construção de um ambiente acadêmico de alta qualidade e relevância para todos os 



  
 

participantes. Agradece, também, à Escola Paulista de Direito e e a todos os demais apoiadores 

e entidades parceiras que contribuíram e tornaram o evento possível. 

A Comissão, ainda, expressa seus votos de que o II Congresso Brasileiro de Direito 

Imobiliário da Escola Paulista de Direito, em conjunto com a presente publicação contribuam 

de alguma forma para os estudos sobre os temas debatidos no evento. 

 
 

Comissão Organizadora 

ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 



 
 

 

.   

PROGRAMAÇÃO 
 
DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 – QUINTA-FEIRA 

 

18h30 - Credenciamento e abertura 

Prof. Dr. Luiz Antonio Scavone Junior 

 

19h - A nova “Lei dos Distratos” (Lei 13.786/2018) e sua interpretação pelos Tribunais.  

Palestrante: Prof. Dr. Luiz Antonio Scavone Junior.  

Debatedor: Prof. Dr. Carlos Eduardo Nicoletti Camillo. 

 

20h30 - Intervalo 

 

21h - Os requisitos formais para elaboração de contratos de compromisso de compra e venda 

nas incorporações e nos Loteamentos e suas consequências depois da Lei 13.786/2018.  

Palestrante: Prof. Ms. Alessandro Schirrmeister Segalla.  

Debatedor:  Prof. Olivar Lorena Vitale Junior. 

 

DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019 – SEXTA-FEIRA  
 
9h : 11h - Loteamento por condomínio de lotes: incorporação ou loteamento? As 

peculiaridades da aprovação.  

Prof. Dr. Fabrizzio Matteucci Vicente. 
 
10h30 - Intervalo 
 
11h - AIRBNB e demais ferramentas para locação de imóveis: aspectos polêmicos (proibições 

dos condomínios, natureza jurídica). A corretagem e a intermediação imobiliária através dos 

meios eletrônicos: a atual configuração da relação entre o corretor e as partes do negócio 

imobiliário na sociedade da informação.   

Prof. Dr. Luiz Antonio Scavone Junior.  

Debatedor: José Augusto Viana Presidente do CRECI/SP 

 
12h30 - Intervalo para Almoço 

 

14h - Direito ambiental Imobiliário: licenciamento ambiental e o tratamento dos entraves 

ambientais nos empreendimentos imobiliários.  



  
 

Prof. Dr. Ricardo Pedro Guazzelli Rosário. 

 

15h30 – Intervalo 

 

16h - Questões polêmicas na execução para cobrança de cotas condominiais: a cobrança de 

unidades sujeitas a financiamentos com alienação fiduciária e hipoteca; a solidariedade nas 

unidades com mais de um titular; a legitimidade ativa e passiva para cobrança.  

Prof. Dr Rubens Carmo Elias Filho.  

Debatedor Prof. Dr. Carlos Alberto Garbi. 

  

19 DE OUTUBRO DE 2019 – SÁBADO 
 

9h - Multipropriedade e sua nova regulamentação pela Lei 13.777/2018.  

Prof. Ms. Alessandro Segalla.  

 

10h30 – Intervalo 

 

11h - Documentação Imobiliária e “Due Diligence” Imobiliária: as cautelas para compra de 

imóveis e a Lei da Concentração dos Atos na Matrícula. 

Prof. Dr. Luiz Antonio Scavone Junior 

 
13h30 – Encerramento 



 
 

 

.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOS ARTIGOS ACADÊMICOS
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II CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO IMOBILIÁRIO 
 

 
“A nova Lei dos Distratos e a sua Interpretação pelos Tribunais” 

Apresentação: Prof. Dr. Luiz Antonio Scavone Junior 
 

“Os requisitos formais para elaboração de contratos de compromisso de compra e 
venda nas incorporações e nos loteamentos e suas consequências depois da Lei 

13.786/2018” 
 

Apresentação: Prof. Alessandro S. Segalla 
Debatedor: Prof. Olivar Lorena Vitale Junior 

 
 
          Suzana Leme Magalhães Gaurnieri1 
     Tatiana Kazan Ferreira Yannacopoulos2 

 
Resumo: 

 

A lei 13.786/18i, sancionada pelo Sr. Presidente da República Michel Temer em 27 de 

dezembro de 2018, veio, ao apagar das luzes daquele ano, para disciplinar a polemica resolução do 

contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em 

parcelamento de solo urbano. 

Esta Lei altera a Lei nº 4.591/64ii, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as 

incorporações, bem como a Lei nº 6.766/79iii, que trata do parcelamento do solo urbano, passando a 

vigorar com importantes modificações. 

Desde seu início, a denominada “Lei do Distrato Imobiliário”, teve, dentre outros objetivos, a 

intenção de definição dos diversos pontos controvertidos na esfera imobiliária. 

O tema que, já há muito vinha sendo debatido em nossos tribunais, trata dos percentuais de 

restituição de pagamento realizado, em caso de resolução ou resilição de contrato (a diferença será 

tratada nestes anais), bem como da devolução da unidade imobiliária, entre a incorporadora ou 

loteadora e seus adquirentes. 

É certo que mesmo em 2019, após a aplicação da Lei 13.786/2018, ainda enxergamos certa 

 
1 Advogada do escritório Roberto Calvo Advogados Associados. Graduada pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo em 1988. Pós-graduada em Resolução de Conflitos: estratégias de negociação e técnicas de mediação, 
pela Universidad de Castilla-La Mancha em 2016. Pós-graduanda em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de 
Direito.email: suzana@calvoadv.com.br 
 
2 Advogada Sócia da Kazan Advogados, Economista e Contabilista, Graduada pelas UMC – Universidade Mogi das 
Cruzes em 2018 e UNISO – Universidade de Sorocaba em 1998. Pós-Graduada na área de Comércio Internacional 
pela FGV com extensão na Ohio University – Ohio/US. Pós-graduanda em Direito Imobiliário pela Escola Paulista 
de Direito.email: dratatianakazan@gmail.com 
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dificuldade em sua aplicação nos Tribunais de todo o Brasil.  

No que se refere aos requisitos formais para a elaboração de contratos de compromisso de 

compra e venda nas incorporações e nos loteamentos, esta nova lei traz novidades e novas exigências, 

principalmente quanto ao detalhamento do quadro-resumo constante dos contratos, obrigando as 

incorporadoras e loteadoras a se adequarem rapidamente ao novo cenário. 

Essa apresentação tem como motivação evidenciar os rumos da nova lei, desde a sua 

promulgação, bem como trazer à baila o posicionamento de nossos tribunais sobre matéria durante o 

ano de 2019. 

 

Palavras-chave: Distrato Imobiliário; Resolução de Contrato; Resilição de Contrato; Lei nº 

13.786/18 
  

Abstract: Law 13,786 / 18, sanctioned by the President of the Republic Michel Temer on 

December 27, 2018, came, by turning off the lights of that year, to regulate the controversial resolution 

of the contract due to the default of the acquirer of real estate unit in real estate development and in 

urban land parceling. This Law amends Law No. 4,591 / 64, which provides for condominium in 

buildings and developments, as well as Law No. 6,766 / 79, which deals with urban land parceling, 

becoming effective with important modifications. 

Since its inception, the so-called “Law of Real Estate Settlement” brought with its arrival, 

among other objectives, the intention of defining many controversial points in the real estate sphere on 

this subject. 

The issue that has long been debated in our courts deals with the percentage of payment 

refund made in case of termination or termination of contract (the difference will be dealt with in this 

annals) and its due return, from the real estate unit, between the developer or allotment companies and 

its acquirers. 

It is true that even in 2019, after the application of Law 13,786 / 2018, we still see some 

difficulty in its application in Courts throughout Brazil, showing that difficulties will still be faced on 

the subject, even after the promulgation of the law. 

However, with regard to the formal requirements for the preparation of purchase and sale 

commitment agreements in the incorporations and allotments, this new law brings new and new 

requirements mainly regarding the detailing of the summary table in the contracts, obliging the 

developers and allotment companies to quickly adapt to the new scenario. 

 

This presentation has the motivation to highlight the direction of the new law since its 

promulgation, and what has been the position of our courts on the matter during 2019 
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Keywords: Real Estate Dissolution; Agreement Termination; Contract Rescission; Law No. 

13786/18 

 

INTRODUÇÃO: Ao tratarmos da Lei 13.786/2018, mister se faz compreendermos o 

momento histórico que a antecede. 

 

Desde 2014, com a crise no setor imobiliário que vinha se instalando, uma enxurrada de 

ações tomou o Poder Judiciário, decorrentes do inadimplemento de compradores de imóveis na 

planta, que, por inúmeros motivos, decidiram resilir seus contratos. 

Dentro dessa nova dinâmica, os direitos do consumidor foram trazidos à baila, servindo-

se de base aos nossos tribunais em suas decisões, e dessa forma aceitando-se a devolução dos 

imóveis com a restituição da maior parte do preço pago até o momento da resilição. 

Fato é que os tribunais passaram a entender que o adquirente de imóvel da 

incorporadora, e agora também tem-se o mesmo entendimento ao adquirente de loteamento, nas 

palavras do ilustre professor Luiz Antonio Scavone, “tinha o direito subjetivo de pagar sua 

dívida como bem entendesse, podendo desistir da compra à sua conveniência, parecendo 

considerar o contrato apenas como uma folha de papel vinculante à apenas uma das partes” 

(Anotações de aula/congresso - Professor L.A.Scavone Jr.) 

 

Importante ressaltar que o Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a sumular a matéria: 

 
Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a 
rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos 
próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim 
como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem. 
https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Sumulas.pdf 

 
Súmula 2: A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e 
venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de 
parcelamento prevista para a aquisição (esta súmula cai por terra com a nova Lei, que 
expressamente muda o prazo para a devolução do valor a restituir, com seu art. 2º que 
acresce o art.67-A, parágrafo 5º à Lei 4591/64). 
https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Sumulas.pdf 

 
Súmula 3: Reconhecido que o compromissário comprador tem direito à devolução das 
parcelas pagas por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao estado anterior, 
independentemente de reconvenção. 
https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Sumulas.pdf 

 
 

Dessa forma, sentindo-se protegidos pelo Poder Judiciário, caso os compradores 

decidissem que não haviam feito um bom negócio, já que o valor inicialmente pactuado havia 

https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Sumulas.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Sumulas.pdf
https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPrivado/Sumulas.pdf
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ficado aquém do valor de mercado, acreditavam que a melhor forma de resolver seu problema 

era o “distrato”. 

Mesmo compradores que poderiam pagar por seus imóveis, recebiam amparo legal para 

que os devolvessem, recebendo juros e correção monetária dos valores pagos, até mesmo acima 

dos valores de aplicação pagos no mercado financeiro, tornando assim o “distrato” como um 

ótimo negócio ao comprador. 

Porém, o que não se previa é que, com essa dinâmica, as incorporadoras que estavam do 

outro lado da corda, sofreriam tanto. Não suportando os prejuízos, a “quebradeira” foi inevitável. 

Se por um lado, as vantagens do consumidor eram enormes, do outro havia as 

incorporadoras e loteadoras que começaram a colecionar prejuízos imensos. 

Nem mesmo em uma relação de consumo, onde a lei foi concebida através do Código 

de Defesa do Consumidor, notadamente como forma de proteção à parte vulnerável, deu-se 

poderes ao consumidor de desistir ou desfazer de um negócio simplesmente por mero desvario, 

quando bem entendesse, sem causa alguma ou defeito que justificasse esse distrato. 

Parece claro que o mercado imobiliário acabaria desmoronando, e, como era de se 

esperar, com inevitáveis desdobramentos. 

Infelizmente, não foram somente os incorporadores que sofreram com esta 

“pseudoproteção” dos desistentes, mas com a quebra das incorporadoras, milhares de pessoas 

que se dedicavam à construção civil ficaram desempregadas, trazendo efeitos em cascata. 

Notadamente o pêndulo estava francamente a favor dos inadimplentes e, quando o 

pêndulo pesa de forma excessiva para qualquer um dos lados, a resposta vem também de forma 

excessiva. Esta situação ocorre desde os primórdios de nossa história. 

Voltando ao século passado, podemos visualizar alguns fatos causadores de crises e as 

consequentes mudanças na legislação.  

Até os anos trinta, os loteadores viviam uma situação de enorme crescimento e poder. O 

consumidor da época, desprotegido, comprava seu lote do promitente vendedor, pagava-o 

durante muitos anos, e quando finalmente, com sacrifício de uma vida o quitava, o que fazia o 

loteador? Desistia da venda, devolvia o dinheiro, retomava o imóvel e ainda o revendia por 

inúmeras vezes mais o valor pago antes, já que a valorização desse mesmo lote havia sido 

enorme.  

A lei assim o permitia. 

Diante disso, visando uma solução para tamanha injustiça social, surgiu um projeto de 

lei do então deputado Waldemar Ferreira, que trouxe ineditamente aos novos negócios, o direito 

à adjudicação compulsória e a irretratabilidade. E foi de tal sorte, que o governo Getúlio Vargas, 

conhecidamente populista, aprovou esse projeto de lei. Assim houve a promulgação do Decreto 
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Lei 58/37ivque conhecemos. Desde então, os compromissos de compra e venda são considerados 

irretratáveis.  

Todavia, não se pode olvidar que essas leis foram sucedidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor que impõe, em seu  art.6, inciso V, como um dos direitos básicos dos consumidores, 

o de pleitear a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais 

ou a sua revisão, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. 

Neste diapasão, ainda que o contrato seja irretratável, nada impede que seja modificado 

posteriormente, quando, em uma relação de consumo, ocorram fatos supervenientes que o 

tornem excessivamente oneroso. 

Entretanto, essa possível revisão não tem nada a ver com resilição, já que o contrato se 

mante, mesmo que em outras bases. Há, pois, uma modificação da estrutura básica do contrato, 

para permitir que este continue surtindo seus efeitos, porém de forma diversa.  

Falava-se que aquele que não cumpria o contrato, especialmente o adquirente 

inadimplente, não poderia pleitear sua resolução.  

Tal afirmação baseava-se no art. 475 do CC que autorizava a resolução, que é a extinção 

motivada, especificamente à parte lesada pelo inadimplemento. 

Pois bem, em seu voto no EREsp 59.870-SP, o Ministro Barros Monteiro, fazendo uma 

releitura das cláusulas legais de irretratabilidade, posicionou-se pela possibilidade de restituição 

de valores ao promitente-comprador que não suportasse mais o pagamento das prestações. 

Vejamos: 
 

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO 
COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO 
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.  
RESTITUIÇÃO. 
“O compromissário comprador que deixa de cumprir o contrato em face da 
insuportabilidade da obrigação assumida tem o direito de promover ação a fim de 
receber a restituição das importâncias pagas.”  
Embargos de divergência conhecidos e recebidos, em parte” (2ª Seção, EREsp 
59.870-SP, rel. min. Barros Monteiro, j. 10/4/02, DJ de 9/12/02, p. 281).  

 
Passou-se a admitir a resolução do contrato e não apenas sua resilição, desde que 

comprovada a insuportabilidade da obrigação pelo adquirente. 

A reação do mercado imobiliário a essas interpretações replicadas durante o passar dos 

anos, foi inevitável. 

A Lei do Distrato chega então com a promessa de trazer estabilização ao mercado, 

evitando desequilíbrios contratuais, com parâmetros pré-estabelecidos para os possíveis futuros 

distrato, bem como tornando obrigatórias cláusulas que garantam ao consumidor pleno 

conhecimento de todas as condições da compra que ali se inicia, sem qualquer dúvida, mesmo 
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para os leigos no assunto. 

 

O quadro-resumo, a partir de então, deve também ser bem mais detalhado e claro para o 

adquirente. 

Mas, será que este equilíbrio vai acontecer de fato? 

 

1. FINALIDADE SOCIAL DA NORMA 

 

Para melhor interpretação da lei, deve-se buscar sua mens legis, ou seja, o espírito da lei 

e sua finalidade social. 

O objetivo claro da lei 13.786/2018 é a proteção do interesse social gerado pelo 

mercado imobiliário, e não o interesse individual do inadimplente. 

Como consequência, temos que os julgadores não devem alterar a cláusula penal trazida 

na lei, exceto em casos extremos. 

O art. 5º da LINDB nos diz que “na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem comum” 

O art.67-A, em seus parágrafos determina, em síntese, pena convencional de até 25% 

(vinte e cinco) da quantia paga, mais retenção da integralidade da comissão, impostos, cotas de 

condomínio, valor correspondente à fruição do imóvel equivalente à 0,5% sobre o valor 

atualizado do contrato e demais encargos incidentes. 

Ressalte-se que a lei ainda determina que quando a incorporação estiver submetida ao 

regime do patrimônio de afetação, o que representa 95% (noventa e cinco por cento) dos casos, a 

pena convencional pode chegar a 50% (cinquenta por cento) do valor. 

Espera-se que estes parâmetros sejam obedecidos, sob pena de se ver cair por terra o 

espírito da nova norma, com clara afronta ao determinado no art. 5º da LINDB. 

No decorrer do ano de 2020 será possível averiguar-se com maior exatidão em qual 

sentido nossos juízes irão caminhar – com obediência à lei, acatando seu espírito maior, ou 

“modulando” seus efeitos, com possíveis desvirtuamentos de sua natureza. 

 

2. LEI DO DISTRATO – REAL SENTIDO DO TERMO, breve comentário 

 

A lei 13.786/2018, nascida como “Lei do Distrato”, modificou, em parte, os regimes 

jurídicos da Lei de Incorporação e da Lei de Loteamentos. 

Apesar de seu “apelido”, o legislador quis na verdade regulamentar não o distrato, mas o 

arrependimento. 
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O ilustre professor A.S.Segalla, em sua exposição, aduz:  “...com todo respeito, não 

temos uma lei do distrato, e sim uma lei geral que trata do desfazimento dos contratos. Porque o 

distrato já era previsto no Código Civil e continua sendo previsto”... “o legislador não criou 

nenhuma regra sobre o distrato, ele não criou regra sobre o arrependimento, mas estabeleceu 

regras que regulamentam o desfazimento e, com isso, é como se dissessem, que as coisas 

continuam do jeito que elas já estavam.” 

 

3. DISTRATO, RESOLUÇÃO, RESCISÃO E RESILIÇÃO – DIFERENÇAS BÁSICAS 

 

Como explanando pelo Professor L. A. Scavone Jr., confusões terminológicas são feitas 

a todo momento quando se fala de dissolução contratual.  

Fala-se de rescisão para diversas situações, nem sempre de forma correta. 

A rescisão é uma palavra com vários significados, abrangendo diversas situações, mas, 

salvo melhor juízo, deveria ser utilizado mais especialmente nos casos de extinção do contrato 

fundado em nulidade. Eu posso pleitear a rescisão, na visão da lei, a qualquer momento, pois ela 

sugere lesão ou estado de perigo. 

A ilustre professora Maria Helena Diniz, em sua obra “Tratado Teórico e Prático dos 

Contratos” é bastante elucidativa na compreensão dos diferentes institutos. 

Ensina a douta professora baseada no art. 475 do CC que: 

 
“haverá resolução por inexecução voluntária do contrato, sempre que houver o 
inadimplemento do contrato por culpa de um dos contratantes, causando dano ao 
outro, com nexo de causalidade entre o comportamento ilícito do agente e o 
prejuízo”3 

 
A resolução poderá ser ainda involuntária, nos casos de força maior ou caso fortuito, ou 

por onerosidade excessiva, oriunda de evento extraordinário e imprevisível que dificulte 

extremamente o adimplemento por uma das partes. A resolução deve ser baseada por justa causa, 

no caso de inadimplemento culposo ou fortuito. 

A resilição unilateral, prevista no art. 473 do CC, “é a dissolução do contrato pela 

simples declaração de uma das partes”, podendo ser feita nos casos em que a lei expressamente 

ou implicitamente o permita. Basta ter a conveniência. 

O distrato é a resilição bilateral, ou amigável, ou, ainda trazendo as palavras da 

 
3 DINIZ Maria Helena, Tratado Teórico e Prático dos Contratos, volume 1. pág 161 e seg. São Paulo: Saraiva 
1993.  
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professora Maria Helena Diniz,  
“o distrato é um negócio jurídico que rompe o vínculo contratual, mediante a 
declaração de vontade de ambos os contraentes de pôr fim ao contrato que 
firmaram”.4 

 
Ainda, na definição de Beviláqua trazida pelo ilustre professor Silvio Rodrigues,  

 
“é o acordo entre as partes contratantes, a fim de extinguir o vínculo obrigacional 
estabelecido pelo contrato”.5 

 
Fazendo uma análise, não me parece ser o caso da nova lei, já que a mesma determina 

as penalidades para a parte que der causa à dissolução do negócio, ou seja, não há um consenso 

entre elas para que se possa dizer que houve mero distrato. 

A lei claramente pontua as regras para os casos de resolução voluntária, e, portanto, tem 

sido erroneamente chamada de “lei do distrato”. 

 

4. APLICAÇÃO DA NOVA LEI PARA AS INCORPORADORAS E LOTEAMENTOS  

 

O quadro-resumo sempre foi parte integrante dos contratos de compra e venda das 

incorporadoras e loteadoras. 

Mas com a chegada da nova Lei, esse quadro resumo passou a ter um papel mais 

importante nos contratos imobiliários. 

Vejamos. 

O art 2º da Lei 13.786/18 trouxe importantes modificações para a Lei 4.591/64 que 

passa a vigorar acrescida dos arts. 35-A, 42-A e 67-A. 

O art. 35-Av, em seus doze incisos, detalha passo a passo o conteúdo obrigatório do 

quadro-resumo, indispensável a todo e qualquer contrato de compra e venda, promessa de venda, 

cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária.  

São eles: 

 I - O preço total a ser pago pelo imóvel; 

II - O valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, a sua forma de pagamento, 

com destaque para o valor pago à vista, e os seus percentuais sobre o valor total do contrato; 

III - o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação 

precisa de seu beneficiário; 

IV - A forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos 

das parcelas; 

 
4 DINIZ Maria Helena, Tratado Teórico e Prático dos Contratos, volume 1., pag. 190, São Paulo: Saraiva 1993. 
5 RODRIGUES Silvio, Direito Civil – Dos Contratos e Das Declarações Unilaterais De Vontade, volume 3, pag. 89, 
28ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002 
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V - Os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver 

pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um; 

VI - As consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja por 

meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do 

incorporador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para 

devolução de valores ao adquirente; 

VII - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou 

efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização; 

VIII - as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente do 

imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor), em todos os contratos firmados em estandes de vendas 

e fora da sede do incorporador ou do estabelecimento comercial; 

IX - O prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto de 

conclusão da obra pelo incorporador; 

X - As informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel, em especial quando o 

vinculem como garantia real do financiamento destinado à construção do investimento; 

XI - o número do registro do memorial de incorporação, a matrícula do imóvel e a 

identificação do cartório de registro de imóveis competente; 

XII - o termo final para obtenção do auto de conclusão da obra (habite-se) e os efeitos 

contratuais da intempestividade prevista no art. 43-A desta Lei. 

Determina ainda a lei que, caso algum desses itens deixe de constar no quadro-resumo, 

será concedido um prazo de 30 (trinta) dias para que a falha seja sanada, sob pena de ser 

caracterizada a justa causa para a “rescisão” contratual por parte do adquirente. 

Mas como obrigar o adquirente a assinar o novo quadro-resumo? Isto seria possível? 

Parece óbvio que, se houve falha no primeiro, o segundo será diferente, e, portanto, 

poderá haver algo com o qual o adquirente não mais concorde. 

O loteador ou incorporador terão que se proteger nestas situações. 

Uma possibilidade aventada durante os debates, seria se colocar o adquirente em mora, 

solicitando-lhe, dentro do prazo legal, que tome conhecimento do quadro-resumo, e assine o 

mesmo. 

 

Em não havendo colaboração por parte do adquirente para a assinatura, não poderia ele 

solicitar a resolução do contrato, já que a omissão não teria sido sanada por sua culpa que, uma 

vez que constituído em mora, não tomou as medidas necessárias para colaborar.  

Essas são apenas conjecturas, mas bastantes passíveis de brevemente chegarem ao 
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judiciário. 

Outra novidade que cabe ser destacada, é a determinação do inciso VI de que seja feito 

de forma negritada o item referente as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de 

valores ao adquirente. 

Constando esta cláusula do quadro-resumo, a falta de negrito o torna falho se houver 

assinatura do adquirente especificamente abaixo da mesma? 

A “mens legis” não seria a transparência do contrato com certeza de visualização do 

adquirente? 

Neste caso a assinatura não supriria tal objetivo? 

Esta questão, na prática, certamente poderá gerar dúvidas, e, por conseguinte, novas 

demandas judiciais. 

O art. 43-A trata do prazo de entrega do imóvel: 

“A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada 

contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que 

expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por 

parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. 

§ 1º Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde 

que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do 

contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa 

estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, corrigidos nos termos do 

§ 8º do art. 67-A desta Lei. 

§ 2º Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto 

no caput deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente 

adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% (um por cento) do valor 

efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die , corrigido 

monetariamente conforme índice estipulado em contrato” 

§ 3º A multa prevista no § 2º deste artigo, referente a mora no cumprimento da 

obrigação, em hipótese alguma poderá ser cumulada com a multa estabelecida no § 1º deste 

artigo, que trata da inexecução total da obrigação.” 

 

Este artigo não apresenta grandes problemáticas, cabendo apenas destacar que a multa 

de 1% só será paga ao adquirente que receber o imóvel após o prazo contratual, se ele estiver 

adimplente, ou seja, o atraso na entrega não autoriza o atraso ou a falta de pagamento. 

Por fim, o art. 67-A talvez possa ser entendido pelos tribunais como excessivo, já que 

deixa o adquirente desistente com a devolução de valores pagos muito menor do que aquela já 
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praticada até hoje nas ações em curso. 

Os descontos, com a nova lei, vão muito além da pena convencional de 25%. 

Aliás, cabe ressaltar que a pena de 25% passa para 50% caso a incorporação esteja 

submetida ao regime de afetação, como ocorre em cerca de 90% (noventa por cento) dos casos 

atualmente. 

Cumulativamente, ainda serão descontadas a integralidade da comissão de corretagem, 

impostos incidentes sobre o imóvel, valor de fruição equivalente a 0,5% (cinco décimos por 

cento) do valor atualizado do contrato, e, para que nada escape deste desconto, a lei cita 

genericamente os demais encargos e despesas incidentes sobre o imóvel. 

Estes descontos, entretanto, se limitarão aos valores efetivamente pagos, exceto com 

relação à fruição do imóvel. 

Ou seja, o adquirente ainda poderá ter que pagar algum valor, caso tenha usufruído do 

imóvel por muito tempo. 

Com relação ao art. 3º da lei 13.879/18, que altera a Lei 6.766/1979, o principal ponto a 

se destacar é a diferença dos valores de restituição na compra de loteadores relativamente à 

compra de incorporadores. 

Em uma primeira leitura, pode parecer que o legislador foi mais condescendente com o 

adquirente desistente da compra de lotes, já que o desconto permitido do montante devido por 

cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, está limitado a 10% (dez por 

cento) do valor atualizado do contrato. 

O percentual é menor, mas a base de cálculo é maior. 

Assim sendo, se a desistência for feita logo no início do contrato, existe a possibilidade 

de o adquirente perder todo o valor já pago.  

 A conclusão a que chegamos é que a nova lei provavelmente foi mais dura do que a sociedade é 

capaz de aceitar. 

O tema moradia afeta a todos os brasileiros e, portanto, podemos vislumbrar a 

possibilidade de inúmeras manifestações contrárias e a favor desta lei, que certamente, ao passar 

pelo crivo do Poder Judiciário, deverá ser mitigada em alguns aspectos.  

 

5 -APLICAÇÃO DA NOVA LEI - IRRETROATIVIDADE 

 

No decorrer do ano de 2019, nossos tribunais já têm se manifestado a respeito da 

irretroatividade da lei 13.786/18, não deixando dúvidas a este respeito. 

Para melhor ilustrar o tema abordado, cabe apresentar a jurisprudência de 2019 dos 

nossos tribunais: 
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 A 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento de apelação 

proveniente da comarca de Campinas, manifestou sua posição, com voto irreparável do D. 

Relator Mathias Coltro, ora transcrita em parte: 

 
“Ressalte-se que a pretendida aplicação das normas da Lei nº 13.786/2018, conhecida 
como “Lei do Distrato” é completamente descabida. Como é cediço, o respeito ao ato 
jurídico perfeito exsurge como direito fundamental, nos termos do previsto no art. 5º, 
XXXVI, da Constituição da República e, em nível infraconstitucional, na norma do 
art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.” 
Segundo Carlos Maximiliano4: “Fato jurídico perfeito (fato compiuto) é o que, nos 
termos das normas vigentes na época de sua formação, deve considerar-se 
definitivamente constituído.” Na hipótese em tela, o contrato foi celebrado muito 
tempo antes da edição da referida lei, que contempla novas regras de direito material 
atinentes à resolução do contrato pelo inadimplemento do adquirente de imóvel em 
incorporação imobiliária e em parcelamento do solo urbano, implicando em 
alterações nas Leis 4591/64 e 6.766/79.” 

 
 No mesmo voto, cita ainda o posicionamento do Des. Alexandre Marcondes, da 3ª Câmara de 

Direito Privado, no mesmo sentido: 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e 
venda c.c. restituição de valores pagos. Alegação de omissão na aplicação da Lei nº 
13.786/2018, em vigor a partir de 28/12/2018. Omissão verificada. Contrato celebrado 
anteriormente. Ato jurídico perfeito. Inaplicabilidade, no entanto, da nova lei, sob 
pena de ofensa ao ato jurídico perfeito, vedada pelo art. 5º, XXXVI da CF e pelo art. 
6º, § 1º da LINDB. Garantia constitucional que visa à segurança jurídica e 
patrimonial. Lei nova que não pode retroagir ainda que para atingir efeitos futuros 
do contrato. Precedentes do STF.  
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. (ED 1042713-
08.2016.8.26.0100/50000 Rel. Des. Alexandre Marcondes - 3ª Câmara de Direito 
Privado j. 13/02/2019). 

 
 A 6ª Câmara de Direito Privado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo toma o mesmo 

posicionamento:  

 
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Imóvel. Rescisão do 
negócio. Aplicação das disposições da lei nº 13.786/2018 (nova lei do distrato). 
Descabimento. Contrato firmado anteriormente à vigência da nova legislação. 
Tutela constitucional da estabilidade das relações jurídicas, mediante a vedação da 
retroatividade da lei (artigo 5º, XXXVI). Nova legislação que deve respeitar o ato 
jurídico perfeito. Aplicação das disposições do novo regramento à avença já 
pactuada que fere a autonomia da vontade das partes e o equilíbrio contratual. 
Segurança jurídica que deve ser resguardada. Restituição das quantias pagas. 
Caso típico de desistência do adquirente. Ato que  causa prejuízo à credora. Pena 
para o descumprimento que deve ser fixada, para que não importe em incentivo ao 
inadimplemento. Retenção limitada a 20% dos valores adimplidos. Juros de mora. 
Termo inicial. Trânsito em julgado. Tendo os adquirentes dado causa ao 
desfazimento do negócio, e postulando o ressarcimento de valores de maneira 
diversa do que fora convencionado, é apenas o trânsito em julgado da decisão 
condenatória que tem o condão de constituir, e liquidar, o crédito de que serão 
titulares. Precedentes do STJ. Restituição das quantias pagas a título de despesas 
condominiais, tributárias e cartorárias. Inadmissibilidade. Expressa pactuação 
entre as partes no exercício de sua livre manifestação de vontade. Previsão 
contratual expressa que deve ser observada. Sentença reformada. Apelação Cível 
nº1064059 10.2019.8.26.0100; Relator Des. VITO GIGLIELME; j.31/10/2019. 
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 A 8ª Câmara do mesmo tribunal também se manifestou no mesmo sentido: 

 
 

EMENTA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 
RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE 
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Parcial procedência 
Insurgência da requerida Cabimento parcial Ocorrência de atraso na entrega da 
unidade, já computado o prazo de tolerância - Termo final que deve ser a data da 
entrega das chaves e não a data da expedição do habite-se de - Descabida a 
alegação de caso fortuito ou força maior Súmula 161 deste E. Tribunal Autores 
que se tornaram inadimplentes Correta a decretação de rescisão por culpa 
concorrente de ambas as partes restituição de valores Descontos previstos no 
contrato que se mostravam abusivos Correta a restituição de 80% do montante 
adimplido pela parte autora que se mostra adequado e suficiente para indenizar a 
alienante pelo desfazimento do negócio - Lei do Distrato (n. 13.786, de 27 de 
dezembro de 2018), inaplicável ao caso, visto que somente se aplica aos contratos 
firmados posteriormente à sua vigência Lucros cessantes Descabimento - Pleito 
incompatível com o de rescisão da avença Precedentes Juros de mora que devem 
ser contados do trânsito em julgado e não da citação - Sentença reformada em 
parte Recurso parcialmente provido. Voto nº: 42.079. Apelação Cível nº: 1001957-
07.2019.8.26.0114 Comarca: Campinas - 1ª Vara Cível 1ª Instância: Processo nº 
1001957-07.2019.8.26.0114 Apte.: Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S/A 
Apdo.: Leandro Ribeiro Pires e outro Rel Des. SALLES ROSSI j. 31/10/2019 

 
 A 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, muito recentemente, 

em 1º de novembro de 2019, ainda decide pela aplicação da Súmula de nº 2 daquela Corte, 

no sentido de que a devolução das quantias pagas deve ser realizada de uma só vez e de 

imediato, não se sujeitando o contrato firmado anteriormente à Lei 13.876/2018 ao prazo 

de carência nela previsto : 

 
VOTO Nº : 50477t. 
APEL.Nº : 1005022-76.2019.8.26.0189 
COMARCA: FERNANDÓPOLIS (1ª VC) 
APTE. : JIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FERNANDÓPOLIS LTDA. 
APDO. : TALITA CRISTINA VILELA (JUST. GRAT.) *DISTRATO. COMPROMISSO 
DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RESCISÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO. 
BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. 1. Nos termos da Súmula nº 1 
desta Corte, o compromissário comprador tem direito de rescindir o contrato e 
reaver as quantias pagas. Não há necessidade, para o direito à rescisão, que o 
contrato seja excessivamente oneroso.2. A parte contratada tem direito de reter 
parte do pagamento. O percentual a ser devolvido incide sobre os valores pagos, e 
não sobre o valor integral do imóvel. É abusiva cláusula que prevê, como base de 
cálculo de retenção, o valor do imóvel. Precedentes. 3. Consoante Súmula nº 2 
desta Corte, a devolução das quantias pagas deve ser realizada de uma só vez. Essa 
devolução deve ser imediata, não se sujeitando ao prazo de carência previsto na 
Lei 13.786/2018. Afinal, trata-se de contrato firmado antes da vigência dessa lei.4. 
Recurso não provido. Rel. Des. MELO COLOMBI; j.1º/11/2019 

 
Vemos, pois, que a posição de nossos tribunais é bastante tranquila no sentido da não 

retroatividade da “Lei do Distrato” para os contratos pactuados anteriormente a ela. 

Mas, e nos casos dos contratos posteriores à referida lei? 
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5. POSIÇÃO RECENTE DO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO EM 

RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE À COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA DE TERRENO.APLICAÇÃO DA LEI 13.786/2018 ENTRE PESSOAS 

FÍSICAS. 

 

Trazemos à baila uma decisão da 1ª Câmara de Direito Privado do Eg. Tribunal de 

Justiça de São Paulo, do dia 4 de novembro de 2019, que trata da rescisão contratual na compra 

de um terreno entre duas pessoas físicas (d.v., absurda decisão). 

Pela novidade da decisão, cabe replicar a íntegra do voto para posteriores comentários: 

 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº1003463-
17.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante MADALENA 
RIBEIRO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADILSON RAIADO CARMO-
ME. ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE 
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO. São Paulo, 4 de 
novembro de 2019. 
AUGUSTO REZENDE Relator 

 
Apelação nº: 1003463-17.2019.8.26.0664 
Apelante: Madalena Ribeiro Martins 
Apelado: Adilson Raia do Carmo ME 
Comarca: Votuporanga 
Juiz de Direito: Rodrigo Ferreira Rocha 
Voto: 9454 
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual e restituição de quantias 
pagas. Ação ajuizada pela compradora que desistiu do negócio. Restituição das 
quantias pagas, com retenção de 10% sobre o valor pago, como previsto no 
contrato. Taxa de fruição, impostos e outras despesas indevidas, visto que não 
comprovada a posse efetiva do lote de terreno objeto do contrato. Parcelas em 
atraso que não precisam ser pagas em decorrência da própria rescisão contratual. 
Recurso provido em parte. Trata-se apelação interposta pela autora em face da 
sentença de fls. 86/90, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, 
declarando extinta a relação contratual, condenado o requerido a restituir à 
autora 90% dos valores pagos em 03 (três) parcelas, e, a título de procedimentos 
administrativos e cláusula penal, a retenção do equivalente a 10% do total do 
contrato, valores estes corrigidos da data dos desembolsos e com juros de mora 
desde a citação. Responsabiliza-se, também, a autora, pela taxa de fruição de 
0,75% ao mês de ocupação, e pelos pagamentos do IPTU, energia, água, impostos e 
taxas condominiais, enquanto vigeu o contrato, a ser descontado do valor a ser 
restituído, mediante comprovação do inadimplemento, valores estes a serem 
apurados no cumprimento de sentença. Não foi considerada a retenção de valores 
relativos à comissão de corretagem, tendo em vista ausência de prova da 
informação à autora. Sucumbência recíproca, custas processuais igualmente 
repartidas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito 
econômico para ambos os patronos, vedada a compensação e atualizados até a data 
do pagamento, respeitando-se a gratuidade concedida. Embargos de Declaração 
(fls. 93/95) rejeitados (fls.103/104). Recorre a autora inconformada com a sentença 
e decisão dos embargos opostos, notadamente no que se refere a retenção fixada e 
a taxa de ocupação de 0,75% ao mês, ambos incidentes sobre o valor do contrato 
atualizado, bem como a dedução 
das prestações que não foram pagas do valor a lhe ser restituído. Recurso 
tempestivo e respondido (fls.116/119). É o relatório. DECIDO. Pretende a autora 
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por fim ao “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Terreno” 
(fls. 23/37) assinada em 17/1/2019. A apelante afirma que pagou R$ 10.400,00, 
valor este confirmado pelo apelado, postulando a resolução do contrato em razão 
da obrigação ter se tornado onerosa e, por conseguinte, dificultosa sua quitação, 
requerendo a devolução de 90% dos valores pagos em três parcelas. Evidenciado 
que o réu não pode ser responsabilizado pela rescisão do contrato, tendo em vista 
que foi a promissária compradora que deu causa à isso, devendo as quantias pagas 
por conta do preço serem restituídas, mas autorizada a retenção de parte delas 
para compensar prejuízos de ordem administrativa decorrentes da resolução do 
negócio. Nesse sentido, a Súmula nº 1 desta Corte: “O compromissário comprador 
de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as 
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e 
propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se 
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem”. Justamente por se tratar de rescisão 
contratual por iniciativa do comprador, com restituição de valores pagos, não se 
há de falar em pagamento de prestações em atraso, ou dedução de valores a esse 
título. No caso em tela não há o que se falar em relação de consumo, a despeito da 
juntada do documento de fls. 55 (inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica de Adilson Raia do Carmo). Observa-se às fls. 23/37 que o contrato foi 
firmado entre pessoas físicas, sendo o compromitente vendedor Adilson Raia do 
Carmo, casado em regime de comunhão universal de bens com a Maria Aparecida 
Gil Raia, e como compromissário comprador a autora, Madalena Ribeiro Martins. 
Nada indica tratar-se de relação de consumo. Para contratos anteriores a Lei 
13.786/18, esta Câmara, em casos análogos, tem assentado que a retenção, em 
hipóteses como a dos autos, deve se ater a 20% dos valores desembolsados, 
constituindo estimativa razoável para as perdas incorridas pelo vendedor em 
virtude da resolução por culpa do comprador. O art. 32-A, II, da Lei 13.786/2018, 
dispõe um limite máximo de desconto, a título de cláusula penal e despesas 
administrativas, de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Todavia, o avençado 
entre as partes, já na vigência da nova e referida lei, estabeleceu que a retenção a 
esse título é de 10% sobre os valores até então pagos (cláusula 8 item 8.1, letra e). 
Maior retenção não se justifica. Inexiste prova concreta de maiores danos ao 
vendedor, certo que a nova comercialização do lote, com nova cobrança de 
encargos, também vem a compensar suas eventuais perdas. Na mesma esteira, não 
há o que se falar em retenção por ocupação. A fl. 29, na cláusula 11, item 11.4, 
estabeleceu-se que “... enquanto perdurarem as obras de infraestrutura do 
loteamento e, adicionalmente, até que seja assinado o termo de entrega de posse 
definitiva ou outorga de escritura definitiva”, é proibido construir ou introduzir 
benfeitorias no lote adquirido. Observa-se que não foi juntado qualquer 
documento comprobatório de entrega de posse definitiva à compradora, ora 
apelante, sendo, portanto, de entender-se que se tratou, até então, de posse 
precária e inócua. Não procede, assim, a cobrança de taxa de fruição, ou de 
qualquer outro valor decorrente da posse – impostos, taxas e despesas - que na 
prática não se concretizou. Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso. 
É como voto. Augusto Rezende, Relator 

 

Como se pode depreender da leitura desta decisão, o Eg. Tribunal está aplicando a lei 

13.786/2018 para o contrato entre pessoas físicas! 

 
“Observa-se às fls. 23/37 que o contrato foi firmado entre pessoas físicas, sendo o 
compromitente vendedor Adilson Raia do Carmo, casado em regime de 
comunhão universal de bens com a Maria Aparecida Gil Raia, e como 
compromissário comprador a autora, Madalena Ribeiro Martins. Nada indica 
tratar-se de relação de consumo.” 

 

O art. 1º da Lei é cristalino ao dizer que a lei disciplina a resolução do contrato por 

inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em 
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parcelamento de solo urbano. 

Será esta decisão um equívoco inicial ou uma tendência a ser seguida pelo Poder 

Judiciário?  

Esperemos que a 1ª Câmara de Direito Privado reveja seu posicionamento em seus 

próximos julgados. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

A Lei 13.786 de 27 de dezembro de 2018 avançou, por um lado, no sentido de procurar 

traze certo equilíbrio ao mercado imobiliário, que já não contava com a necessária segurança 

jurídica, ante as mais diversas decisões do poder judiciário nesta área. 

Avançou ainda, ao dar maior conforto aos adquirentes de imóveis, com o detalhamento 

maior das condições contratuais no quadro-resumo, garantindo maior transparência no momento 

da compra. 

Por outro lado, nos parece que o pêndulo, agora, beneficia excessivamente as 

incorporadoras e loteadoras, fato que certamente irá gerar reações dentro do poder judiciário, 

com decisões tendentes a não aplicação absoluta da lei. 

Os tribunais pouco puderam aplicar a nova lei, já que a maioria das ações iniciadas após 

sua vigência ainda não alcançaram a segunda instância. 

A única decisão mais recente, ora apresentada, prolatada no mês de novembro deste ano 

de 2019, já demonstra, data venia, que nossos tribunais poderão tomar caminhos diversos na 

aplicação da Lei do Distrato, no que tange à sua aplicabilidade. 

 

Diante do ora exposto, e frente ao último julgado do ano de 2019, vemos indícios de 

que a Lei do Distrato estará distante de sua total ou parcial aplicação, com fortes tendências ao 

ativismo judicial, gerando mais uma vez, maior insegurança jurídica para nosso país.  

 

                                      ....................................................   
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OS REQUISITOS FORMAIS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NAS INCORPORAÇÕES E NOS 

LOTEAMENTOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS DEPOIS DA LEI 13.786/2018. 

 

Juliana de Aquino Fornazier Rangel6 

Raquel Silveira Alves da Rocha7 

 

Resumo: O artigo visa apresentar as recentes modificações introduzidas em nosso ordenamento 

jurídico com a aprovação da Lei 13.786/2018 (“Lei dos Distratos”), especificamente, no momento 

de elaboração dos compromissos de venda e compra utilizados pelas Incorporadoras e Loteadoras. 

Serão demonstradas suas novas regras e consequências, bem como os objetivos de tais mudanças. 

É possível verificar-se de imediato, a partir da leitura do texto legal, a preocupação do legislador 

em garantir segurança jurídica as partes contratantes nessa modalidade de instrumento, primando 

pelo direito a informação, com a modificação do “quadro resumo”, tornando obrigatório que o 

adquirente seja de imediato cientificado acerca de todas as possíveis consequências oriundas do 

futuro contrato, desde penalidades, direito de arrependimento, multas, encargos, prazos, etc. 

 

Palavras-chaves: compromisso de venda e compra; quadro-resumo; lei do distrato; direito de 

arrependimento; consequências jurídicas; requisitos formais. 

 

Abstract: The article aims to presente the recent changes introduced in our legal system with the 

approval of the law 13.786/2018 (“Termination laws”), specifically, when preparing the sale and 

purchase commitments used by the Merging Companies. It’s new rules and consequences, as well 

as the objectives of such changes will be demonstrated. It is possible to verify immediately, from 

Reading the legal text, the concern of the legislator to guarantee legal certainty to the contracting 

parties in this type of instrument, giving priority to the right to information, with the modification 

of the “summary table”, making it compulsory for the acquirer to be immediately aware of all 

possible consequences arising from the futures contract, from penalties, right of repentance, fines, 

charges, deadlines, etc. 

 

Keywords: Sale and purchase commitment; summary table; termination law; right of repentance; 

legal consequences; formal requirements. 

 
6 Advogada Pós-graduanda em Direito Imobiliário “Lato Sensu” pela Escola Paulista de Direito – EPD. 
7 Advogada Pós-graduanda em Direito Imobiliário “Lato Sensu” pela Escola Paulista de Direito – EPD. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei 13.786/2018, que ficou conhecida como a Lei do Distrato, foi criada para dirimir 

a falta de legislação sobre o momento de rompimento dos contratos referentes a aquisição de 

imóveis incorporados ou advindos de parcelamento do solo (loteamento). 

Inúmeros motivos levaram os consumidores, após a assinatura de contratos para 

aquisição de imóveis em construção com pagamento parcelado, deixarem de pagar as parcelas 

avençadas ou pedir a resilição unilateral dos contratos. 

A crise no mercado imobiliário, notadamente a partir do ano de 2014 em diante, 

agravou o cenário, pois o valor dos imóveis então adquirido “na planta”, muitas vezes era superior 

ao valor de mercado do bem na ocasião da entrega. 

Nesse momento, os consumidores passaram a recorrer ao judiciário para tentar 

desfazer o negócio e pedir devolução dos valores pagos com deduções não abusivas.  

A jurisprudência passou então a delinear esses direitos com base em princípios e 

cláusulas abertas, diante da falta de texto legal para várias dessas questões, possibilitando a 

modificação das cláusulas contratuais, desde que ocorridos fatos supervenientes que tornassem os 

contratos excessivamente onerosos (relação de consumo). 

Grande parte da jurisprudência anterior a edição da Lei 13.786/2018, entendia ser 

possível o descumprimento de contrato em razão de insuportabilidade da obrigação assumida, 

admitindo-se nesses casos, a resolução do contrato. 

Assim, passou-se a relativizar a resolução dos contratos em quaisquer casos, não 

apenas em caso de insuficiência financeira, bastando apenas a conveniência do adquirente, 

conforme Súmula 543 do STJ, segundo a qual: 

 
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 
parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva 
do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha siso o comprador quem 
deu a causa ao desfazimento. 
 

Desse modo, a insegurança jurídica tornou-se constante no mercado imobiliário, o que 

gerou uma reação, culminando na edição da “Lei dos Distratos”, que veio para estabelecer regras 

e limites para as relações entre consumidores e incorporadoras, a fim de diminuir a demanda 

judiciária e resolver mais rapidamente os conflitos, como esclarece o Professor Luiz Antonio 

Scavone Junior:  
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Visando estabelecer critérios claros nesses casos e conceder segurança jurídica ao 
contrato de compromisso de compra e venda celebrado com as incorporadoras e com as 
loteadoras que se deparavam, em momentos de crise, com uma pletora de feitos 
pleiteando desfazimento do negócio e restituição das quantias, situação que gerava 
desequilíbrio nas relações jurídicas e sérias dificuldades para a atividade de construção 
civil, surgiu a Lei 13.786, de 27 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial da 
União no dia 28.12.2018, que, entre outras providências, regulou a questão por meio da 
inclusão do art. 67-A na Lei das Incorporações (Lei 4.591/1964) e do art. 32-A na Lei do 
Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979)8. 
 

A Lei 13.786/2018 alterou a Lei 4.591/64 e a Lei 6.766/79, para disciplinar a 

resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação 

imobiliária e em parcelamento de solo urbano. 

A nova Lei trouxe mudanças significativas relativas ao distrato de contratos advindos 

de imóveis de incorporação ou loteamento e regulamentou a forma do distrato do negócio por 

desistência e por inadimplência do consumidor, que serão analisadas a seguir. 

 

1. ALTERAÇÕES NA LEI DE INCORPORAÇÕES – Nº. 4.591/64 

 

A Lei 13.786/2018 acrescentou três novos artigos à Lei 4.591/64, que trata das 

incorporações imobiliárias. Foram inseridos os arts. 35-A, 43-A e 67-A: 

 

- Artigo 35-A – Quadro-resumo 

 

O quadro-resumo é uma parte (um anexo) dos contratos imobiliários (promessa de 

compra e venda, cessão de unidade autônoma etc) na qual haverá uma síntese contendo os dados 

principais do ajuste, sendo muito praticado no mercado imobiliário. 

O art. 35-A da Lei 4.591/64, inserido pela Lei 13.786/2018, prevê agora 

expressamente que os contratos de compra e venda; promessa de venda; cessão ou promessa de 

cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária, deverão ser iniciados por 

quadro-resumo. Além disso, o art. 35-A determina exatamente o conteúdo deste quadro-resumo. 

Assim, o quadro-resumo deverá conter: 

 

I.  o preço total a ser pago pelo imóvel; 

 

 
8 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Direito Imobiliário: teoria e prática. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 
328. 
 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/661763806/lei-13786-18
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104078/lei-do-condom%C3%ADnio-lei-4591-64
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109566/lei-lehmann-lei-6766-79
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104078/lei-do-condom%C3%ADnio-lei-4591-64
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/661763806/lei-13786-18
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104078/lei-do-condom%C3%ADnio-lei-4591-64
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/213884666/artigo-35a-da-lei-n-4591-de-16-de-dezembro-de-1964
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104078/lei-do-condom%C3%ADnio-lei-4591-64
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/661763806/lei-13786-18
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II. o valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, a sua forma de 

pagamento, com destaque para o valor pago à vista, e os seus percentuais 

sobre o valor total do contrato; 
 

III. o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação 

precisa de seu beneficiário; 
 

IV. a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e 

vencimentos das parcelas; 

 

V. os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver 

pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um; 
 

VI. as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja 

por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação 

do adquirente ou do incorporador, com destaque negritado para as 

penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao 

adquirente; 
 

VII. as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais 

ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização; 
 

VIII. as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente 

do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, em todos 

os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador 

ou do estabelecimento comercial; 
 

IX. o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto 

de conclusão da obra pelo incorporador; 
 

X. as informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel, em especial 

quando o vinculem como garantia real do financiamento destinado à 

construção do investimento; 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601327/artigo-49-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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XI. o número do registro do memorial de incorporação, a matrícula do imóvel e 

a identificação do cartório de registro de imóveis competente; 
 

XII. o termo final para obtenção do auto de conclusão da obra (habite-se) e os 

efeitos contratuais da intempestividade prevista no art. 43-A da Lei 

nº 4.591/64. 

 

Ressalte-se aqui a previsão contida no inciso VI, mencionando as consequências do 

desfazimento do negócio, onde o legislador se preocupou em exigir que as penalidades aplicáveis 

e os prazos para devolução dos valores ao adquirente estejam destacados em negrito no 

supracitado "Quadro-Resumo". 

A Lei menciona que o adquirente deverá fazer uma assinatura especificamente neste 

trecho do contrato, demonstrando, assim, que lhe foi chamada a atenção para essa cláusula, tudo 

conforme o parágrafo segundo o presente artigo, assim: 

 
Art. 35-A § 2º A efetivação das consequências do desfazimento do contrato, 
referidas no inciso VI do caput deste artigo, dependerá de anuência prévia e 
específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas 
cláusulas, que deverão ser redigidas conforme o disposto no § 4º do art. 54 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 

Ainda, diante da hipótese de omissão em relação a qualquer das informações 

obrigatórias acima mencionadas, deverá ser concedido o prazo de 30 (trinta) dias, para 

que a incorporadora ou a construtora faça o devido aditamento do contrato, saneando a 

omissão. 

Caso, mesmo após esse prazo, a omissão não for corrigida, o adquirente poderá 

rescindir o contrato por justa causa, tudo com base no parágrafo primeiro do mesmo 

artigo, assim: 

 
Art. 35-A § 1º - Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas 
no caput deste artigo, será concedido prazo de 30 (trinta) dias para aditamento do 
contrato e saneamento da omissão, findo o qual, essa omissão, se não 
sanada, caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do 
adquirente.  

 

Outro ponto polêmico que também foi regulamentado foi a possibilidade de 

arrependimento, por parte do adquirente, no prazo de sete dias da assinatura, nos contratos 

firmados em estandes de venda e fora da sede do incorporador (artigo 35-A, Lei Federal 

4.591/2018). 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/213884636/artigo-43a-da-lei-n-4591-de-16-de-dezembro-de-1964
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104078/lei-do-condom%C3%ADnio-lei-4591-64
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599423/par%C3%A1grafo-4-artigo-54-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599597/artigo-54-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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O texto legal é baseado no artigo 499 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, que 

traz a mesma disposição, sendo devida a devolução da integralidade de todos os valores 

eventualmente pagos. Observa-se, contudo, que a disposição do CDC é aplicável apenas para 

aqueles que se enquadrem no conceito de consumidores, distinção que não é feita nas alterações 

promovidas pela Lei 13.786/2018. Assim, o entendimento mais defendido tem sido no sentido da 

possibilidade de arrependimento tanto para os adquirentes que se enquadram no conceito de 

consumidor, como para os que não se enquadram, como é o caso de investidores. 

 

- Artigo 43-A – cláusula de tolerância 

 

Também foi prevista a possibilidade da chamada cláusula de tolerância, que confirma 

o entendimento jurisprudencial já consolidado sobre a validade de cláusula que determine a dilação 

do prazo de entrega da obra em até 180 dias, sem imputação de qualquer multa ao incorporador 

(artigo 43-A, Lei Federal 4.591/2018). 

Nesse sentido: 

 
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 
EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO 
ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. 
PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. 
BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. 
RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de 
tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a 
qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um 
imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida 
econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, 
devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior 
fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os 
prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da 
edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 
4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda 
de imóvel em construção, além do período previsto para o término do 
empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo 
de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 
(cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação 
imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 
4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que 
a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. 
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e 
venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e 

 
9 Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 
recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 
estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores 
eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente 
atualizados. 
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razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em 
lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os 
fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar 
excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, 
greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de 
tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em 
desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das 
prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço 
final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da 
atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande 
magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser 
reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) 
dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da 
incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, 
da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o 
fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a 
cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção 
com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar 
o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando 
claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo 
de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, 
durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal 
cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. 
Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: 
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - 
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017) – grifo nosso 

 

Estando previsto no contrato, o adquirente não poderá reclamar qualquer prejuízo por 

atraso de obra que não supere o período estipulado na cláusula de tolerância, observando-se o 

limite legal de 180 dias. Por outro lado, também foi previsto na lei (artigo 43-A, §§1º, 2º e 3º) que 

caso o atraso supere o prazo estipulado, o adquirente poderá pedir cumulativamente: 

• a resolução do contrato; 

• a devolução de todo o valor que pagou; e 

• o pagamento da multa estabelecida. 

 

A incorporadora deverá fazer o pagamento em até 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da resolução, acrescidos de correção monetária. É isso que prevê o novo § 1º do art. 

43-A: 

 
§ 1º Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde 
que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a 
resolução do contrato, sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores 
pagos e da multa estabelecida, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, 
corrigidos nos termos do § 8º do art. 67-A desta Lei. 

 

O adquirente pode decidir que, mesmo tendo sido ultrapassado o prazo de tolerância, 

ele não quer a resolução do contrato. 

Neste caso, este adquirente, quando receber o imóvel, terá direito à indenização de 

1% do valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, acrescido de correção 
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monetária, conforme estabelecido no § 2º do art. 43-A, que pela relevância segue abaixo 

transcrito: 

 
§ 2º Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto 
no caput deste artigo, e não se tratar de resolução do contrato, será devida ao adquirente 
adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% (um por cento) do 
valor efetivamente pago à incorporadora, para cada mês de atraso, pro rata die, 
corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato. 

 

A multa do parágrafo 1º é devida pela inexecução total da obrigação (houve a 

resolução do contrato). 

O parágrafo 2º, por sua vez, prevê uma indenização para a mora (o contrato não foi 

desfeito, tendo sido apenas cumprido com atraso). 

Assim, as sanções têm natureza jurídica e finalidade diversas, sendo, portanto, não 

cumuláveis, como previsto no § 3º do art. 43-A: 

 
§ 3º A multa prevista no § 2º deste artigo, referente a mora no cumprimento da 
obrigação, em hipótese alguma poderá ser cumulada com a multa estabelecida no § 1º 
deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação. 

 

Diante disso, deverá o adquirente optar pela resolução ou pela manutenção, sendo 

certo que não poderá haver cumulação da multa contratual estipulada em caso de resolução com a 

multa de 1% prevista em lei. 

 

- Artigo 67-A – Do desfazimento do negócio por culpa do adquirente 

 

Dentre as principais mudanças, destaca-se a estipulação de limites para as multas 

convencionais no caso de desfazimento do negócio por culpa do adquirente.  Foi estipulado que a 

multa poderá ser de até 25% dos valores pagos nos empreendimentos comuns, e 50% naqueles 

empreendimentos que estiverem submetidos ao regime de patrimônio da afetação (artigo 67-A da 

Lei Federal 4.591/2018). 

O artigo 67-A da Lei 4.591/64, trata, de forma detalhada, sobre o desfazimento do 

contrato em caso de distrato e de resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do 

adquirente. 

Quando houver afetação do patrimônio, os valores deverão ser devolvidos em até 30 

dias a contar da emissão da carta de habite-se ou documento equivalente emitido pelo ente 

municipal responsável (Artigo 67-A, § 5º). Não havendo afetação, os valores deverão ser 

devolvidos em até 180 dias da data do desfazimento do contrato (Art. 67-A, §6º). Em ambas as 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/213884628/artigo-67a-da-lei-n-4591-de-16-de-dezembro-de-1964
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104078/lei-do-condom%C3%ADnio-lei-4591-64
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hipóteses, contudo, caso haja nova venda da unidade, a devolução dos valores deverá ser feito em 

até 30 (trinta) dias da revenda, conforme determina o §7º do mesmo artigo. 

Além da multa, poderão ser retidos os valores correspondentes à comissão de 

corretagem, e os valores relacionados ao tempo que o imóvel ficou ocupado, se for o caso, a 

exemplo de quantias correspondentes a impostos reais, taxas de condomínio e contribuições 

devidas a associações de moradores. 

Ainda, poderá ser descontado o valor correspondente a 0,5% sobre o valor atualizado 

do imóvel, pro rata die, a título de fruição. Observe-se que este valor de fruição não está submetido 

ao limite do valor efetivamente pago pelo adquirente, como é o caso dos demais descontos (artigo 

67-A, §4º). 

Entretanto como explica o Professor Luiz Antonio Scavone Junior10: 

 
“Pelo teor dos dispositivos legais inseridos na Lei das Incorporações e na Lei do 
Parcelamento do Solo Urbano (Lei 4.591/1964, art. 67-A e Lei 6.766/1979, art. 32-A) 
conforme veremos, aos adquirentes inadimplentes são impostas gravosas consequências. 
(...) 
Todavia, a imposição dessas consequências demanda o respeito a exigências formais, 
notadamente a elaboração de quadro-resumo que comtemple os requisitos insculpidos no 
art. 35-A da Lei 4.591/1964, destacando-se a necessidade desse quadro contemplar, em 
informação direta, as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de 
distrato, seja por meio de resolução contratual por inadimplemento de obrigação do 
adquirente ou do  ao incorporador, inclusive quanto ao prazo de entrega do imóvel, sendo 
relevante constar as multas e os prazos para restituição do eventual saldo ao adquirente, 
exigindo-se a redação em destaque, notadamente em negrito. (...) 
Em suma, todas as penalidades, sejam aquelas impostas ao incorporador (pelo atraso na 
entrega do imóvel) nos termos do art. 35-A, VI e XII e art. 43-A §§ 1º e 2º da Lei 
4.591/1964, sejam aquelas impostas ao adquirente nos termos da Lei 4.591/1964, 
deverão estar contidas no quadro-resumo e, demais disso, em cláusula contratual. 
Nos dois locais, devem ser redigidas em negrito e conter assinatura específica do 
promitente comprador na cláusula e no item do quadro resumo”. 
 

 

2. ALTERAÇÕES NA LEI DE LOTEAMENTO – Nº 6.766/79. 

 

A Lei 13.786/2018 também promoveu mudanças na Lei 6.766/79, que dispõe sobre 

o parcelamento do solo urbano, criando novas regras e exigências para a elaboração de 

instrumento de compromisso de venda e compra dos lotes pelo loteador, como será adiante 

demonstrado. 

 

- Artigo 26-A- Quadro-resumo 

 

 
10 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Direito Imobiliário: teoria e prática. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, 
p. 330 e 331. 
 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109566/lei-lehmann-lei-6766-79
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/661763806/lei-13786-18
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109566/lei-lehmann-lei-6766-79
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Assim como fez em relação à Lei 4.591/64, a Lei 13.786/2018 acrescentou um 

dispositivo à Lei 6.766/79 exigindo o quadro-resumo nos contratos de compra e venda, cessão 

ou promessa de cessão de loteamento: 

 
Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de 
loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das 
indicações constantes do art. 26 desta Lei: 
I - o preço total a ser pago pelo imóvel; 
II - o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a 
identificação precisa de seu beneficiário; 
III - a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e 
vencimentos das parcelas; 
IV - os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver 
pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um; 
V - as consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja 
por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do 
adquirente ou do loteador, com destaque negritado para as penalidades 
aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente; 
VI - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se 
nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização; 
VII - as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do 
adquirente do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), em 
todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do loteador ou 
do estabelecimento comercial; 
VIII - o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do 
termo de vistoria de obras; 
IX - informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel; 
X - o número do registro do loteamento ou do desmembramento, a matrícula do 
imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente; 
XI - o termo final para a execução do projeto referido no § 1º do art. 12 desta 
Lei e a data do protocolo do pedido de emissão do termo de vistoria de obras. 
§ 1º Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput 
deste artigo, será concedido prazo de 30 (trinta) dias para aditamento do contrato 
e saneamento da omissão, findo o qual, essa omissão, se não sanada, 
caracterizará justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. 
§ 2º A efetivação das consequências do desfazimento do contrato, mencionadas 
no inciso V do caput deste artigo, dependerá de anuência prévia e específica do 
adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que 
deverão ser redigidas conforme o disposto no § 4º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).” 
 

Artigo 32-A: Resolução por fato imputado ao adquirente 

 

A Lei 13.786/2018 acrescenta o art. 32-A à Lei 6.766/79, disciplinando as 

consequências da resolução do contrato em caso de fato imputado ao adquirente: 

 
Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, 
respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores 
pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para 
a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados 
dos valores pagos os seguintes itens: 
I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 
0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104078/lei-do-condom%C3%ADnio-lei-4591-64
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/661763806/lei-13786-18
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109566/lei-lehmann-lei-6766-79
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601327/artigo-49-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599423/par%C3%A1grafo-4-artigo-54-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599597/artigo-54-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/661763806/lei-13786-18
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/213667551/artigo-32a-da-lei-n-6766-de-19-de-dezembro-de-1979
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109566/lei-lehmann-lei-6766-79
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contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do 
imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador; 
II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive 
arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor 
atualizado do contrato; 
III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo 
adquirente; 
IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, 
contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam 
a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e 
emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão; 
V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote. 
 

O pagamento da restituição prevista no art. 32-A, poderá ocorrer em até 12 parcelas 

mensais, com início após o seguinte prazo de carência: 

 
I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 dias após o 
prazo previsto em contrato para conclusão das obras; 
II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 meses após a 
formalização da rescisão contratual. 
§ 1º O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início 
após o seguinte prazo de carência: 
I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras; 
II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após 
a formalização da rescisão contratual. 
§ 2º Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o 
início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na 
forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em 
que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 
desta Lei. 

 

3. NÃO OBERVAÇÃO DA FORMA NA ELABORAÇÃO DO QUADRO 

RESUMO E SUAS CONSEQUENCIAS 

 

Como já amplamente demonstrado neste artigo a função precípua do quadro-resumo é 

o de privilegiar o direito à informação, onde de forma sintetizada é colocado inicialmente no 

contrato ao adquirente as principais condições e informações do negócio a fim de facilitar sua 

leitura e acesso ao conteúdo de cláusulas que possam colocar o consumidor em situação 

vulnerável, de modo que tenha total esclarecimento sobre as consequências antes de contratar. 

Assim, além das questões essenciais a celebração do compromisso de venda e compra, 

como preço, prazo, qualificação das partes, descrição do imóvel, a Lei 13.786/2018 além de tornar 

o quadro resumo obrigatório, estabeleceu que informações decorrentes do desfazimento do 

negócio, e sobre o direito de arrependimento (artigo 49 CDC), também deverão constar no quadro-

resumo, com o devido destaque negritado, e por fim a anuência prévia do adquirente no quadro 

resumo. 

Razão pela qual, nessas modalidades de contrato, o quadro-resumo deverá ser 
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elaborado com cuidado e atenção, de modo que esteja em conformidade com a Lei 13.786/2018, 

sob pena de consequências, as quais serão abordadas a seguir. 

Ausente qualquer das informações, a lei determina que o adquirente, nesse caso, 

deverá pedir o aditamento do contrato em até 30 dias. O artigo 2º da lei 13.786/2018, incluiu o 

artigo 35-A, que em seu parágrafo primeiro estabelece que: 
 

“§ 1º Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste 

artigo, será concedido prazo de 30 (trinta) dias para aditamento do contrato e saneamento 

da omissão, findo o qual, essa omissão, se não sanada, caracterizará justa causa para 

rescisão contratual por parte do adquirente. ” 

 

A lei não estabeleceu a partir de que momento se inicia a contagem desse prazo, assim, dito 

isso, temos o entendimento do advogado Luiz Augusto Haddad Figueiredo11 que aduz: 

 
“(...) O primeiro ponto que merece comentário refere-se ao termo inicial do prazo 

estipulado para que se solicite a superação da omissão, o qual a princípio, coincide com 

a data de assinatura do contrato identificável como omisso”. (grifo nosso) 

 

O que se verifica é que de fato a Lei foi omissa ao estabelecer o termo inicial para 

contagem do referido prazo, logo, parece mais razoável que diante da inexistência de termo, e face 

a existência de um direito por parte do empreendedor de suprimir a omissão, obrigatoriamente, 

será necessário que o Adquirente constitua o Incorporador ou Loteador, em mora para que possa 

suprimir a omissão identificada. 

Veja, ainda que a omissão esteja apenas no quadro resumo, todavia conste em capítulo 

próprio dentro contrato, o empreendedor deverá corrigir a falta, pois não suprirá a omissão 

apontada. 

Assim, nascerá ao adquirente o direito de pedir a resolução do contrato decorridos 30 

dias.  

Por outro lado, pode ocorrer de o empreendedor, verificar a omissão, e provocar o 

adquirente para sua correção. O Incorporador ou o Loteador tem o direito de sanar a omissão, 

todavia para isso precisará da colaboração do Adquirente, que por sua vez, tem o dever de 

colaborar, razão pela qual, nesse caso, também deverá ser constituído em mora o Adquirente, para 

que compareça a fim de correção da omissão. Sendo notificado e não atendendo, nessa hipótese, 

 
11 FIGUEIREDO, Luiz Augusto Haddad. Quadro-resumo e direito à informação: Hipótese de inexistência, invalidade 
oi ineficácia? Reflexões sobre o conteúdo do §ei dos Distratos: Aplicabilidade aos Contratos 1º do artigo 35ª da Lei 
de Incorporações Imobiliárias (inserido pela Lei 13786/2018). Lei dos Distratos – Coletânea IBRADIM. 1ª ed. São 
Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 219. 
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não poderá o Adquirente exigir a resolução contratual em face do incorporador ou loteador. 

Não sendo sanada a omissão apontada pelo Adquirente no prazo de 30 dias, a lei 

estabelece, como já dito, “a rescisão por justa causa”. 

A esse respeito, temos o posicionamento do Profº Flavio Tartuce12, que ensina: 

 
“(...) Ademais, para a informação relativa às consequências do desfazimento do contrato, há necessidade 
de uma assinatura específica do consumidor ao lado da cláusula contratual. A lei não indica a sanção 
para o caso de violação dessa cláusula (art. 26-A, § 2º, do CDC). Ora, considerando que essa cláusula 
é de ordem pública e que essa cláusula prevê regras prejudiciais ao adquirente, entendemos que 
a consequência da falta de assinatura específica do adquirente ao lado da cláusula das 
consequências do desfazimento do contrato é a nulidade dessa cláusula: trata-se de uma espécie de 
nulidade virtual, nos moldes dos incisos VI e VII do art. 166 do CC” 
 

Como consequências, observa-se que sendo causa de nulidade, não poderá ser objeto 

de convalescimento. 

Esse mesmo entendimento, é defendido pelo Profº. Luiz Antonio Scavone Junior, que 

ao tratar do tema no II Congresso de Direito de Imobiliário, realizado em São Paulo/SP, em 

17/10/2019, onde esclareceu que: 

 
“(...) Se a lei estabeleceu uma forma prescrita, e estabeleceu uma forma para esse quadro-resumo, 
negócio jurídico que não respeita forma prescrita em lei é nulo, falta requisito de validade. Essa 
nulidade é gerada após o decurso do prazo de 30 dias, quando não será mais possível corrigir”.  
 

Nessa mesma oportunidade, o professor Alessandro Schirrmeister Segalla, em posição 

contrária, defendeu em sua brilhante exposição no já citado “II Congresso de Direito Imobiliário” 

realizado em 17 de outubro de 2019, São Paulo, ao tratar o tema, considerando que trata-se de 

hipótese de ineficácia, logo sendo possível de ser convalidado, portanto ineficácia sanável, desde 

que se obtenha posteriormente a correção. E como consequência, a ausência da informação 

(omissão), até mesmo pelo dever de informação, não poderá ser exigida pelo empreendedor. Logo, 

as penalidades existentes não poderão ser aplicadas em face do Adquirente. 
 

4. DA MINUTA DEPOSITADA DO REGISTRO DE IMÓVEIS 
 

Situação que requer atenção é em relação a minuta contratual, o artigo 32 da Lei 

4591/64, de Incorporações Imobiliárias, não exige o deposito da minuta no momento do registro 

do memorial de incorporação pelo incorporador, sendo facultativa sua apresentação. 

 
12 TARTUCE, Flavio.  A Recente Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018): O Novo Cenário Jurídico dos Contratos de 
Aquisição de Imóveis em Regime de Incorporação Imobiliária ou de Loteamento (Parte 1). Artigo jurídico disponível 
em: http://genjuridico.com.br/2019/01/10/a-recente-lei-do-distrato-lei-no-13-786-2018-o-novo-cenario-juridico-dos-
contratos-de-aquisicao-de-imoveis-em-regime-de-incorporacao-imobiliaria-ou-de-loteamento-parte-1/. Acesso em 
02/12/2019. 
 

http://genjuridico.com.br/2019/01/10/a-recente-lei-do-distrato-lei-no-13-786-2018-o-novo-cenario-juridico-dos-contratos-de-aquisicao-de-imoveis-em-regime-de-incorporacao-imobiliaria-ou-de-loteamento-parte-1/
http://genjuridico.com.br/2019/01/10/a-recente-lei-do-distrato-lei-no-13-786-2018-o-novo-cenario-juridico-dos-contratos-de-aquisicao-de-imoveis-em-regime-de-incorporacao-imobiliaria-ou-de-loteamento-parte-1/
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O mesmo não ocorre em relação aos Loteamentos, isso porque o inciso VI do artigo 

18 da Lei 6766/79, estabelece como documentação obrigatória para o registro do Loteamento o 

“exemplar do contrato padrão de promessa de venda, ou de cessão ou de promessa de cessão, do 

qual constarão obrigatoriamente as indicações previstas no art. 26 desta Lei”. 

Considerando os loteamentos aprovados anteriormente a vigência da Lei 13.786/2018, 

como deverão proceder os loteadores para se adequarem à nova lei e não estarem sujeitos às suas 

consequências? 

Isso porque a mera alteração nos compromissos de venda e compra, adequando-os a 

Lei 13.786/2018, e estando eles diferentes daqueles depositados no Registro de Imóveis, faria o 

Loteador infringir a Lei 6766/79. 

A solução para essa lacuna, primeiramente, seria solicitar ao Oficial Registrador, que 

proceda a retificação e altere a minuta depositada, e posteriormente a isso, a adequação das minutas 

para a legislação vigente, de modo que os compromissos de venda e compra utilizados na 

comercialização de lotes estejam idênticos aqueles constantes no Registro de Imóveis. 

Todavia, não sendo possível, o loteador deve priorizar a adequação da minuta à Lei 

13.786/2018, ainda que esteja em divergência com aquela depositada no registro de imóveis, pois 

as consequências de não seguir a nova lei são muito mais prejudiciais ao loteador. 
 

5. DA IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.786/2018 

 

Como já mencionado anteriormente, a “Lei dos Distratos” veio com o objetivo de 

trazer maior segurança jurídica aos contratantes, uma vez que jurisprudência atual acabou por não 

aplicar corretamente o que já havia sido estabelecido em lei. 

Assim, resta saber se a nova lei poderia ou não ser aplicada aos compromissos 

firmados anteriormente à sua vigência. 

Sabe-se que a regra prevista no artigo 5º , inciso XXXVI13 da Constituição, bem como 

o artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil14, estabelecem os princípios da irretroatividade 

das leis, que deverão respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

O mencionado artigo 6º da Lei de introdução ao Código Civil, esclarece tais conceitos, 

como se pode verificar: 
 
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o 
direito adquirido e a coisa julgada. 

 
13 CF/88 – Artigo 5º, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; 
14 Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942 – Artigo 6º - A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 
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§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em 
que se efetuou. 
§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, 
possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição 
pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.  
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. 

 

Assim, por ato jurídico perfeito tem-se como definição, aquele que já foi consumado, 

segundo a lei que estava vigente no momento de sua consumação (§1º). O direito adquirido, por 

sua vez, conforme estabelecido acima (§2º) será aquele que o seu titular o adquiriu mediante fato 

lícito já consumado no mundo jurídico, e justamente por isso, não poderá mais ser retirado ou 

modificado de seu titular conforme definição de Maria Helena Diniz15: 
 

“(...) é o que já se incorporou definitivamente ao patrimônio e à personalidade de seu 
titular, de modo que nem a lei nem fato posterior possa alterar tal situação jurídica, pois 
há direito concreto, direito subjetivo e não direito potencial ou abstrato”.  

 

E por fim, tem-se como conceito de coisa julgada como a decisão judicial, da qual não 

caberá mais recurso, tornando-a imutável, indiscutível e definitiva. 

Todavia, a questão não é tão simples. Assim, para resolver eventuais conflitos na 

aplicação da lei às situações existentes, deve-se verificar as questões do princípio de direito 

intertemporal, onde temos a irretroatividade da Lei.  

Justamente por isso, inicialmente, tem-se que a nova Lei não se aplicaria a contratos 

assinados antes de sua vigência. 

Ainda, deve-se observar que as regras existentes atualmente quanto a modificação e 

obrigatoriedade do quadro-resumo, foram inseridas com o objetivo de trazer ciência inequívoca 

aos contraentes, nos contratos anteriores a Lei, é possível que esses contratos não respeitem a 

forma estabelecida em lei. Logo, não respeitando a forma, como exigi-las? 

Sabe-se que a Lei dos distratos surgiu da necessidade de se trazer mais justiça e 

equilíbrio as relações existentes entre os adquirentes e os incorporadores ou loteadores, justamente 

por isso, temos uma forte vertente que considera viável a aplicação da nova Lei aos contratos 

anteriores à sua vigência, desde que no referido instrumento as penalidades estejam previstas e 

não ultrapassem os atuais limites legais. 

Esse é o entendimento defendido por Denise Brito Barbosa, em seu brilhante artigo16 

publicado na coletânea da IBRADIM, “Lei dos Distratos”,  cujo trecho abaixo se destaca: 
Assim, diante da discricionariedade do julgador ao enfrentar essas questões, tendo 
decidido pelo seu livre critério, evidente que tutelado pelas fontes do direito, entendo não 
haver óbice à aplicação de maiores sanções contratuais. 

 
15 DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. 12ª ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 
2007, p. 193. 
16 BARBOSA, Denise Brito. Lei dos Distratos: Aplicabilidade aos Contratos Firmados Antes de Sua Vigência. Lei 
dos Distratos – Coletânea IBRADIM. 1ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 140. 
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Não seria a aplicação da lei do distrato propriamente dita em relações contratuais em 
curso e firmadas antes da sua vigência, mas sim de aplicação de novo entendimento do 
julgador, que evidentemente, foi calçado no espirito legislativo na nova lei. 

 

Na mesma obra acima citada, temos o entendimento trazido por nosso debatedor 

Olivar Vitale, de que a aplicação imediata de uma lei pode recair sobre circunstâncias iniciadas 

anteriormente, mas cujos efeitos surjam após sua entrada em vigor. É o que podemos chamar de 

“retroatividade média”17. 

A questão é um pouco incontroversa como já demonstrado, todavia, ao que parece, 

nossos tribunais, salvo exceções, estão se posicionando pela teoria da irretroatividade da Lei. 

Nesse sentido: 
 

Compromisso de compra e venda DE IMÓVEL- Impossibilidade de o adquirente 
prosseguir com o negócio– Rescisão decretada - Taxa de retenção mantida em 10% dos 
valores pagos – Quantia que deve ser devolvida de uma só vez- Irretroatibilidade da 
Lei nº 13786/2018- Inexistência de comprovante de pagamento de corretagem à época 
da assinatura do contrato ou previsão neste sentido- Descabido o desconto posterior a 
este título, apenas em decorrência da rescisão- Termo inicial dos juros de mora 
modificados- Tributos incidentes durante a ocupação que devem ser arcados pelo autor- 
Sentença parcialmente reformada- Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação nº. 
1001676-57.2019.8.26.0597, 5ª Cam. Direito Privado, Rel. Moreira Viegas. D.J. 
06/11/2019). 
 
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c restituição de 
valores. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Retenção de 20% dos 
valores pagos pelos autores. Quantia que se mostra, no presente caso, suficiente para 
compensar os custos operacionais oriundos do desfazimento do negócio jurídico. 
Inaplicável o disposto na Lei nº 13.786/18 aos contratos anteriores à sua vigência, sob 
pena de afrontar o princípio da irretroatividade das leis e o ato jurídico perfeito. 
Recurso a que se nega provimento. (TJSP, Apelação nº. 1035284-19.2018.8.26.0100, 7ª 
Cam. Direito Privado, Rel. José Rubens Queiroz Gomes. D.J. 30/09/2019). 
 
Compromisso de compra e venda. Devolução das parcelas pagas com abatimento de 
percentual que seja suficiente para cobrir as despesas administrativas ligadas à venda do 
imóvel. Percentual de 20% que é suficiente para tal fim. Não incidência da Lei 
nº 13786/2019 aos contratos firmados antes da sua vigência. Jurisprudência deste 
TJSP. Promitente vendedora que não deu causa à rescisão. Juros de mora que devem 
incidir a partir do trânsito em julgado. Recurso provido em parte para tanto. (TJSP, 
Apelação nº. 1020259-89.2016.8.26.0114, 4ª Cam. Dir. Privado, Rel. Maia da Cunha. 
D.J. 25/07/2019). 

 

Ainda nesse sentido, no dia 28 de março de 2019, a Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça em recente decisão, de igual maneira considerou que a Lei 13.786/2018 não 

será aplicada em relação aos recursos repetitivos que já estavam em andamento, considerou o 

relator Ministro Luis Felipe Salomão: “Penso que não se pode cogitar de aplicação simples e 

direta da nova Lei 13.786/2018 para solução de casos anteriores ao advento do mencionado 

diploma legal (retroatividade da lei, com consequente modificação jurisprudencial, com ou sem 

 
17 VITALE, Olivar. “Lei do Distrato” e a Aplicação aos Contratos Anteriormente Firmados. Ob.cit., p. 277. 
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modulação)” (ProAfR no REsp 1498484-DF). 

 

Contrariamente a esse entendimento, temos a decisão monocrática, que determinou a 

aplicação da Lei 13.786/2018 mesmo a contrato firmado anteriormente a sua vigência: 
(...) Ressalto que não vislumbro, de momento, qualquer inconstitucionalidade formal 
ou material para a não aplicação imediata da lei. Inclusive por estar-se diante, no 
entendimento deste magistrado, de norma de retroatividade média, qual seja, se 
opera quando a nova lei, sem alcançar os atos ou fatos anteriores, atinge os seus efeitos 
ainda não ocorridos (efeitos pendentes). Desse modo, embora a lei não alcance a data 
da assinatura do contrato, a rescisão ou mais tecnicamente, a resilição contratual é 
efeito pendente, por isso alcançando assim a presente lide18.(grifos nossos). 

 
Diante disso, verifica-se que a questão ainda não está totalmente pacificada, embora 

temos o predominante entendimento pela irretroatividade da lei aos contratos firmados 

anteriormente à sua vigência. 

 

CONCLUSÃO 

 

Assim, estes foram os tópicos de maior destaque da Lei Federal 13.786/2018 de 

interesse dos empreendedores que desenvolvem projetos sob o regime da incorporação imobiliária 

e de Loteamentos. Pelo exposto, existem pontos de atenção que devem ser observados para evitar 

possíveis problemas e garantir a melhor gestão dos contratos. 

Como amplamente demonstrado através deste artigo, a intenção da Lei também foi a 

de trazer maior segurança jurídica, e a garantir o direito de informação aos seus contratantes. 

Anteriormente a edição da Lei 13.786/2018, a nossa jurisprudência, vinha se 

consolidando, de forma impensada, pela possibilidade da resilição unilateral e imotivada da 

promessa de venda e compra sob o regime da Lei de Incorporação Imobiliária, em completa afronta 

ao art. 32, § 2º, da Lei 4.591/1964. O mesmo vinha ocorrendo em relação aos contratos de 

compromisso de venda e compra de loteamentos, sob a égide da Lei 6.766/79. 

Sendo o contrato, em ambos os casos, loteamento e incorporação, irrevogável e 

irretratável, eles devem ser efetivamente cumpridos, não comportando o arrependimento sem 

consequências a qualquer tempo, trazendo regras específicas para a situação. 

Em que pese os benefícios trazidos com a nova lei, infelizmente, alguns erros e 

omissões, trouxeram novos problemas para a sua aplicação. 

A Lei 13.786/2018 não observou o melhor rigor técnico em algumas questões, 

conforme demonstramos no presente artigo. Ressalta-se como “a técnica jurídica”, a opção de 

afirmar que a omissão de informações essenciais no quadro-resumo, ou sua ausência, bem como 

 
18 Processo nº 1070803-55.2018.8.26.0100, 7ª Vara Civel do Foro Central da Comarca da Capital/SP, Juiz Senivaldo 
dos Reis Junior, j. 10 de janeiro de 2019. 
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falta de anuência prévia, seriam hipótese de “rescisão” por “justa causa”. O termo rescisão, quando 

deveria ser resolução, foi extremamente mal empregado, de modo que essa falta do legislador 

trouxe discussões se a ausência/omissão do quadro-resumo seria hipótese de nulidade, 

anulabilidade ou de eficácia do contrato, trazendo consigo diversas consequências de acordo com 

cada hipótese.  

A referida Lei também sofre duras críticas no tocante a certas disposições que são 

consideradas por muitos como afronta ao direito do consumidor, em vantagens excessivas aos 

Empreendedores, causando novamente o desequilíbrio na relação contratual. 
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LOTAMENTOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS DEPOIS DA LEI Nº 13.786/2018 
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Resumo: Ao apagar das luzes do ano de 2018 foi sancionada a chamada “Lei do Distrato”, Lei nº 

13.786 de 27 de dezembro de 2018, a qual serviu como um marco legal para os contratos de 

alienação de imóveis em Regime de Incorporação Imobiliária e em Loteamento, sendo o principal 

objetivo estabelecer regras para o inadimplemento destes contratos tanto pelo 

incorporador/loteador quanto por parte do adquirente. A Lei do distrato teve origem na Câmara 

dos Deputados sob o projeto nº 1.220/2015 e foi objeto de diversas emendas no Senado Federal. 

Seu texto trouxe objeto de alteração para as Leis nº 4.591/64 e 6.766/79. Referida medida foi 

pensada tendo em vista o atual cenário do mercado de imóveis, o qual tem seu marco por volta de 

2014, oportunidade em que inúmeros consumidores caíram em inadimplência ou resiliram 

unilateralmente o contrato, bem como ocorreram hipóteses em que o saldo devedor a ser pago pelo 

consumidor na oportunidade da entrega das chaves excedia o valor de mercado do bem. Com base 

nesse cenário, o número de ações aumentou colossalmente, sendo que a jurisprudência passou a 

delinear esses direitos com base em princípios e cláusulas abertas, tendo em vista a falta de texto 

legal para tutelar as questões. Em resumo a Lei do Distrato trouxe as seguintes alterações a seguir 

apresentadas. Na lei de incorporações: o que deve constar no contrato (inclusão do artigo 35-A); 

a regulamentação do prazo de tolerância na entrega do imóvel (inclusão do artigo 43-A); e o que 

acontece se o contrato for desfeito (inclusão do artigo 67-A). Na Lei de loteamento: O que deve 

constar no contrato (inclusão na lei do artigo 26-A); O que acontece se o contrato for desfeito 

(inclusão do artigo 32-A); leilão do lote após 60 dias da mora (inclusão do §2º do artigo 34); 

cancelamento do registro da promessa de lote e possibilidade de novo registro (artigo 35). 

Palavras-chave: “Lei do Distrato” - quadro resumo - aquisição de imóvel “na planta” - aquisição 

de lote.  

 

Abstract: When the year 2018 was about to end, the so-called “Law of Termination”, Law No. 
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13,786 of December 27th, 2018, was sanctioned, which served as a legal framework for 

construction of buildings and allotment contracts. The main objective being to establish rules for 

the default of these contracts by both, the developer/lotter and the acquirer. The Law of 

Termination originated in the House of Representatives under bill No. 1,220 / 2015 and was the 

subject of several amendments in the Federal Senate. Its text has been amended to Laws No. 4,591 

/ 64 and 6,766 / 79. This measure was thought in view of the current scenario of the real estate 

market, which has its milestone around 2014, opportunity in which many consumers fell into 

default or unilaterally terminated the contract, as well as hypotheses in which the outstanding 

balance to be paid by the consumer at the time of delivery of keys exceeded the market value of 

the property. Based on this scenario, the number of lawsuits has risen colossally, and jurisprudence 

has outlined these rights based on principles and open clauses, because of this lack of legal text to 

protect the issues. In summary, the Law of Termination brought the following amendments as 

follows. In the law of incorporation: What must be included in the contract (inclusion of article 

35-A); the regulation of the grace period in the delivery of the property (inclusion of article 43-

A); and what happens if the contract is terminated (inclusion of Article 67-A). In the Allotment 

Law: What must be included in the contract (inclusion in the law of article 26-A); What happens 

if the contract is breached (inclusion of Article 32-A); auction of the lot after 60 days of default 

(inclusion of paragraph 2 of article 34); cancellation of registration of the contract and possibility 

of a new registration (article 35). 

 

Keywords: “Law of Termination” - summary table - acquisition of property - acquisition of 

allotment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conforme é notoriamente sabido, os contratos de compra e venda tanto de 

incorporações imobiliárias como de loteamentos são regidos pelas Leis nº 4.591/64 e Lei nº 

6.766/79 respectivamente, esbarrando ainda em algumas especificações do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Isto porque, de forma geral os contratos entabulados para o fazimento dos referidos 

negócios são em sua maioria contratos de adesão, e por este motivo colocam o adquirente, que 

também pode ser chamado de consumidor, em relação de hipossuficiência considerando o modelo 

de negócio realizado. 

Importante salientar que aqui não deve ser considerado o nível de instrução do 

adquirente, mesmo porque, no caso do adquirente não ser um jurista, dificilmente conseguirá 

dominar todos os elementos técnicos do contrato com maestria. 

E ainda que o adquirente seja jurista e/ou consulte um jurista especializado para 

analisar o contrato, certamente, ao procurar à incorporadora e/ou loteadora sugerindo qualquer tipo 

de alteração ao contrato, não obterá êxito, e se verá diante de duas únicas opções, se sujeitar ao ali 

entabulado e adquirir o empreendimento/lote objeto do contrato; ou simplesmente desistir do 

negócio e segue sem concluir a aquisição. 

Diante deste cenário, seja para proteger aquele que desconhece, seja para facilitar a 

busca das informações por aquele que conhece a Lei nº 13.786/2018, em sua busca por disciplinar 

a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de imóvel de incorporação e/ou 

loteamento, trouxe além da exigência do quadro-resumo em todos os contratos, alterações 

substanciais ao seu conteúdo. 

 

 

1. BREVE HISTÓRICO SOBRE AS LEIS Nº 6.766/79 E Nº 4.591/64  

 

A Lei 6766/79 promulgada aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 

1979 revogou o decreto – lei 58/37, promulgado aos 10 (dez) dias do mês de dezembro do ano de 

1937. 

A referida lei, a época de sua promulgação trouxe ao loteamento normas de ordem 

pública civil, técnicas, administrativas, bem como de ordem penal, para garantir ao comprador de 

lote total segurança. 

Além disso, trouxe ao loteamento matéria de ordem pública, pois para que um 

loteamento seja aprovado se faz necessário à observância das necessidades dos municípios atrás 



             ESCOLA PAULISTA DE DIREITO                                                               47 
  

 

da análise de seu plano diretor. 

Já a Lei 4591/64, promulgada em 16 de dezembro de 1964 veio dar ordem ao caos 

da especulação enfrentada pelo setor de investimento imobiliário, oportunidade em que buscou 

restabelecer a confiança e estimular a construção e a aquisição de unidades residenciais ou 

comerciais. 

Saliente-se que ambas as leis em seus artigos 25 e 32 respectivamente, traziam em 

seu texto o caráter irretratável aos compromissos de compra e venda firmados para aquisição de 

lotes / unidades autônomas, ou seja, era totalmente vedado o arrependimento, admitindo-se sua 

resolução apenas no casos previstos em lei e/ou no instrumento firmado. 

Entretanto, diante da crise econômica e diversas ações que passaram a se acumular 

no judiciário, passou-se a deixar de analisar as referidas normas com base no Código Civil, e 

passou-se a utilizar o Código de Defesa do Consumidor, o qual traz uma maior proteção ao 

consumidor, ora adquirente. 

Sendo assim, com base no artigo 6º, inciso V do Código de Defesa do Consumidor, 

que prevê ser direito básico do consumidor a revisão de cláusulas que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas, passou-se a admitir que na ocasião de inadimplemento do adquirente por 

insuportabilidade da obrigação assumida, este teria direito a rever a integralidade dos valores 

pagos. 

Entretanto, referida disposição passou a trazer um grande desequilíbrio no mercado, 

protegendo demasiadamente o Adquirente, e esquecendo-se da figura do incorporador, sendo um 

dos percussores da necessidade de alteração da Lei.  

 

 

2. NOÇÕES PRELIMINARES – CONCEITOS BÁSICOS DE DIREITO  

 

Para melhor elucidar as alterações propostas pela Lei, cabe relembrar alguns 

conceitos básicos de Direito Civil em relação ao desfazimento do contrato. 

Veja que, onde se lê resilição, deve-se interpretar como o desfazimento do contrato 

apenas por vontade das partes, sendo que, esta poderá ser bilateral, também batizada de distrato, 

ou unilateral, oportunidade em que teremos a denúncia. 

Já quando verificarmos o termo resolução teremos o caso em que ocorrer o 

desfazimento do contrato por justo motivo diverso da mera vontade das partes.  

O justo motivo pode ter suporte legal, o implemento de condição resolutiva 

expressa ou o próprio inadimplemento. 
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Entretanto, observa-se que a referida Lei teve alguns tropeços técnicos em sua 

elaboração, uma vez que se ale do termo “distrato” ao invés de “resilição unilateral” no inciso V 

do art. 26 da Lei nº 4.561/64, bem como trata a resolução e a resilição como se fossem iguais, 

quando na verdade são hipóteses absolutamente distintas.   

 

 

3. O QUADRO RESUMO NOS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS SUBMETIDOS ÀS 

LEIS Nº 4.591/64 E Nº 6.766/79 CONFORME A LEI Nº 13.786/2018 

 

As alterações trazidas pela Lei nº 13.786/2018 em relação ao quadro resumo, 

utilizaram como premissa o princípio da informação trazido pelo Código de Defesa do 

Consumidor o qual prevê em seu artigo 6º inciso III ser um direito básico do consumidor “a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentem;”. 

Com base no referido princípio, a Lei buscou trazer ao quadro resumo de ambos os 

tipos de contratos além dos elementos essenciais à compra e venda como preço, forma de 

pagamento, prazo, encargo, a coisa, etc., a referida lei impõe ainda, por exemplo, que conste no 

quadro resumo a indicação das consequências resultantes do desfazimento do contrato, e as 

circunstâncias relacionadas ao exercício do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do 

Código de Processo Civil. 

Acredita-se que, colocando informações desta natureza no quadro resumo, esta será 

melhor visualizada, - considerando que muitas vezes a informação não aparece de forma objetiva 

no texto do contrato – e assim, irá subsidiar a tomada de decisão a cargo do adquirente, de maneira 

que este possa refletir e deliberar, conscientemente, acerca do fazimento do negócio. 

Saliente-se que a referida lei trouxe alterações substanciais aos dois tipos de 

contrato. 

Diante da alteração, conforme o artigo 35-A da Lei nº 4.591/64, abaixo in verbis, 

no quadro resumo deverá constar: 
 
“Art. 35-A. Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa 
de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária serão 
iniciados por quadro-resumo, que deverá conter: 
 
I - o preço total a ser pago pelo imóvel; 
 
II - o valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, a sua forma de pagamento, 
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com destaque para o valor pago à vista, e os seus percentuais sobre o valor total do 
contrato; 
 
III - o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação 
precisa de seu beneficiário; 
 
IV - a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos 
das parcelas; 
 
V - os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver 
pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um; 
 
VI - as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja 
por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do 
adquirente ou do incorporador, com destaque negritado para as penalidades 
aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente; 
 
VII - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais 
ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização; 
 
VIII - as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente 
do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), em todos os contratos 
firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador ou do 
estabelecimento comercial; 
 
IX - o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto 
de conclusão da obra pelo incorporador; 
 
X - as informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel, em especial quando 
o vinculem como garantia real do financiamento destinado à construção do 
investimento; 
 
XI - o número do registro do memorial de incorporação, a matrícula do imóvel e a 
identificação do cartório de registro de imóveis competente; 
 
XII - o termo final para obtenção do auto de conclusão da obra (habite-se) e os 
efeitos contratuais da intempestividade prevista no art. 43-A desta Lei.”. 

 

Bem como no artigo 26-A da Lei nº 6.766/79, abaixo in verbis, o quadro resumo 

deverá constar: 

 
“Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de 
loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das 
indicações constantes do art. 26 desta Lei: 
 
I - o preço total a ser pago pelo imóvel; 
 
II - o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e a identificação 
precisa de seu beneficiário; 
 
III - a forma de pagamento do preço, com indicação clara dos valores e vencimentos 
das parcelas; 
 
IV - os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver 
pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um; 
 
V - as consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por 
meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do 
adquirente ou do loteador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e 
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para os prazos para devolução de valores ao adquirente; 
 
VI - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais 
ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização; 
 
VII - as informações acerca da possibilidade do exercício, por parte do adquirente 
do imóvel, do direito de arrependimento previsto no art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), em todos os contratos 
firmados em estandes de vendas e fora da sede do loteador ou do estabelecimento 
comercial; 
 
VIII - o prazo para quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do termo 
de vistoria de obras; 
 
IX - informações acerca dos ônus que recaiam sobre o imóvel; 
 
X - o número do registro do loteamento ou do desmembramento, a matrícula do 
imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis competente; 
 
XI - o termo final para a execução do projeto referido no § 1º do art. 12 desta Lei e 
a data do protocolo do pedido de emissão do termo de vistoria de obras.”. 

 

Uma das principais críticas que se faz é em relação ao número de itens exigidos no 

quadro resumo.  

Embora o legislador tenha acreditado que a apresentação dos referidos itens de 

forma “sucinta” no quadro-resumo iria trazer maior clareza ao adquirente, o que observamos na 

prática é que com o fim de cumprir a determinação legal, o quadro resumo tem ficado em 

demasiado extenso, motivo pelo qual o que deveria ser apresentado de forma clara e objetiva, mais 

uma vez “se perde” em meio a uma grande quantidade de informações. 

Veja que o contrato praticamente duplicou de tamanho, para que pudessem ser 

atendidas todas as solicitações trazidas com a lei. 

Ainda há que se verificar que, a lei buscou meios de forçar o cumprimento da 

inclusão do quadro-resumo dos contratos, uma vez que traz nos parágrafos primeiro e segundo dos 

artigos alterados, e aqui a alteração restou exatamente igual para das duas situações diferentes, o 

abaixo exposto: 

 
“§ 1º Identificada a ausência de quaisquer das informações previstas no caput deste 
artigo, será concedido prazo de 30 (trinta) dias para aditamento do contrato e 
saneamento da omissão, findo o qual, essa omissão, se não sanada, caracterizará 
justa causa para rescisão contratual por parte do adquirente. 
 
§ 2º A efetivação das consequências do desfazimento do contrato, mencionadas no 
inciso V (VI) do caput deste artigo, dependerá de anuência prévia e específica do 
adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão 
ser redigidas conforme o disposto no § 4º do art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).”. 

 

Veja que, conforme se depreende da leitura dos parágrafos acima, o rol de requisitos 
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entabulados é taxativo, e por isso a ausência de qualquer das informações será suficiente para 

caracterizar até mesmo a justa causa da “rescisão” contratual por parte do adquirente. 

Sendo assim, como forma de “dar uma segunda chance” ao incorporador/loteador, 

o §1º estabelece que a omissão de informações possa ser sanada no prazo de 30 dias através de 

aditamento ao contrato, impedindo-se assim a “rescisão” do contrato de forma imediata. 

Parece curioso a exigência da Lei em relação à necessidade de destaque, texto em 

negrito e assinatura específica às informações em relação ao desfazimento do contrato, para que o 

pactuado possa ter validade, como forma de ratificar que a ciência em relação aos termos referente 

ao contrato. 

Além da assinatura na cláusula em que exista a informação em relação ao inciso V 

/ VI previsto em lei, a previsão expressa de que o quadro resumo deverá estar igualmente assinado 

ao final. 

Ora, e se o adquirente for analfabeto e/ou cego, por exemplo, nestes casos de que 

adiantaria cumprir o dever de destaque, assinatura, etc., como forma de ciência, ou mesmo a 

exigência do próprio quadro resumo em si? Pois certamente o adquirente não estaria “mais 

protegido” diante das referidas medidas. 

Mas na prática, independente da real efetividade das exigências legais, o fato é que 

se verifica ser de suma importância que sejam realizados os ajustes submetidos pela lei, pois, 

aqueles que não se submeterem aos ajustes, no caso de necessidade de discutir o contrato no âmbito 

judicial, poderão ter de enfrentar a questão da inexigibilidade prescrita no artigo 46 do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: 
 
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 
consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio 
de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a 
dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 

 

Ainda que se fale em desacordo apenas parcial / defeituoso, é possível que se 

esbarre na interpretação da disposição contratual endereçada favoravelmente ao adquirente, 

conforme artigo 47 do mesmo diploma, in verbis: 

 
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 
consumidor. 

 

Em suma, podemos concluir que a ausência ou dificuldade de conhecimento prévio, 

- sempre se considerando aquilo que a lei prevê – em certas circunstâncias podem levar à discussão 

sobre a inaplicabilidade de cláusulas tidas como pactuadas, salvo revisão ou confirmação judicial 

promovida pela parte interessada. 
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Ou seja, na prática, quando inobservadas os termos da Lei, haverá o 

condicionamento ao crivo do poder judiciário e aos critérios legais, a solução de divergências 

relativas à execução ou ao próprio desfazimento do contrato. 

Curioso ainda que, embora o legislador tenha previsto um escopo a ser seguido, e 

penalidades para as hipóteses em que este não for observado, ressalvado o prazo de 30 dias previsto 

no §1º, não estabeleceu quando iniciará a contagem de prazo ou como deverá ser formalizada a 

identificação da omissão de qualquer informação do quadro resumo. 

Para análise da referida questão, deve-se levar em conta o fato de que, na hipótese 

de verificação de omissão, para que ocorra a adequação do contrato já assinado, deve existir a 

colaboração do adquirente, o que nem sempre traduz uma realidade fácil. 

Tendo em vista o dever de colaboração, parece essencial que o adquirente seja 

colocado em mora, para que possa ser possível delimitar quando de fato nasceu o direito, e a partir 

de qual momento ele poderia ser exercido.  

Veja que o conhecimento em relação à omissão pode ocorrer um dia depois da 

assinatura, uma semana, um mês, um ano ou até mesmo 5, 10 anos após a formalização do negócio, 

o que traduz uma lacuna em relação ao tempo médio e razoável para se considerar que não haverá 

mais dever de retificação, bem como não existiu qualquer lesão ao adquirente. 

Além disso, uma vez constatada a omissão, e aqui sem levar em conta o tempo que 

esta levou para ser verificada, como deverá ser a forma de notificação? 

Na oportunidade em que o legislador deixou de trazer uma regra específica para a 

formalização do conhecimento da omissão, deixou uma brecha que pode levar a discussões 

judiciais futuras, o que acaba criando obstáculos para o desenvolvimento da solução.  

Veja que o entendimento que se formou durante a explanação do tema, é de que a 

melhor forma de notificar seria através de interpelação extrajudicial ou judicial. 

Referido entendimento tem suas bases fixadas nos termos do artigo 397, parágrafo 

único do Código Civil, o qual dispõe que: “Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se 

constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”, sendo que este parece ser o mais 

correto a se tomar. 

Sendo assim, conclui se que sempre deve haver a busca pela notificação por meios 

que possam dar certeza em relação ao recebimento, e optando pela interpelação extrajudicial, deve-

se escolher forma de envio como “AR por mão própria” ou “telegrama”, sempre evitando meios 

que dificultem a comprovação de recebimento e envio no caso de eventuais discussões.  

Entretanto, há quem entenda que o prazo de 30 dias se inicia com a assinatura do 

contrato, independente da constituição do adquirente em mora, como é o caso do Professor Luis 
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Augusto Haddad Figueiredo. 

Certamente, referido entendimento, reflete o acima exposto, em relação a 

divergências que nasceriam na resolução do caso prático, e apontam inclusive para uma situação 

mais gravosa ao incorporador, pois possivelmente carecia de meios para comprar sua idoneidade. 

Referida lacuna reflete um tema muito delicado quando observado diante do caso 

prático, isso porque, a “rescisão” pode se revelar medida desproporcional a depender do tipo de 

informação devida, por exemplo, pois nem todo dado terá influência determinante na formação da 

vontade do adquirente a ponto de exigir imprescindível destaque no quadro resumo. 

Como consequência lógica, uma vez verificada a omissão e realizada a interpelação, 

conforme já inclusive demonstrado, cabe análise de quais hipóteses a resolução do contrato pode 

ser pleiteada, ainda que o aditamento não seja realizado no prazo de 30 dias, ou seja, em qual prazo 

poderá ser suscitada e até que momento será cabível. 

Tendo em vista o silêncio da lei em relação ao termo, entende-se que a melhor 

forma de resolver a referida questão é sob a análise dos seguintes vetores interpretativos: Função 

social dos contratos (art. 421, CC); Boa-fé objetiva (art. 422, CC); Princípio da informação (art. 6, 

III, CDC), e por fim o Princípio da Bilateralidade Consciente (conforme preleciona Mário Aguiar 

Moura). 

Isso porque, desta forma, não importará a forma em que a informação pode ser 

localizada, pois poderia estar destacada fora do quadro resumo, por exemplo, mas sim a função do 

contrato que se esperava a qual nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves, “(...) guarda intimidade 

com o princípio da “função social da propriedade” previsto na Constituição Federal. Tem por 

escopo promover a realização de uma justiça comutativa, aplainando as desigualdades 

substanciais entre os contraentes”. 

Buscando resolver a questão e sob a análise dos princípios acima elencados, 

vemos que a jurisprudência tem resolvidos às questões relativas ao prazo e ao momento da seguinte 

forma. 

No que tange ao prazo, a pretensão da resolução contratual por inadimplemento 

estará sujeita ao prazo prescricional conforme prevê o artigo 205 do Código Civil, ou seja, 10 anos 

a contar da ciência, a qual poderá ser considerada a partir do pagamento da última parcela, ou da 

constituição em mora.  

Já no que se refere ao momento, a jurisprudência tem entendido que poderá 

ocorrer a resolução até a submissão do contrato ao financiamento a instituição fiduciária.  

Entendimento este que parece lógico, tendo em vista que, com a submissão do 

contrato a instituição financeira, deixará de existir o contrato firmado com a 

incorporadora/loteadora, tendo em vista a quitação integral do preço. 
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E por fim, deve-se responder a questão se a teoria do adimplemento substancial 

“reversa” poderá ser aplicada para conservar o contrato, protegendo a posição jurídica do 

incorporador e do loteador. 

O entendimento é de que a função social do contrato e os princípios que regem a 

dignidade da pessoa humana, sem retirar direito efetivo do credor, preservam uma série de valores 

fundamentais, não violando, a estrutura jurídica e a sistemática de proteção de direitos. 

Sendo assim, certo afirmar que na hipótese de inadimplemento mínimo, ou seja, 

quando o adimplemento é igual ou superior a 86%, não seria justo proteger a pessoa do 

incorporador ou do loteador, uma vez que, estes já teriam recebido quase a integralidade do valor 

ajustado, pois valores de soberania e de importância insuperável restam preservados. 

Cabe destacar que a teoria do adimplemento substancial não implica em afronta aos 

princípios da autonomia privada, função social e boa-fé objetiva, já o credor não está impedido de 

realizar a cobrança do débito pelos demais meios legais cabíveis de satisfação do crédito. 

Diante de uma analise pratica, verificamos que é bem verdade que a referida teoria 

tem sido utilizada nas hipóteses em que sendo mínimo o descumprimento e já executada parcela 

substancial do contrato, não se deva acolher a pretensão resolutória, em homenagem a manutenção 

dos contratos (Renato Luis Ferreira da Silva). 

Isso porque, deve-se sempre verificar até que ponto alguma das partes está sendo 

realmente prejudicada, pois a excessiva proteção a qualquer delas pode trazer danos maiores do 

que o inadimplemento simples em si pode de fato gerar. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante da análise das alterações trazidas pela Lei, podemos verificar diante de um 

cenário em que o consumidor estava sendo demasiadamente protegido, na busca de se trazer um 

equilíbrio às relações, acabou-se por favorecer em demasiado o incorporador / loteador. 

Desta forma, ao invés de trazer um equilíbrio, tirou-se o peso de um “lugar” e o 

colocou em “outro”, o que não parece ser o melhor cenário, considerando que, o que sempre deve 

se buscar é o estabelecimento da equidade entre as partes. 

Além disso, podemos verificar que a Lei possui algumas atecnias redacionais que 

podem gerar interpretações errôneas em relação a vontade do legislador. 

Na prática, o que podemos verificar é a criação de mecanismos que ao invés de 

suprirem as lacunas e facilitarem a interpretação legal mais simples, abriram novas lacunas e 

consequentemente discussões sobre o tema, o que demonstra que a legislação ainda precisa em 
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muito ser melhorada. 
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AIRBNB E DEMAIS FERRAMENTAS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: ASPECTOS 

POLÊMICOS (PROIBIÇÕES DOS CONDOMÍNIOS, NATUREZA JURÍDICA). A 

CORRETAGEM E A INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA ATRAVÉS DOS MEIOS 

ELETRÔNICOS: A ATUAL CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O 

CORRETOR E AS PARTES DO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO NA SOCIEDADE DA 

INFORMAÇÃO. 

 

Erika Shimakoishi19 

Raphael Garzesi Araujo20 

Resumo: O surgimento de plataformas digitais, como o Airbnb, especializadas na facilitação de 

conexão entre proprietários de imóveis e possíveis locatários de curta temporada, gerou um 

reviravolta em escala global no modo de atuação do mercado Imobiliário, especialmente, no setor 

hoteleiro e de corretagem imóveis, trazendo divergência tanto na doutrina, como nos Tribunais 

brasileiros sobre a natureza jurídica deste serviço que: se caracterizado como locação será regido 

pela Lei 8.245/91 (Lei de Locações de Imóveis Urbanos) ou em se tratando de hospedagem pela 

Lei 11.771/08; colocando ainda, em dúvida se a função social do imóvel estaria sendo extrapolada 

e portanto, especialmente, aqueles que integram Condomínios, estariam os proprietários vedados 

pela Convenção Condominial de escolherem locar sua unidade autônoma por tal modalidade e, 

mesmo que não extrapolada, se poderiam os demais condôminos por meio de Assembleia, 

alterarem sua Convenção para tanto, e por fim; se tais plataformas digitais estariam praticando 

intermediação imobiliária regida pela Lei 6530/78 (Lei da Corretagem), atividade exclusiva dos 

corretores de imóveis. 

Palavras-chave: locação por curta temporada; hospedagem; corretagem; Condomínio; lei 

8.245/91; lei 11.771/08; Lei 6530/78. 

Abstract: The rise of digital platforms, such as Airbnb, specialized in facilitating the connection 

between property owners and potential short-term tenants, has led to a global scale overturn on 

how the real estate market operates, especially on the hotel and real estate brokerage industries. 

This has caused a divergence in Brazilian doctrinal and jurisprudential law about the legal nature 

of this service because: if characterized as a rental, digital platforms will be subjected by Law # 

8.245/91 (Rental urban real estate Law), or in the case of lodging, by Law # 11.771/08; Its also 

questioned, if the social function of the property was being extrapolated, especially by those that 

 
19 Coordenadora Jurídica no Grupo DPSP/Drogarias Pacheco e São Paulo. Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo - especialização em Direito Civil também pela 

Universidade de São Paulo. Pós-Graduada em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito (2018-2019). 

20 Sócio fundador do Garzesi Araujo Advogados. Graduado pela Universidade São Judas Tadeu (USJT). Pós-Graduado em Direito Processual e Direito Civil (2015-2016) e Pós-

Graduando em Direito Imobiliário (2019-2020) pela Escola Paulista de Direito (EPD). 
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integrate Residential Apartment Complexes, in which case the property owners would already be 

forbidden to choose to rent its autonomous units by such modality, or if not extrapolated, if the 

remaining apartment’s owners from that Complex, could, by vote, choose to change the 

Convention to do so, and still; whether such digital platforms would be practicing real estate 

brokerage subjected by Law # 6.530/78 (Brokerage Law), in which case could only done by real 

estate brokers. 

Keywords: short-term lease; lodging; real estate brokerage; residential apartment complex; law # 

8.245/91; law # 11.771/08; law # 6530/78. 
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INTRODUÇÃO 

Plataformas digitais como o Airbnb trazem, sem dúvida, agilidade, facilidade e uma 

forma de instigar o turismo a um custo mais baixo, vez que, a “hospedagem” oferecida por 

proprietários de imóveis particulares tem um custo menor que aquela realizada por hotéis e 

operadoras de turismo, e, a exemplo do que vimos acontecer com o Uber, estão invadindo e 

incomodando mercados já consolidados no ramo turístico que movimentam bilhões anualmente e 

que amargam as dificuldades de atuar em um mercado competitivo, em um país repleto de 

inseguranças e incertezas econômicas e jurídicas e uma certeza: a alta carga tributária do país.  

Operadoras de turismo, o mercado hoteleiro, as corretoras, todas estão em estado de 

alerta. 

Muitos condôminos Brasil afora também estão se sentindo incomodados com o 

aumento de circulação de pessoas estranhas no quintal de sua casa, ou seja, nas áreas comuns do 

condomínio, sob as alegações de falta de privacidade e/ou de segurança, o que vem fazendo com 

que expressamente proíbam seus vizinhos de locarem seus imóveis ou parte deles por meio desta 

modalidade. 

Por isso, várias questões, vem sendo discutidas: Airbnb é um serviço que oferece 

locação de imóvel para temporada amparada pela Lei de Locação ou se trata de uma prestação de 

serviço de hospedagem? Qual é a lei aplicável? Como fica a segurança nos condomínios face ao 

direito de propriedade? Os condomínios podem restringir ou mesmo impedir os condôminos de 

contratar através destas plataformas? A plataforma exerce na realidade um serviço de corretagem?  

Este artigo pretende discorrer e discutir as várias questões que estão sendo trazidas à 

apreciação do Poder Judiciário, sendo uma delas, a primeira que chegou ao Superior Tribunal de 

Justiça e se encontra em fase de julgamento perante a 4ª turma, já com voto proferido pelo Relator 

Ministro Luiz Felipe Salomão no sentido de declarar ilegal a vedação ao aluguel por curta 

temporada imposta por um condomínio do Rio Grande do Sul. É o pretendemos tratar a seguir na 

tentativa de trazer à tona mais elementos para alimentar e enriquecer o debate.  

 

1. DIREITO DE PROPRIEDADE E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

 

A propriedade desde o início da história, é para o ser humano uma condição de sua 

existência e pressuposto de liberdade.21 

O art. 5º. da Constituição Federal de 1988, elege o direito de propriedade como um 

 
21 Rodrigues, Silvio. Direito Civil – vol. 5. São Paulo: Saraiva, 1991, p.81. 
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dos direitos fundamentais assegurados a todos os residentes no país.  

O Prof. Luiz Antonio Scavone Junior nos ensina que não há uma definição legal para 

o direito de propriedade em nossa legislação pátria, sendo “extraída do artigo 1.228 do Código 

Civil, que define o proprietário”, ou seja, é o direito real de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa 

de quem quer que injustamente a detenha.22 

Scavone continua apresentando as características, ou seja, os direitos da propriedade: 

absoluto, exclusivo, perpétuo e ilimitado. 

Absoluto “na medida em que o proprietário tem o mais amplo poder jurídico sobre 

aquilo que é seu”. 

Exclusivo, vez que, a propriedade de um sobre aquele bem, afasta a propriedade de 

outro. 

Perpétuo, em razão de que sua extinção somente ocorrerá pela vontade do dono ou da 

legislação. 

E por fim, ilimitado, eis que permite ao proprietário fazer com o bem o que bem 

desejar.23 

Contudo, veremos que na atualidade o direito de propriedade deixou de ser ilimitado, 

se tornando pleno ou limitado, bem como, devendo ainda respeitar à sua função social. 

A propriedade será plena quando o proprietário detiver todos os direitos sobre o seu 

bem, ou seja, usar, gozar, dispor e reivindicar. 

Por outro lado, será limitada quando o proprietário não possui todos os direitos de 

propriedade, por exemplo, quando transfere a seu filho os direitos de usar e gozar (fruir), mantendo 

para si o direito de dispor e reivindicar.24  

Independentemente da propriedade ser plena ou limitada em razão da (des) 

concentração de seus direitos, temos outras limitações impostas, sendo a primeira delas realizada 

por nossa Carta Maior, quando expressamente em seu art. 5º, inciso XXIII25 impõe ao proprietário 

o uso do bem que legalmente lhe pertença, respeitando a sua função social, ou seja, se este possui 

um imóvel residencial, lhe será dada a função social se aqueles que ali se encontram, o fazem com 

o intuito de moradia; da mesma forma, o imóvel que possui caráter comercial, deverá ser usado 

especificamente para alocar empresas, escritórios, etc. 

 
22 Scavone Junior, Luiz Antonio. Direito Imobiliário: teoria e prática. – 14ª ed. – [2. Reimpr.] – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1108 

23 Scavone Junior, Luiz Antonio. Direito Imobiliário: teoria e prática. – 14ª ed. – [2. Reimpr.] – Rio de Janeiro: Forense, 2019. pp. 11-13 

24 Idem. 

25 “Art. 5º, inciso XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;” - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Entretanto, não só a definição legal atual se encontra na legislação infraconstitucional, 

mas também, muitas das limitações do direito de propriedade, conforme o Prof. Scavone Junior 

diz: 

(...) a Constituição define tão só o perfil dos direitos, estabelecendo, genericamente, 
as limitações que os condicionam, assim como a propriedade e a função social que 
a limita. (...) 
Destarte, tais direitos, embora garantidos constitucionalmente, possuem exercício 
regulado por lei, onde encontram suas respectivas limitações.26  

Como exemplo de limitação temos o abuso do direito de propriedade, previsto no 

artigo 1.228, §§ 1º e 2º do Código Civil: 
Art. 1.228 
§1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 
com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e 
das águas. 
§2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou 
utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.27 

Assim, o uso efetivo, consciente da propriedade por seu dono ou aquele que possua 

um de seus direitos reais, deverá ser de forma não abusiva ou invasiva, considerados sim seus 

interesses pessoais, desde que, estes não violem, prejudiquem ou invalidem os direitos individuais 

de outrem, ou ainda, da coletividade. Não é por outro motivo que o dispositivo em questão, indica 

o iminente perigo público e a necessidade ou utilidade pública, como situações que excetuam o 

direito à propriedade do cidadão sobre seus bens.  

Pois bem, quando o assunto é o uso de plataformas digitais como o Airbnb, que 

viabilizam a locação de imóveis por curto período de tempo, é exatamente a violação da função 

social da propriedade que vem sendo invocada por aqueles que, no sossego do seu lar, viram-se, 

de repente, obrigados a conviver com a rotatividade quase insana de vizinhos e com o medo e a 

insegurança que afeta toda a sociedade quando esta precisa fazer uso de meios próprios para 

garantir sua integridade física, considerando que o Estado é extremamente deficiente no quesito 

Segurança Pública.  

Como conviver, como enfrentar os problemas que estão agora sendo gerados por 

pessoas estranhas que adentram o seu espaço, ocupam as áreas de convivência muitas vezes sem 

qualquer respeito ao lugar, às pessoas, às regras, enfim, à convivência racional, harmoniosa e 

pacífica?  

 Recentemente a 20ª. Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, deferiu tutela em favor de condomínio que pleiteava a limitação ao direito de um 

proprietário alugar sua unidade por meio da plataforma Airbnb, alegando, em síntese, que se 

 
26 Scavone Junior, Luiz Antonio. Direito Imobiliário: teoria e prática. – 14ª ed. – [2. Reimpr.] – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1107 
27 Lei 10.406/02 – Código Civil - http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
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tratava de um “prédio sem porteiro”, com farta documentação atestando as reclamações das 

condutas dos locatários pelo “uso nocivo” das áreas comuns, sustentando ser dever do condômino 

não utilizar sua propriedade de forma “prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos demais 

moradores”, para determinar que o proprietário se abstivesse de alugar o apartamento por prazo 

inferior a “30 dias através da plataforma Airbnb ou similares”.28 

 A questão que se coloca, ou melhor, que não se colocou em discussão no caso em 

questão, é até que ponto o exercício de um direito fundamental como o Direito de Propriedade, 

pode ser impedido sem que se leve em consideração que a desordem perpetrada por qualquer 

condômino ou locatário de qualquer condomínio tem como consequência a aplicação das normas 

condominiais, com o consequente arbitramento das respectivas penalidades, que não implicam na 

simples restrição de um direito constitucionalmente garantido. 

Desta forma, é incontroverso que as limitações ao direito de propriedade, estas 

iniciadas na própria Constituição Federal e ramificadas na legislação infraconstitucional, são 

necessárias para o sistema atual que nos rege, para tanto, este tema será tratado com uma maior 

particularidade nos demais tópicos. 

 

2.  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS – LEI 8.245/91 

 

O direito de propriedade, conforme discorrido anteriormente, é constituído por quatro 

outros direitos, usar, gozar, dispor e reivindicar. 

Pois bem, a locação de imóvel urbano consiste na cessão temporária pelo proprietário 

do direito de usar ou gozar do imóvel a terceiro, mediante remuneração, conforme o Prof. Sylvio 

Capanema nos ensina: 
(...) a locação do imóvel urbano é o contrato pelo qual alguém, a quem chamamos 
de locador, se obriga a ceder a outrem, a quem denominamos locatário ou 
inquilino, o uso ou gozo de imóvel urbano, por certo tempo determinado, ou 
não, mediante remuneração.29 – grifos nossos 

E continua: 
Trata-se, como é fácil perceber, de contrato bilateral, sinalagmático, do qual 
emergem para ambas as partes, múltiplas obrigações. O locador, por exemplo, 
suporta as obrigações de entregar a coisa locada em estado de servir ao uso a que se 
destina, de manter a sua forma, de fazer as reparações dos danos decorrentes do uso 
normal, e muitas outras, aliás, elencadas na própria lei (...) 
Por seu turno, o locatário tem a obrigação de restituir a coisa, ao final do contrato, 
no estado em que a recebeu, ressalvados os danos decorrentes do tempo e do uso 
normal; a de pagar pontualmente o aluguel avençado; a de conservá-la, como se sua 
fosse e várias outras, também expressamente referidas na lei. A onerosidade é da 
essência do contrato. Não há locação, se não for convencionada a retribuição pelo 
uso e gozo da coisa locada, a que, comumente, chamamos aluguel.30 – grifos nossos 

 
28 TJ-RJ - AI: 00097445320198190000, Relator: Des(A). Jds Ricardo Alberto Pereira, Data De Julgamento: 07/08/2019, Vigésima Câmara Cível 

29 Souza, Sylvio Capanema de. Lei do Inquilinato Comentada. Forense. Edição do Kindle. p.10. 
30 Idem. 
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Neste diapasão, a intenção é a transferência tão somente da posse direta do imóvel, 

mediante retribuição (aluguel). 

Como bem finaliza o Prof. Capanema, embora a lei, especialmente, a Lei 8.245/91 que 

rege a locação de imóveis urbanos, na verdade, estamos tratando de “contrato de locação”.31 

Uma vez conceituada a locação em geral, adentremos à locação por curta temporada, 

tópico de extrema relevância para este trabalho. 

O artigo 48 da Lei 8.245/91 define esta modalidade: 
Art. 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência 
temporária do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de 
saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorram tão somente de 
determinado tempo, e contratada por prazo não superior a noventa dias, esteja ou 
não mobiliado o imóvel.32 – grifos nossos 

Assim, para caracterizar a locação por temporada, segundo a legislação atual é 

necessário, além dos demais requisitos para locação residencial geral, tão somente que o prazo 

deste contrato não exceda 90 (noventa) dias.33 

Entretanto, embora a legislação seja clara na definição de locação por curta temporada, 

em virtude dos avanços tecnológicos, assim como recentemente ocorreu com o setor de transporte 

privado individual, com a chegada dos aplicativos de transporte como o Uber, o mercado 

imobiliário locatício, vem passando por mudanças, especialmente na modalidade por temporada.  

O mercado hoteleiro é o principal, mas não o único, que vem sendo afetado 

financeiramente, posto que, os preços oferecidos pela modalidade de locação por curta temporada 

ofertada não só por estas plataformas, mas em geral, é normalmente muito mais baixa, por não 

oferecerem serviços agregados. 

Uma das formas de tentar combater esta inovação tecnológica, está no Projeto de Lei 

2479/2019, em trâmite no Senado Federal, que inclui o artigo 50-A à Lei 8.245/91 e veda 

expressamente a locação por curta temporada em condomínios exclusivamente residenciais, salvo 

se autorizado pela Convenção Condominial34. 

Embora a justificativa deste Projeto de Lei seja inicialmente regular a locação por curta 

temporada em prol do demais proprietários, verificamos que há, sem dúvida, uma pressão do setor 

hoteleiro, quando no §2º faz menção à Lei 11.771/08 que regulamenta os hotéis, hospedagens e 

afins e que em nada se confunde com a locação da Lei 8.245/91. 
§ 2º Não se aplica ao locador, seja proprietário ou apenas possuidor, a obrigação do 
cadastro prevista no art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, desde que 

 
31 Idem. p.12 
32 Lei 8.245/91 – Lei de locação de imóveis urbanos. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm 
33 “O que importa, na verdade, é que o prazo não exceda 90 dias, não mais cabendo perquirir a razão do interesse em locar um imóvel por curto prazo.” Souza, Sylvio Capanema 

de. Lei do Inquilinato Comentada. Forense. Edição do Kindle. p. 229 

34 Art. 50-A. É vedada a locação para temporada contratada por meio de aplicativos ou plataformas de intermediação em condomínios edilícios de uso exclusivamente residencial, 

salvo se houver expressa previsão na convenção de condomínio prevista no art. 1.333 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Projeto de Lei 2479/2019, autoria 

do Senador Angelo Coronel - https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136443 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136443
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não realize a atividade de locação do imóvel profissionalmente (art. 966 do Código 
Civil). 

Os demais proprietários de unidades em condomínios residenciais são outra parcela 

que divergem sobre a (im)possibilidade de proibição desta modalidade e neste sentido, até o 

presente momento, também acompanham esta divergência, a doutrina e os Tribunais que ainda 

não pacificaram seu entendimento quanto a definição da locação por curta temporada por meio de 

plataformas como o Airbnb. 

Na doutrina há duas vertentes trazidas pelo Prof. Capanema em seu livro, sendo a 

primeira pela impossibilidade de proibição: 
Uma primeira vertente de opinião sustenta que não há como impedir que o 
condômino, que tem a propriedade exclusiva da unidade, possa dela dispor para 
ceder a sua posse a terceiro. A disponibilidade é uma das faculdades inerentes ao 
domínio e garantida constitucionalmente. 
Por outro lado, ao disciplinar as locações por temporada, a Lei do Inquilinato 
limitou-se a fixar, para elas, um prazo máximo de 90 dias, como antes assinalado.  
Mas não aludiu ao prazo mínimo, até porque, na época em que foi promulgada, não 
se poderiam prever as profundas modificações que a tecnologia provocou no 
mercado locativo. Diante do silêncio da lei, não seria possível ao intérprete 
distinguir onde a lei não o faz.35 

E a vertente contrária da doutrina, entende que pela coletividade é possível vedar o 

proprietário de locar por tal modalidade. 
Em sentido contrário vem se fortalecendo cada vez mais a corrente doutrinária que 
admite a vedação dessa conduta.  
O principal argumento é o direito à segurança, que é hoje um dos valores mais 
importantes para que se tenha um mínimo de qualidade de vida. Sobre o direito 
individual do condômino deve pairar o interesse coletivo dos demais moradores. 
Também se alega que, na maioria dos casos, estaria caracterizado o abuso de direito 
de propriedade, que não tem guarita em nossa ordem jurídica atual.  
Ressalte-se que essa prática vem prejudicando a indústria hoteleira, já que muitas 
famílias optam pela locação de curto prazo, com todas as facilidades que ela 
possibilita, ao invés de se hospedarem nos hotéis, bem mais onerosos.36 

Por sua vez, não é necessário realizar uma pesquisa mais profunda, para encontrarmos 

Acórdãos do mesmo Tribunal com entendimentos opostos, um seguindo a primeira linha 

doutrinária e o outro a segunda. 

Como exemplo, trazemos dois Acórdãos recentes do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo. 

 

O primeiro Acórdão da 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, segue a 

impossibilidade de restrição: 
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – 
Condomínio que pretende obstar a ré de locar sua unidade por curto período de 
tempo – Ausência de vedação em convenção condominial – Utilização que não se 
equipara a fim não residencial – Inexistente qualquer justificativa jurídica a 
restringir o direito de propriedade da ré – Eventuais abusos devem ser 
analisados pontualmente, tendo o Condomínio à sua disposição meios inclusive 
extrajudiciais de reprimenda – Recurso provido.37 – grifos nossos 

 
35 Souza, Sylvio Capanema de. Lei do Inquilinato Comentada. Forense. Edição do Kindle. p. 232. 
36 Idem. 
37 TJ-SP 10096014820168260100 SP 1009601-48.2016.8.26.0100, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 26/10/2017, 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data 
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Por outro lado, a 28ª Câmara de Direito Privado, decidiu: 
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – SENTENÇA DE 
PROCEDÊNCIA – UNIDADE CONDOMINIAL QUE PASSOU A SER LOCADA 
POR CURTA TEMPORADA ATRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITAIS – 
SITUAÇÃO QUE SE ASSEMELHA A HOTELARIA E HOSPEDARIA - 
CARACTERÍSTICA NÃO RESIDENCIAL - CONVENÇÃO 
CONDOMINIAL E REGIMENTO INTERNO QUE PREVEEM A 
FINALIDADE ESTRITAMENTE RESIDENCIAL – IMPOSSIBILIDADE 
DO TIPO DE LOCAÇÃO PRETENDIDA PELO AUTOR - SENTENÇA 
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.38 – grifos nossos 

A divergência persiste mesmo em Estados turísticos, como do Rio De Janeiro. 

A favor desta modalidade de locação, temos Acórdão da 21ª Câmara Cível: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. 
CONDOMÍNIO. LOCAÇÃO POR TEMPORADA. DECISÃO QUE DEFERIU A 
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTIVESSE 
DE LOCAR SEU IMÓVEL. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. 
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO. Cuida-se, na origem, de ação 
em que o agravado alega que a parte ré, ora agravante, estaria exercendo atividade 
de hotelaria dentro do condomínio, sendo que o regimento interno proibiria o uso da 
unidade residencial para fins comerciais. A locação por temporada encontra previsão 
legal no artigo 48 da Lei n.º 8.245/1991 e é aquela contratada por prazo não superior 
a 90 dias. Entre os direitos do proprietário, está o direito de usufruir o bem, inclusive 
locando a terceiros, por temporada, não podendo tal direito ser limitado pela 
Convenção nem pelo Regimento Interno do Condomínio, sob pena de indevida 
interferência e restrição no direito exclusivo de propriedade do condômino 
sobre a sua unidade residencial. Dentre as prerrogativas dos titulares do domínio, 
insere-se a de locar, ou mesmo dar em comodato, bem imóvel. Repise-se, é vedada 
a locação comercial do imóvel em questão, mas não a locação por temporada, até 
porque, analisa-se a destinação do imóvel pelo fim que lhe é dado, que, no caso, é a 
moradia de turistas que visitam a cidade. Ademais, a parte agravada não comprovou 
o uso indevido do imóvel, não havendo especificação de condutas indevidas pelos 
locatários, tampouco qualquer situação inóspita criada no condomínio em função da 
locação do imóvel, ao contrário do alegado em contrarrazões. Com efeito, entendo 
que a decisão agravada merece reforma para permitir que a agravante possa 
locar a sua unidade. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.39 – grifos 
nossos 

 

Já a 18ª Câmara Cível decidiu pela possibilidade de proibição de locação por curta 

temporada na Convenção do Condomínio: 
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. REGRAS RESTRITIVAS 
À LOCAÇÃO POR TEMPORADA APROVADAS EM ASSEMBLÉIA 
EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PARA ESTE FIM E QUE PASSARAM A 
INTEGRAR A CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RESTRIÇÕES QUE SE 
LIMITAM A DISCIPLINAR A UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES AUTÔNOMAS 
EM PROL DA SEGURANÇA E DO SOSSEGO DE TODOS OS CONDÔMINOS. 
DIREITO DE PROPRIEDADE GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA QUE NÃO É ABSOLUTO E DEVE SER EXERCIDO SEGUNDO 
À FUNÇÃO SOCIAL MORMENTE NO CASO DE CONDOMÍNIOS. 
PREVALÊNCIA DO INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU 
ABUSIVIDADE DO ATO A IMPOR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

 
de Publicação: 27/10/2017 
38 TJ-SP - APL: 10273265020168260100 SP 1027326-50.2016.8.26.0100, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 15/10/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 15/10/2018 
39 TJ-RJ - AI: 00668451920178190000 RIO DE JANEIRO ITAIPAVA REGIONAL PETROPOLIS 1 VARA CIVEL, Relator: ANDRE EMILIO RIBEIRO VON 

MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 27/03/2018, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2018 
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PROVIMENTO DO RECURSO.40 
 

Por fim, ainda temos os corretores de imóveis que também somam aos demais já 

citados em desfavor da modalidade de locação por curta temporada por meio de plataformas 

digitais, vez que, em se tratando de locação, se houver intermediação entre locador e locatário, 

esta obrigatoriamente deverá ocorrer por um corretor, tema que será ainda discorrido no presente 

trabalho. 

 

3. CONDOMÍNIO EDILÍCIO 

 

Ultrapassadas a análise e considerações em relação à locação e a modalidade de 

locação por curta temporada, regida pela Lei 8.245/91, passemos a definição, características e 

limitações da Propriedade Horizontal, Condomínio Especial, ou ainda, Condomínio Edilício, 

denominação dada pelo Código Civil de 2002 e que gera até hoje crítica da Doutrina especializada, 

ou tão somente Condomínio. 

Para fins do presente estudo, para um melhor entendimento, serão usadas todas as 

definições, sem eventual distinção técnica arguida pelos doutrinadores. 

O Condomínio Edilício, como é atualmente conhecido, se iniciou na França antes 

mesmo da Revolução Francesa (1789) e à época era somente conhecido nas cidades de Grenoble 

e Rennes, cidades estas que passaram por catástrofes, uma por enchentes e a segunda por um 

incêndio que dizimou toda a cidade. Em seguida, foi a vez dos grandes centros que, em razão da 

crise de moradia, também começaram a construir propriedades com vários andares, sendo que, 

cada um deles detinha um proprietário diferente. Assim, os imóveis possuíam coproprietários, 

estes com direitos coletivos sobre o todo, mas também direitos individuais exclusivos sobre cada 

andar, surgiu a denominação propriedade horizontal.41 

No Brasil por sua vez, temos o surgimento do Condomínio em nossa legislação pátria 

por meio do Decreto 5.481/28, que em seu artigo 1º trazia a seguinte definição: 
Art. 1º Os edificios de mais de cinco andares, construidos de cimento armado ou 
materia similar incombustivel, sob a fórma de apartamentos isolados, entre si, 
contendo cada um, pelo menos, tres peças, e destinados a escriptorios ou residencia 
particular, poderão ser alienados no todo ou em parte objectivamente considerada, 
constituindo cada apartamento uma propriedade autonoma, sujeita ás limitações 
estabelecidas nesta lei. Paragrapho unico. Cada apartamento será assignalado por 
uma designação numerica, averbada no Registro de Immoveis, para os effeitos de 
identidade e discriminação.42 

Preterido Decreto vigorou por 15 anos, quando fora alterado em 1943 e 1948 pelos 

 
40 TJ-RJ - APL: 01691975720148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 39 VARA CIVEL, Relator: MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 

12/07/2017, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017 
41 Avvad, Pedro Elias – Condomínio em Edificações, 3ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2017 – p. 11. 

42 Decreto 5.481/28 – artigo 1º. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5481-25-junho-1928-776630-publicacaooriginal-140611-pl.html 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-5481-25-junho-1928-776630-publicacaooriginal-140611-pl.html
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Decreto-Lei 5234/43 e Lei 285/48, que reduziu de cinco para dois, o número mínimo necessário 

para a constituição do Condomínio, situação que perdurou até 1964, quando a Lei 4.591/64, 

baseada no anteprojeto escrito pelo eterno Prof. Caio Mario da Silva Pereira e chamada “Lei de 

Condomínios e Incorporações”. A Lei 4.591/64, embora tenha sofrido algumas alterações pela Lei 

4.864/65, vigorou em sua íntegra até 2002, ano em que o Novo Código Civil foi aprovado, 

incorporando grande parte dos artigos e definições da Lei 4.591/64, revogando tacitamente o 

capítulo que trata sobre o Condomínio Edilício. 

O Prof. Caio Mario em seu livro Condomínio e Incorporações, de forma brilhante, nos 

traz a definição de Condomínio: 
(...) a propriedade horizontal ou o condomínio especial por unidades autônomas 
compreende um sistema em que a lei considera a edificação ou o conjunto de 
edificações como um todo, dividido este em unidades dotadas de autonomia, e como 
tais objetivamente consideradas, porém ligadas indissoluvelmente” às respectivas 
frações ideais do terreno.43 

Assim, o Condomínio Edilício é um complexo sistemático entre a propriedade 

autônoma exclusiva (unidade autônoma) e copropriedade comum (áreas comuns), esta última de 

propriedade de todos os proprietários de unidades autônomas por meio de suas frações ideias. 

 

3.1. Convenção Condominial 

A humanidade já demonstrou e continua demonstrando a necessidade da imposição de 

regras pelo Estado para que seja possível a convivência em sociedade de forma pacífica, bem 

como, de mecanismos para retornar ao status quo quando esta for atacada por conflitos individuais 

ou coletivos. 

O Condomínio Edilício, sendo um microssistema da sociedade, principalmente na 

atualidade, que, em virtude dos grandes avanços tecnológicos da construção civil, temos os 

chamados “Megacondomínios” que agregam centenas, quando não, milhares de pessoas, não é 

diferente, o legislador, sabiamente, determinou que um dos requisitos para a instituição do 

Condomínio, seja a elaboração da Convenção Condominial, norma cogente elaborada com o 

propósito de reger a convivência não só daqueles que o constituíram, mas também, daqueles 

futuramente venham a fazer parte do Condomínio, e ainda, dos que ali tão somente frequentam, 

sendo, portanto, erga omnes44. 

Por outro lado, em razão da grande diversidade de Condomínios (residências, 

comerciais, mistos), o legislador preferiu, acertadamente, impor tão somente regras gerais e 

procedimentos obrigatórios para constarem (e serem respeitados) na Convenção, autorizando os 

 
43 Pereira, Caio Mário da Silva. Condomínio e Incorporações; atualização Sylvio Capanema de Souza e Melhim Namem Chalhub. – 13ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. – 

p.65. 
44 O artigo 1.333, § Único do Código Civil traz expressamente que para a Convenção Condominial possuir efeito erga omnes esta precisa ser devidamente registrada no Cartório de 

Registro de Imóveis. 
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proprietários45 elaborarem direitos e deveres adicionais, específicos àquele Condomínio, não 

podendo, porém, serem contra legem. 

Conforme já mencionado anteriormente, a Convenção de Condomínio é norma 

cogente aos condôminos, seus sucessores e sub-rogados, bem como, aqueles que transitam no 

Condomínio46, por ser oponível erga omnes, desta forma, assim como a concepção do plano 

horizontal, sua natureza jurídica diverge dos conceitos clássicos, pois, somente a Lei ou o Contrato 

podem obrigar outrem a realizar ou não uma conduta, ou ainda, privar, restringir eventual direito. 

A doutrina discute até os dias atuais sua natureza jurídica, sendo três, as correntes que 

se sobressaem. 

A primeira corrente (majoritária) trazida pelo Prof. Caio Mario e seguida pela 

jurisprudência, a classifica como um ato-regra, pois a Convenção embora seja cogente oponível 

erga omnes, não deriva de Lei, sendo ainda, restrita a um grupo específico, ao mesmo tempo, não 

pode ser considerada um Contrato, exatamente em virtude de seus efeitos extrapolarem seus 

signatários47. 

A segunda corrente como elucida o Prof. Rubens Carmo Elias Filho, classifica a 

Convenção como de natureza Contratual, sendo sustentada no Brasil pelo Prof. Orlando Gomes48 

e advinda da doutrina italiana que: 
sustenta a natureza contratual do regulamento (convenção) com base em sua 
finalidade de regular entre as partes uma relação patrimonial, constituída ou por 
consistir, para assegurar aos próprios condôminos e aqueles que os sucederem o 
melhor gozo possível da coisa própria (...)49 

Por fim, a última corrente entende que a Convenção se trata de uma norma contratual 

normativa, assim definida por Pedro Elias Avaad: 
Uma declaração conjunta de vontade de condôminos destinada a produzir efeitos 
por prazo indeterminado ou até que seja modificada. Também não se questiona o 
fato de que a fonte primeira do direito, em matéria condominial, é a leia que tem 
caráter geral e só, em seguida, a convenção emanada da vontade da maioria e na 
conformidade dos dispositivos legais, torna-se igual obrigatória, mas tão somente 
para aquelas pessoas alcançadas pelo estatuto daquela comunidade.50 

Como a natureza jurídica aplicada altera os efeitos propagados pela Convenção de 

Condomínio, neste estudo, acompanhamos a doutrina majoritária e a jurisprudência, tendo como 

definição da Convenção um “estatuto disciplinar”51 criado para estabelecer um regime harmônico, 

eliminando ou reduzindo ao mínimo os conflitos internos entre os condôminos.52 

Uma vez definida a natureza jurídica da Convenção, nos voltamos ao seu conteúdo, 

 
45 O artigo 1.334, § 2º do Código Civil equipara a proprietários os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. 

46 Pereira, Caio Mário da Silva. Condomínio e Incorporações; atualização Sylvio Capanema de Souza e Melhim Namem Chalhub. – 13ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 96 
47 Idem. Pp. 96-97. 

48 Gomes, Orlando. Direitos Reais. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 230. 

49 Elias Filho, Rubens Carmo. Condomínio Edilício: aspectos de direito material e processual. São Paulo: Atlas. 2015. p. 104. 
50 Avvad, Pedro Elias. Condomínio em edificações no Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar. 2004. p. 180. 
51 Pereira, Caio Mário da Silva. Condomínio e Incorporações; atualização Sylvio Capanema de Souza e Melhim Namem Chalhub. – 13ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. P.91. 

52 Idem. 
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que não só garante direitos e deveres aos condôminos, mas restringe o uso de sua unidade 

autônoma, ou seja, de forma cristalina mitiga o direito constitucional a propriedade, garantido no 

artigo 5º, XXII da nossa Carta Maior53, como o próprio Superior Tribunal Federal já se manifestou 

por diversas vezes. 
O recurso extraordinário não deve ser provido. O acórdão recorrido está alinhado 
com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito de propriedade não é 
absoluto e pode sofrer limitações. Nesse sentido, veja-se trecho da ementa do MS 
25.284, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio: PROPRIEDADE - 
MITIGAÇÃO. O direito de propriedade não se revela absoluto. Está 
relativizado pela Carta da República - artigos 5º, incisos XXII, XXIII e XXIV, 
e 184 (...)54– grifos nossos. 

Neste sentido, a primeira mitigação do direito de propriedade das unidades 

autônomas que compõe o Condomínio e que será tratada neste item, ocorre quanto à sua função 

social, quando conforme o artigo 1.332, III do Código Civil, a Convenção deverá “indicar o fim 

a que as unidades se destinam”. 

Portanto, se a Convenção prevê que as unidades autônomas serão usadas 

exclusivamente para fins residenciais, o proprietário não poderá, por exemplo, abrir um 

comércio naquele imóvel, ainda que seja próprio e este tenha pouca ou nenhuma circulação de 

pessoas por fazer vendas pela internet, ou ainda, na hipótese de locação desta unidade autônoma, 

a mesma regra deverá ser respeitada.55 De igual sorte, o Condomínio criado exclusivamente para 

fins comerciais, não poderá ser usado por seus proprietários como residência. 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2013 corroborando o supramencionado 

assim decidiu: 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. USO 
NOCIVO DA PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO DE 
CONDOMÍNIO. RECURSO NÃO PROVIDO. - A utilização de imóvel 
residencial para fins comerciais caracteriza uso nocivo da propriedade e 
porque há vedação expressa na convenção do condomínio.56 – grifos nossos 

O legislador, por sua vez, autorizou que o Condomínio altere a finalidade das unidades 

autônomas, entretanto, a declaração de vontade deverá ser uníssona, ou seja, será necessária 

aprovação por unanimidade, o que praticamente inviabiliza que a teoria se transporte ao caso 

concreto. 
Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a 
alteração da convenção; a mudança da destinação do edifício, ou da unidade 
imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos.57 

 
53 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
54 STF - ARE: 948208 DF - DISTRITO FEDERAL 0073087-97.2012.8.07.0001, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/02/2017 
55 O artigo 23, X da Lei 8.245/91 define que o Locatário é obrigado a: “cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos”. 

56 TJ-MG - AC: 10647110075437001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 12/06/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

21/06/2013 
57 Lei 10.406/02 – Código Civil. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Este artigo é extremamente criticado pela doutrina especializada, exatamente, pela sua 

inviabilidade prática. O Prof. Rubens Carmo explica e propõe que a última parte seja suprimida 

por meio de proposta legislativa. 
As peculiaridades de cada condomínio exigem que tal questão seja decidido, caso a 
caso, propondo-se, consequentemente, que o quórum para alteração da destinação 
do edifício o de uma unidade imobiliária seja aquele definido na Convenção de 
Condomínio, a qual somente pode ser alterada mediante o quórum de 2/3 dos votos 
dos condôminos. 
Por isso, propõe-se que seja suprimida a parte final do art. 1.351, para que passe a 
vigorar com a seguinte redação:  
Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a 
alteração da convenção.58 

É incontroverso o efeito positivo, quanto a possibilidade de uso deste artigo, com a 

redução legal do quórum necessário para alteração da destinação do condomínio ou de suas 

unidades autônomas, transferindo efetivamente, aos condôminos tal responsabilidade de escolha.  

A Convenção continua a mitigar o direito de propriedade, quando trata dos direitos, 

deveres e restrições dos condôminos e será abordado no próximo tópico. 

 

3.2. Direito de Vizinhança X Direito de Propriedade 

O direito de vizinhança e o direito de propriedade são as duas faces de uma mesma 

moeda e, portanto, um não está acima do outro, assim como, não são absolutos. 

Já conceituamos anteriormente o direito de propriedade, agora trazemos o conceito de 

direito de vizinhança do Prof. Arnaldo Rizzardo: 
Os direitos de vizinhança importam necessariamente em restrições ao direito de 
propriedade. O direito uma pessoa exercer sua propriedade deve ter em conta o 
direito de outra pessoa também usufruir de seu bem. Por outras palavras, o 
aproveitamento da propriedade por alguém encontra limites no mesmo 
aproveitamento de seu vizinho.59 

Acrescentamos ainda, ao direito de propriedade, as palavras do Prof. Rubens Carmo: 
A propriedade deve ser usada de tal maneira que torne possível a coexistência social. 
Se assim não se precedesse, se os proprietários pudessem invocar uns contra os 
outros seu direito absoluto e ilimitado, não poderiam praticar qualquer direito, pois 
as propriedades se aniquilariam no entrechoque de suas várias faculdades.60 

Scavone ainda estabelece que: 
 (...) há dois tipos de regras no direito de vizinhança: 
Regras de abstenção de certos atos. 
Regras de sujeição, vale, que sujeitam o proprietário a uma invasão da sua órbita de 
domínio.61 

Estas restrições se encontram em diversos artigos do Código Civil e na legislação 

extravagante e comentaremos aqueles que entendemos pertinentes para este estudo. 

Além da já comentada restrição de destinação da propriedade, o Código Civil, em seu 

artigo 1.277, que trata do uso anormal da propriedade, prevê: 

 
58 Elias Filho, Rubens Carmo. Condomínio Edilício: aspectos de direito material e processual. São Paulo: Atlas. 2015. p. 181. 

59 Rizzardo, Arnaldo. Direito das Coisas. – 5ª ed. Revista atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
60 Elias Filho, Rubens Carmo. Condomínio Edilício: aspectos de direito material e processual. São Paulo: Atlas. 2015. p. 53. 
61 Scavone Junior, Luiz Antonio. Direito Imobiliário: teoria e prática. – 14ª ed. – [2. Reimpr.] – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1109 



        II CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO IMOBILIÁRIO        70 
 

  
 

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar 
as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, 
provocadas pela utilização de propriedade vizinha. 
Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da 
utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as 
edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da 
vizinhança. 

 

O legislador no capítulo VII - Do Condomínio Edilício do mesmo códex, repetiu no 

artigo 1.336, IV a obrigatoriedade de o condômino não fazer uso da propriedade de maneira a 

prejudicar o sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.62  

Percebemos ainda, que referida norma é abstrata, ou seja, são inúmeras as situações 

em que poderá ocorrer o uso nocivo da propriedade, estas que são criadas e modificadas ao longo 

da história e da evolução da sociedade, sendo necessária análise do caso concreto, para se concluir 

se houve ou não abusividade intolerável do proprietário, que gerou prejuízo a seu vizinho. 

 No Condomínio Edilício, como vimos, é inevitável que o condômino tenha seu direito 

restringido para que seja possível a convivência pacífica dentro desta microssociedade, para tanto, 

deverá a Convenção de Condomínio e o Regimento Interno em acréscimo e consonância com a 

legislação, determinar as situações específicas a este que serão consideradas como uso nocivo da 

propriedade, tanto na unidade autônoma, como em suas áreas comuns. 

Para exemplificar a necessidade colacionamos abaixo, Acórdão do Tribunal de Justiça 

de São Paulo que, no caso concreto, em se tratando de duas situações de suposto uso nocivo da 

propriedade, decidiu: 
DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM 
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ALEGAÇÃO DE 
EXCESSIVA POLUIÇÃO SONORA PRODUZIDA POR APARTAMENTO 
VIZINHO PROVA ACERCA DOS RUÍDOS EXCESSIVOS NO 
APARTAMENTO VIZINHO, COMO LATIDOS DE CÃO DE ESTIMAÇÃO, 
MÚSICA EM ALTO VOLUME, QUE PERDURAVAM ATÉ TARDE DA 
NOITE OU EM PLENA MADRUGADA FARTA PROVA, DOCUMENTAL 
E ORAL, DO USO NOCIVO DO IMÓVEL VIZINHO, A CAUSAR 
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DO AUTOR, AFERIDA DE MODO 
OBJETIVO, E NÃO MOTIVADA POR SIMPLES INTOLERÂNCIA DE 
CARÁTER PESSOAL SEGUIDAS RECLAMAÇÕES FORMALIZADAS E 
ADVERTÊNCIAS POR PARTE DO CONDOMÍNIO RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA AÇÃO FUNDADA NO DIREITO DE VIZINHANÇA ABUSO DO 
DIREITO DE PROPRIEDADE PEDIDO COMINATÓRIO DE RETIRADA DO 
ANIMAL DOMÉSTICO REJEITADO, ANTE A MELHORA DA SITUAÇÃO E 
DADA A GRAVIDADE DA MEDIDA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 
COMINATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DO CONDOMÍNIO 
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS AO AUTOR 
PELO LONGO PERÍODO DE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO. Recurso 
parcialmente provido.63 – grifos nossos. 

 
62 Art. 1.336. São deveres do condômino: (...) 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.- http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm 

63 TJ-SP - APL: 678619120098260000 SP 0067861-91.2009.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 30/11/2011, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2011 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Outra situação recorrente é a tentativa de Condomínios localizados próximos a 

Instituições de Ensino alterarem suas Convenções para proibir a locação coletiva estudantil 

(república de estudantes), o recente acórdão abaixo, também do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

demonstra claramente a necessidade de comprovação fática de uso nocivo da propriedade, não 

sendo possível a sua presunção. 
 
CONDOMÍNIO EDILÍCIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO QUE VEDA A INSTALAÇÃO DE 
HABITAÇÃO COLETIVA PARA MORADIA ESTUDANTIL (REPÚBLICA DE 
ESTUDANTES) – MESMO SOB O PÁLIO DA PROTEÇÃO DA 
TRANQUILIDADE E DO SOSSEGO, O USO NOCIVO DA PROPRIEDADE 
NÃO PODE SER PRESUMIDO, POIS DEPENDE DA PRÁTICA DE ATOS 
CONCRETOS PELO OCUPANTE DO IMÓVEL, QUE EFETIVAMENTE 
CAUSEM UM PREJUÍZO À CONVIVÊNCIA HARMÔNICA - ADEMAIS, O 
CONDOMÍNIO POSSUI INSTRUMENTOS LEGAIS SUFICIENTES PARA 
COIBIR, SE O CASO, O USO ANORMAL DA PROPRIEDADE, BEM COMO 
AS EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS PREJUDICIAIS À SEGURANÇA, AO 
SOSSEGO E À SAÚDE DOS QUE NELE HABITAM (ART. 1.337 DO CÓDIGO 
CIVIL), NÃO HAVENDO JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA LIMITAR O 
EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA 
MANTIDA. - Recurso DESPROVIDO.64 – grifos nossos. 

Deste modo, restou demonstrada a possibilidade de restrição do direito individual de 

propriedade em prol da coletividade, por meio do direito de vizinhança, salientando-se que, ambos 

os direitos não devem ser extrapolados, tendo como princípio basilar a tolerância e bom senso 

comum. 

 

4. A CORRETAGEM E A INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA ATRAVÉS DE 

PLATAFORMAS DIGITAIS 

 

Há atualmente no mercado mais de 10 plataformas digitais oferecendo serviços de 

aproximação entre pessoas que precisam comprar, vender ou alugar imóveis. Os serviços podem 

ser contratados tanto por particulares como por corretores de imóveis, cada sistema oferecendo ao 

contratante vantagens ou desvantagens e, acima de tudo, possibilitando a livre escolha de seu 

usuário. 

Certamente, a intermediação mediante um corretor de imóveis possui suas vantagens, 

sendo a primeira delas a comodidade de ter alguém a disposição para fazer todas as tratativas para 

a consecução do seu objetivo. Mas as plataformas digitais que dispensam a intermediação de um 

corretor, aquelas que viabilizam o contato direto entre o locador e locatário estão de alguma forma 

praticando algum ato de ilegalidade? 

Fazer uso de plataformas digitais como o Airbnb para viabilizar o negócio de locação 

 
64 TJ-SP - APL: 10065208120168260071 SP 1006520-81.2016.8.26.0071, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/03/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/03/2017 
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de imóveis configura exercício ilegal da profissão, nos termos estabelecidos na Lei 6.530/7865 e 

Decreto 81.871/78? 

Primeiramente, cabe colocar que o serviço de intermediação consiste em uma 

prestação de serviço oferecida por um técnico que tem por objetivo analisar e avaliar o interesse 

de uma pessoa comprar, vender ou locar um imóvel, com as características, termos e condições 

previamente estabelecidos. Por isso, o corretor de imóveis é um profissional que auxiliará o 

contratante dos serviços a encontrar a parte que lhe proporcionará a execução de seus interesses. 

Em linhas gerais a intermediação imobiliária possui três fases. A primeira delas é o 

entendimento das condições do negócio, identificação do imóvel, localização, preço, prazo, 

condições etc. A segunda fase é a busca da parte interessada em imóvel com as mesmas 

características, que preencha os requisitos e manifeste interesse na compra ou locação de imóvel 

nas mesmas condições e, por último, a viabilização e efetivação do negócio. 

À primeira vista parece ser o mesmo serviço oferecido pelas plataformas digitais, o 

que lhes obrigaria a somente prestar o serviço por intermédio de um corretor de imóveis 

devidamente habilitado. 

Por outro lado, há situações nas quais o próprio proprietário pode preferir, por conta 

própria, buscar o seu inquilino e vice-versa, sem contratar um corretor para intermediar o negócio. 

Certamente, não terá a sua disposição alguém para praticar todos os atos decorrentes desta 

intermediação, de forma que deverá estar disposto a atender os interessados, conversar e entender 

suas necessidades, negociar, mostrar-lhes o imóvel, ou seja, praticar os atos necessários para 

efetivar o negócio. Assim, buscar a viabilização do negócio com ou sem a intermediação de um 

corretor é uma escolha. 

Por isso, não parece razoável que, atualmente, onde tudo é viabilizado pelos meios 

digitais, que o Airbnb possa ser considerado um intermediador de negócios imobiliários, a 

exemplo do serviço oferecido pelos corretores de imóveis. 

Os próprios Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis (CRECI) divergem 

entendimento sobre a matéria.  

O CRECISP em 2016 fiscalizou a sede do Airbnb determinando que a empresa 

realizasse a devida inscrição nos quadros do Conselho Regional, por entender que os serviços 

prestados se tratavam intermediação imobiliária, atividade exclusiva dos corretores de imóveis.66 

O Airbnb por sua vez, rechaçou as alegações, o que culminou na lavratura do Auto de Infração nº 

 
65 Art. 3º Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária. 

Lei 6530/78. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6530.htm 
66AA nº 2016/000092. Extraído dos Autos do Processo nº 5016668-76.2017.4.03.6100 em trâmite perante a Justiça Federal da 3ª Região. Ids: 107424428, 107424429, 107424430, 

107424431 e 107424432. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6530.htm
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2016/170879 e posterior procedência com multa pecuniária no valor de 06 (seis) anuidades. 

Inconformado o Airbnb ingressou com Ação Anulatória c/c Declaratória em face do 

CRECISP sob o nº 5016668-76.2017.4.03.6100, distribuído por sorteio à 5ª Vara Cível da Justiça 

Federal de São Paulo, trazendo aos Autos pareceres dos Conselhos Regionais do Rio de Janeiro e 

de Minas Gerais, ambos com entendimento diverso do CRECISP e, em consonância com as 

alegações de que o Airbnb de que seus serviços não se tratam intermediação imobiliária. 

 

O CRECIMG concluiu que: 
Em relação ao AIRBNB, podemos apenas ressaltar que trata-se de um site de 
veiculação de anúncios, de responsabilidade de seus idealizadores, dentre 
outros existentes, onde qualquer tratativa é feita diretamente entre 
interessados e proprietários. Portanto, não há evidente intermediação 
imobiliária, fato que anula o cumprimento às normas (Lei, Decreto e 
Resoluções), acima descritas, que regulamentam a profissão de Corretor de 
Imóveis.67 – grifos nossos 
  

O CRECIRJ de maneira mais suscinta informou: 
Mediante isto, o posicionamento oficial fornecido pela Presidência, é que o CRECI 
– 1ª Região não tem como interferir, por se tratar de imóveis disponibilizados 
pelos proprietários através do site.68 – grifos nossos 

O pedido liminar de suspensão de exigibilidade da multa aplicada pelo CRECISP foi 

deferido, sendo posteriormente confirmado em 20 de agosto de 2019, em sentença procedente, 

prolatada pela Juíza Federal Dra. Noemi Martins de Oliveira, com os seguintes fundamentos: 
Assim, à primeira vista, tem-se que a atividade desempenhada pela autora consiste 
na disponibilização de plataforma digital que permite a interação entre usuários com 
interesses comuns, não atuando propriamente na intermediação da compra, venda, 
permuta ou locação de imóveis. 
Trata-se do fornecimento de ambiente interativo para obtenção do resultado final 
pretendido pelas partes, sobre o qual a parte autora não interfere, na medida em que 
nada dispõe sobre valores, forma de contratação ou responsabilidades. 
É dizer, o negócio é entabulado diretamente entre as partes, que se utilizam 
apenas do ambiente digital para busca das informações que necessitam, de onde 
se extrai não se enquadrar propriamente no conceito de corretagem descrito 
pela legislação. 
Posto isso, para determinar JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, que o réu, 
Conselho Regional de Corretores Imobiliários/SP, abstenha-se de autuar a autora, 
Airbnb Brasil, em razão da ausência de inscrição nos quadros do Conselho-réu, e 
para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 2016/020109 e a multa dele 
decorrente, pelo que extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento 
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.69 

O processo se encontra atualmente em fase recursal perante o TRF da 3ª Região, sob 

a relatoria da Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, ainda sem data para julgamento. 

Assim, é possível verificarmos que, o Airbnb não é nada mais do que um meio digital 

através do qual os Locadores podem anunciar ao mercado suas intenções em locar seus imóveis, 

fornecendo todas as informações necessárias para que a outra ponta possa analisar e interessar-se 

 
67 Parecer do CRECIMG extraído dos Autos do Processo nº 5016668-76.2017.4.03.6100 em trâmite perante a Justiça Federal da 3ª Região. Id: 107424735. 
68 Parecer do CRECIRJ extraído dos Autos do Processo nº 5016668-76.2017.4.03.6100 em trâmite perante a Justiça Federal da 3ª Região. Id: 107424735. 
69 JFSP – Processo: 5016668-76.2017.4.03.6100. Sentença Id: 107424743. Juíza Federal Dra. Noemi Martins de Oliveira. Data de Julgamento: 20/08/2019. Data de Publicação: 

20/08/2019. 
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pelo negócio. Fazendo um paralelo com o que ocorria há algumas décadas, é aquele locador que 

anuncia no jornal do bairro a locação de seu imóvel, e nem por isso, exigia-se do jornal o seu 

cadastro no CRECI ou configurava-se este tipo de serviço uma corretagem imobiliária.  

Não nos parece razoável caracterizar o serviço em questão uma corretagem, no intuito 

de enquadrar a plataforma digital na prática do exercício ilegal de profissão de corretor, 

principalmente, quando os próprios Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis divergem entre 

si.  

Assim, compartilhamos do entendimento de que o Airbnb é um portal de anúncios, o 

único serviço oferecido é o de veiculação de informações que ficam à disposição de quem 

eventualmente tenha algum interesse e pretenda fechar negócio diretamente com o anunciante. 

Este deverá viabilizar a conclusão do negócio diretamente com a parte, todos os atos a serem 

praticados ficam por sua conta, enviar e discutir o contrato, vistoriar o imóvel, negociar os termos, 

buscar ou enviar documentos, enfim, todos os atos necessários para fechar o negócio ficam por 

sua conta. 

Daí não se falar em serviço de corretagem e sim de mero anúncio, um meio que facilita 

tanto o oferecimento quanto a busca do imóvel ideal e que atenda seus objetivos. 

 

5. AIRBNB - LOCAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM? É 

POSSÍVEL VEDAR ESTA MODALIDADE NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL? 

 

Uma vez realizadas todas as considerações e definições necessárias, chegamos por fim, 

a análise da natureza dos serviços prestados pelas plataformas digitais do Airbnb e semelhantes. 

Inicialmente há de se perguntar qual a relação jurídica entre o usuário que oferece seu 

imóvel por meio do Airbnb, Locador ou Prestador de Serviços de hospedagem? 

A resposta para tal questão implica na definição de qual lei será aplicável? Lei n. 

8.245/91 (Lei de Locação) ou a Lei n. 11.771/2008? 

 A Lei 8.245/91, como já ventilado anteriormente, dispõe em seu art. 48 a possibilidade 

o proprietário alugar o seu imóvel, devidamente mobiliado, para que terceiros possam usufruir 

para a prática de lazer, desde que o prazo contratado não supere 90 (noventa) dias.  

 Mas o que difere afinal a locação para temporada dos contratos de hospedagem? 

 Os contratos de hospedagem são regidos pela Lei n. 11.771, de 17 de setembro de 

2008, que dispõe sobre a: 
“Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no 
planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei n. 6.505, 
de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-Lei n. 2.294, de 21 de novembro de 1986, e 
dispositivos da Lei n. 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências.” 
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Compete, portanto, ao Ministério do Turismo desenvolver, planejar, regulamentar, 

fiscalizar e promover a atividade turística no Brasil. 

A Lei 11.771/2008, no seu art. 2º define turismo como sendo a atividade realizada por 

pessoa física durante viagem e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, com o 

objetivo da prática de lazer, negócios ou outras, desde que em período inferior a 1(um) ano. 

Prestadores de serviços turísticos para os fins desta Lei são sociedades empresariais, 

simples ou individuais que prestem serviços remunerados para possibilitar meios de hospedagem, 

estes definidos no art. 23 deste diploma: 
Art. 23.  Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou 
estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a 
prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de freqüência 
individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos 
usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. 

Esta é a primeira distinção. Os meios de hospedagem assim definidos em lei somente 

podem ser oferecidos por pessoas jurídicas devidamente constituídas, que possuam em seu objeto 

social o oferecimento deste tipo de serviço, ou ainda, por empresários individuais, sendo certo 

também que, em ambos os casos, os estabelecimentos devem possuir licença de funcionamento, 

sendo certo que, podemos concluir que o estabelecimento gerido por empresário individual (pessoa 

física), somente poderá ocorrer, em regra, na modalidade “cama e café”70. 

Portanto, a pessoa física que oferece o seu imóvel (as vezes o único que possui) no site 

do Airbnb, não necessariamente está fazendo uso deste tipo de contratação em larga escala, como 

um negócio comercial, e sim, certamente, firmando um contrato de locação para temporada. Não 

faz igualmente o menor sentido exigir do proprietário deste imóvel uma licença de funcionamento 

fornecida pelas Prefeituras aos estabelecimentos comerciais. 

A segunda distinção também se encontra no art. 23 da mesma Lei que dispõe o 

oferecimento de outros serviços necessários ao hospede, os chamados serviços de hospedagem, 

entenda-se, serviços de camareira, oferecimento de café da manhã, lavanderia, informações 

turísticas, manobrista, traslados para pontos turísticos e tudo mais que a criatividade puder oferecer 

e cobrar. 

Estes tipos de serviços não são oferecidos pelas pessoas que usam a plataforma digital 

Airbnb. 

Ainda há que se levar em consideração que, mesmo que seja oferecido café da manhã, 

para caraterização da modalidade de hospedagem “café e cama” é necessário que seja oferecido 

serviços de limpeza, este que é oferecido na hospedagem 24 horas por dia, mediante solicitação 

do hospedeiro, não podendo se confundir com a limpeza ao final da locação por temporada, que 

 
70 Art. 7º Os tipos de meios de hospedagem, com as respectivas características distintivas, são: (...) IV - CAMA E CAFÉ: hospedagem em residência com no máximo três unidades 

habitacionais para uso turístico, com serviços de café da manhã e limpeza, na qual o possuidor do estabelecimento resida; - Portaria 100/2011 do Ministério do Turismo. 
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costumeiramente tem seu custo repassado ao locatário, seja este discriminado ou já embutido no 

valor total. 

Locações para temporada de casas e apartamentos, em cidades turísticas, durante 

determinados períodos como acontece em Salvador durante o carnaval, por exemplo, ou como 

aconteceu no Rio de Janeiro quando da Copa do Mundo, sempre foram praticadas antes mesmo 

da existência do Airbnb.  E estes contratos foram e sempre serão (até que a Lei seja alterada) 

Contratos de Locação para Temporada, com aplicação de legislação específica. 

O fato de o usuário firmar a contratação por meio da plataforma digital não 

descaracteriza a natureza da contratação. A única diferença agora é que há no mercado um 

facilitador, um aplicativo que conecta as pessoas que possuem um imóvel e estão interessadas em 

locar, com outras interessadas, por exemplo, em passar uma semana de férias a um custo menor, 

sem terem que se preocupar em fazer o próprio café da manhã, ou mesmo, arrumar a cama, vez 

que, neste último, ao final da locação, no momento da limpeza, isto será realizado. 

 Os locais onde as contratações por temporada costumam ocorrer sempre foram e serão 

cidades turísticas ou com algum atrativo turístico e isso também não mudou com a chegada do 

Airbnb. As cidades alvo do Airbnb continuam sendo as cidades turísticas, cujos moradores ou 

proprietários de casas ou apartamentos sempre tiveram a sua disposição a possibilidade de alugar 

seus imóveis para temporada nos termos da Lei de Locação, sem que os condomínios 

necessitassem adotar qualquer medida restritiva ou alterar suas Convenções. 

 Umas das diferenças agora, é um facilitador que conecta as pessoas, coisa que antes 

era executada pelas corretoras ou pelas pessoas através de anúncio em jornal ou no supermercado, 

evoluindo posteriormente para anúncios na internet e agora, numa evolução natural como tudo que 

vem ocorrendo recentemente, através de uma plataforma que agiliza sobremaneira este contato e 

disponibiliza um milhão de possibilidades, condições e preços. 

 Este facilitador, portanto, não pelo que faz, mas pela velocidade que consegue 

conectar as pessoas que tem um determinado interesse, a quem pode suprir este mesmo interesse 

é que está incomodando muitos. Por isso, parece totalmente infundado querer atribuir ao usuário 

do Airbnb ou de plataformas semelhantes, ou à própria plataforma, a promoção de atividade de 

locação, no intuito de impor-lhe uma ilegalidade que não existe. 

Por fim, o artigo 7º, inciso IV da Portaria 100/2011 do Ministério do Turismo ainda 

define, a necessidade do uso residencial para “uso turístico”, portanto, não é possível outra 

conclusão, senão que, imóveis residenciais, ainda que localizados em cidades turísticas, mas 

que sejam locados por curta temporada para outros fins (viagens a trabalho, tratamento de 

saúde, etc.), automaticamente estão excluídas daquela definição, não havendo necessidade 

de sequer de verificação dos demais requisitos. 
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Certamente teremos ainda aqueles que questionarão: “mas e aquela pessoa que adquire 

várias unidades no intuito de promover um verdadeiro negócio?” “Não estará este fazendo uso 

indevido da Lei de Locação para na verdade oferecer verdadeiro serviço de hospedagem?” 

Sim, é uma possibilidade para os proprietários de imóveis que são pessoa jurídica, mas 

provavelmente não para as pessoas físicas, pois a carga tributária imposta à pessoa física não 

inviabiliza este tipo de negócio. Porém, mesmo em relação à pessoa jurídica proprietária de vários 

imóveis, cabe questionar se tal atividade é o seu objeto social, porque se não o for, a ilegalidade 

cometida é outra, que nenhuma relação guarda com o uso ou não da referida plataforma digital.   

 Vejam que a situação de fato apresentada não tem em si o poder de concluir pela 

ilegalidade da prática, a locação de imóvel para curto tempo de uso é prevista e definida em lei e 

este direito assim vem sendo exercido há anos. 

Assim, eventual caracterização de serviço de hospedagem, deverá ser analisada caso a 

caso e não de forma genérica como se pretende. 

Em consonância com o exposto até este momento, temos o entendimento do Eminente 

Ministro Luis Felipe Salomão, relator do primeiro processo que chegou ao Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, Resp 1819075/RS, ainda em julgamento, após o pedido de vista do E. Ministro 

Raúl Araujo. 
Nesse sentido, penso não ser possível categorizar a atividade realizada pelos 
proprietários recorrentes como comercial, igualando-a àquelas realizadas por 
estabelecimentos dotados da estrutura para o fornecimento dos serviços 
inerentes à hospedagem, nos estritos limites da lei (...).71– grifos nossos 

O processo em questão discute a (im) possibilidade de Condomínios proibirem em sua 

Convenção a locação por curta temporada, tema da segunda parte deste tópico. 

Ataca-se o Direito de Propriedade como se essa fosse a causa da balburdia ou da 

insegurança provocada pelo mau uso da unidade, sem considerar que as normas condominiais 

servem exatamente para regulamentar a boa convivência e a preservação tanto do patrimônio 

comum, como do privado. Por isso, salvo se houver previsão de proibição expressa na Convenção 

de Condomínio, desde a instituição do Condomínio ou se posteriormente alterada por 

unanimidade, a locação para temporada é um direito do proprietário do imóvel. 

Trazemos duas outras considerações relevantes realizadas pelo Ministro Salomão 

naqueles Autos: 
A disponibilização dos imóveis foi realizada, conforme delimitado pela origem, 
tanto por períodos curtos como por períodos superiores a 12 meses, mas certo é que 
presente se manteve em todas as formas a finalidade residencial – tônica dos 
contratos de locação dos imóveis urbanos, previstos nos artigos 47 e seguintes do 
Código Civil –, e, segundo consta dos autos, prática que permanece até os dias de 
hoje 
 (...) 
Com efeito, há mesmo, ao revés, uma ideia de que a locação realizada por tais 

 
71 STJ – Resp: 1819075/RS. Número Único: 0167356-70.2014.8.21.0001. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Voto do Relator realizado em 10/10/2019 - ainda em 

julgamento. 
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métodos (plataforma virtual) é até mais segura – tanto para o locador como para a 
coletividade que com o locatário convive, porquanto fica o registro de toda a 
transação financeira e dos dados pessoais deste e de todos os que vão permanecer 
no imóvel, inclusive com histórico de utilização do sistema (...)72 
 

No primeiro trecho, restou claro que o proprietário realizou tanto locação por curta 

temporada, como a locação residencial comum, ou seja, cabe exclusivamente a este, dono do 

imóvel, decidir a modalidade de locação que será usada, não podendo o Condomínio interferir em 

seu direito real de usufruir, exceto no caso de desvirtuamento da função social da unidade 

autônoma. 

Já do segundo trecho, extraímos entendimento contrário às alegações dos 

Condomínios Brasil afora que vem proibindo tais práticas, como muito pontuado, uma vez que as 

transações cadastrais e financeiras são devidamente registradas, eventual prejuízo causado ao 

Condomínio ou demais condôminos pertencentes a este, possibilita que este seja cobrado também 

do locatário e não somente do locador, proprietário do imóvel. 

A resistência dos Condomínios quanto a modalidade de locação por curta temporada 

por meio de plataformas digitais, na realidade não se encontra vinculada a tal, mas sim pela falta 

de procedimentos adequados necessários para recepcionar esta evolução. 

Se o Condomínio não faz a sua lição de casa, entenda-se, não regulamenta o uso do 

bem comum, ou se regulamenta, não o aplica, o direito fundamental de propriedade 

constitucionalmente garantido, não pode ser prejudicado por isso. A restrição ao direito de 

propriedade é exceção e não a regra, e, enquanto exceção, somente pode ser imposto por Lei. 

Por outro lado, a limitação do direito de propriedade em prol da coletividade (direito 

de vizinhança), como já demonstrado anteriormente, é totalmente possível, para evitar que um 

problema se configure em ameaça real e iminente à segurança e integridade dos demais. Os 

condôminos podem e devem estabelecer na Convenção e Regulamento Interno, as regras de uso 

do patrimônio comum, regras de condutas, que regulem horários, que preservem a segurança de 

todos, que controlem o barulho, a bagunça, a entrada de terceiros estranhos ao Condomínio, etc., 

normas que evitem ou que minimizem os riscos, além de uma série de outras normas que podem 

ser impostas em razão da possibilidade de algum condômino fazer uso do direito de locar a sua 

unidade por temporada, nos termos da lei, seja mediante o uso do Airbnb ou não. 

Assim como, por anos os Condomínios tentaram e ainda tentam impedir que 

condôminos realizem a locação de seu imóvel para habitação coletiva (república estudantil), 

modalidade que hoje já se encontra pacificada pela jurisprudência, e tem como regra, pela sua 

possibilidade, sendo necessário o caso concreto para que, eventualmente e como exceção, seja 

 
72 Idem. 
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aplicada tal restrição, as locações por curta temporada por meio de plataformas digitais como o 

Airbnb, tendem a seguir o mesmo rumo. 

Salientamos ainda que, o Condomínio, em momento algum, se houver 

descumprimento de sua Convenção ou Regulamento Interno estará desamparado quanto à 

responsabilização, aplicação de penalidades previstas e ressarcimento de eventuais prejuízos, em 

razão da natureza propter rem, o proprietário poderá sempre ser acionado, no mesmo sentido o 

condômino vizinho acionará o dono do imóvel, cabendo, em ambos os casos, eventual ação de 

regresso do locador em face do locatário. 

 

CONCLUSÃO 

Portanto, como tudo na vida, o mercado sofre constantes adaptações, foi assim quando 

as grandes fabricantes de maquinas fotográficas perderam mercado para os celulares, quando as 

gráficas perderam espaço para as impressoras, quando os jornais impressos perderam espaço para 

a mídia digital, os correios perderam mercado para a internet, primeiro para as correspondências 

eletrônicas (e-mails) e em seguida para aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp e 

Facebook Messenger. A constante evolução da humanidade, nestes casos, gerada pelos avanços 

tecnológicos, fará sempre com que novas oportunidade surjam para alguns e outros deixem de 

existir no mercado, as profissões de hoje não mais serão as mesmas de amanhã, assim como, não 

são as mesmas do passado.  

Neste momento o avanço tecnológico chegou ao mercado imobiliário, influenciando 

drasticamente, o mercado hoteleiro que agora necessita se adaptar, oferecendo serviços que os 

diferencie, lição também cabe aos corretores de imóveis, que, para continuarem atuando no ramo, 

precisam demonstrar mais do que nunca a seus clientes a sua importância (como alguns já tem 

feito, inclusive se utilizando da própria plataforma do Airbnb para anunciar imóveis). 

Caberá ainda ao Estado, se entender necessário, criar regulamentação para esta 

modalidade, esta que provavelmente também chegará para alimentar sua fome tributária com a 

justificativa de equalizar a competitividade do mercado. 

Entretanto, até que a legislação seja alterada, ou ainda, a Jurisprudência seja pacificada 

de maneira diversa, concluímos que a locação por curta temporada por meio de plataformas 

digitais como o Airbnb, se trata efetivamente de locação por curta temporada e não de prestação 

de serviços de hospedagem, sendo regida pela Lei de Locações (Lei 8.245/91), vez que ausentes 

um ou mais requisitos previstos na Lei 11.771/08, regulamentada pela Portaria 100/2011 do 

Ministério do Turismo. 

No mais, ainda que estejamos diante de locação por curta temporada, a plataforma 

digital Airbnb e semelhantes, não praticam intermediação imobiliária, mas são tão somente, uma 
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meio digital para divulgação de imóveis, assim como, outrora foram os jornais e, 

consequentemente, não necessitam de registro perante os Conselhos Regionais de Corretores de 

Imóveis (CRECI), bem como, que tais serviços sejam prestados exclusivamente por corretores de 

imóveis. 

E, por fim, compartilhamos o entendimento de parte da doutrina e do E. Ministro Luis 

Felipe Salomão de que os Condomínios não podem proibir o proprietário de uma unidade 

autônoma a realizar a locação nesta modalidade, vez que, a restrição do direito de propriedade 

somente pode ser derivada de lei, sendo permitido por outro lado a sua limitação, por meio de 

procedimentos que deverão ser respeitados pelos optantes da locação por curta temporada, 

independentemente desta ocorrer ou não por meio do uso de plataformas digitais como o Airbnb. 
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DIREITO AMBIETAL IMOBILIÁRIO: LICENCIAMENTO AMBIENTAL E O 

TRATAMENTO DOS ENTRAVES AMBIENTAIS NOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS 

 
Carolina de Oliveira Preto Lupinari73 

              Thuany Ramella74 
 
Resumo: A Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, instituiu o EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto 

Ambiental), como importante instrumento de proteção ao meio ambiente. Além de um 

mecanismo técnico capaz de avaliar a viabilidade de um empreendimento e de mensurar os 

embates que ele pode causar ao meio ambiente, o EIA/RIMA, como parte integrante da fase da 

Licença Prévia no Licenciamento Ambiental, também é capaz de apontar as melhores medidas 

mitigadoras para evitar ou minimizar os danos causados. Ademais, a matéria tem grande 

importância no Direito Imobiliário contemporâneo, em virtude da crescente e desenfreada 

implantação de empreendimentos imobiliários. 

Palavras-chave: lei n.º 6.938/81; EIA/RIMA; empreendimentos imobiliários. 

 

Abstract: Law No. 6.938 of August 31, 1981, which provides for the National Environmental 

Policy, established the EIA/RIMA (Environmental Impact Study/Environmental Impact Report) 

as an important instrument for protecting the environment. In addition to a technical mechanism 

capable of assessing the viability of an enterprise and of measuring the clashes it can cause to the 

environment, EIA/RIMA, as part of the Preliminary License phase in Environmental Licensing, 

is also able to point out the best mitigation measures to prevent or minimize the damage caused. 

Moreover, the subject matter is of great importance in contemporary real estate law, due to the 

growing and unbridled implementation of real estate projects. 

Keywords: law # 6.938/81; EIA/RIMA; real estate developments. 
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INTRODUÇÃO 

 
Na atualidade muito se fala acerca da preocupação com a questão ambiental e os seus 

inúmeros reflexos na vida de toda a sociedade. 

A importância com o meio ambiente é tão significativa, que detém status constitucional, 

passando a ser um direito do cidadão e um dever do Estado, impondo a todos o dever de proteger 

e preservar o meio ambiente.  

É o que dispõe o artigo 225 da Constituição Federal de 1988: “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações”.75 

Todavia, é notória a forma como o uso e exploração dos recursos naturais está sendo 

realizada de forma equivocada, resultando em um cenário desordenado e preocupante, 

ocasionando danos irreparáveis à natureza e, ainda, levando anos para que os ecossistemas 

consigam se recuperar. 

Assim, a necessidade desenfreada da adoção de medidas preventivas e repressivas se 

tornou tema prioritário para a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico social. 

Foi neste cenário que a Lei n.º 6.938, de 31.08.1981, que estruturou o Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA, introduziu, em seu artigo 9º, inciso III, o Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. 

Adiante, a Resolução 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

fixou definições, responsabilidades e diretrizes gerais para o uso e implementação da Avaliação 

de Impacto Ambiental. 

Nesse contexto o Estudo de Impacto Ambiental – EIA, que vem sempre acompanhado do 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, tornou-se um dos instrumentos mais relevantes quando 

o assunto é avaliar as consequências de um determinado projeto que ocasione significativo 

impacto ao meio ambiente. 

 

1.  DEFINIÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

Antes de adentrarmos na definição do Estudo de Impacto Ambiental - EIA, importante 

analisarmos o conceito da palavra “impacto ambiental” na legislação vigente. 

Assim, conforme dispõe o artigo 1ª da Resolução CONAMA nº 001/86, impacto 

 
75 CF, art. 225, caput 
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ambiental é:  

 

“Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais”.76. 

 

Sinteticamente, o impacto ambiental é a alteração do meio ambiente, positiva ou negativa, 

como consequência da intervenção humana. 

Dessa forma, é de suma importância que se faça um controle das atividades do homem 

por meio do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, como instrumento de prevenção e controle, a 

fim de prever as prováveis modificações no meio e evitar a sua degradação. 

 

2. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
– EIA/RIMA 

 
O Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, 

como já mencionado anteriormente, sempre vêm juntos, porém, não se confundem. 

Conforme bem denota Fabiano de Melo, “o EIA é o documento técnico amplo e 

complexo, com a revisão da literatura, estudos de campo, coleta de dados e materiais etc”. 

E continua, “o Rima, por sua vez, é um relatório que, em última análise, é um “espelho” 

do EIA, apresentando as suas conclusões à comunidade de forma objetiva, acessível e didática, 

de forma a propiciar ao cidadão a compreensão das vantagens e desvantagens do projeto, com as 

consequências ambientais de sua implementação”.77 

Segundo o artigo 9º da Resolução CONAMA nº 001/86:  

 

“Art. 9º - O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA refletirá as conclusões do 
estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo: 
I. os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as 
políticas setoriais, planos e programas governamentais; 
II. a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 
especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área de 
influência, as matérias-primas, e mão de obra, as fontes de energia, os processos e 
técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas de 
energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados; 
III. a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de 

 
76 Resolução CONAMA nº 001/1986, art. 1º 
77 Fabiano de Melo. Direito Ambiental. 2ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 192 
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influência do projeto; 
IV. a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da 
atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de 
incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para 
sua identificação, quantificação e interpretação; 
V. a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando 
as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a 
hipótese de sua não realização; 
VI. a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos 
impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados, e o grau 
de alteração esperado; 
VII. o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 
VIII. recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários 
de ordem geral)”78. 

 

Assim, de forma bem resumida, enquanto o EIA é um instrumento preventivo de análise 

técnica e aprofundada dos impactos ambientais, elaborado e aprovado anteriormente à instalação 

do projeto, o RIMA é a materialização e conclusão didáticas deste estudo a ser apresentado à 

comunidade. 

 

Ademais, são fartos os julgados que tratam sobre o tema: 

 
EXIGÊNCIA DO EIA/RIMA. REQUISITO PARA A CONCESSÃO DE 
LICENÇA PARA A EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE CARCINICULTURA. 
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. ÁREA DE MANGUEZAL EXISTENTE NA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO. OBRIGATORIEDADE DO 
EIA/RIMA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA LICENCIAMENTO. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.79 
 
IMPRESCINDIBILIDADE DO EIA/RIMA PARA FINS DE 
ESTABELECIMENTO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. ART. 36 DA LEI 
Nº 9.985/00. – Nos termos do art. 36 da Lei nº 9.985/00, “nos casos de licenciamento 
ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de 
impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado 
a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de 
Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta 
Lei”. – Afigura-se ilegal a imposição de compensação ambiental à empresa, sem que 
antes seja realizado o estudo de impacto ambiental e o seu respectivo relatório, a 
cargo do órgão competente.80 
 
“APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – SERRA 
DO RONCADOR – EXPEDIÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA 
MINERADORA EIVADA DE IRREGULARIDADES – NECESSIDADE DE 
ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA E DA LICENÇA AMBIENTAL – VIOLAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA PRECAUÇÃO – NULIDADE – 
RECURSO DESPROVIDO. Apesar de o licenciamento ambiental não ser 
obrigatório para toda a atividade de mineração, o art. 2º da Resolução 237/97 do 
CONAMA estabelece a sua necessidade na hipótese de o empreendimento e as 

 
78 Resolução CONAMA nº 001/1986, art. 9º 

79 Apelação nº 0500962-89.2015.8.05.0271/BA, Rel. José Olegário Monções Caldas, 4ª Turma, DJE 28.11.2018 
80 Apelação nº 5001949-09.2016.8.13.0702/MG, Rel. Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara, DJE 01.12.2017 
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atividades que, efetiva ou potencialmente, puderem causar danos ao meio ambiente. 
A potencialidade do dano ambiental, no caso, seria verificada acaso houvesse a 
elaboração do EIA/RIMA. A inexistência, além de violar o princípio da legalidade 
e da precaução, atenta contra a garantia de um meio ambiente sadio e equilibrado 
para as presentes e futuras gerações – Art. 225, CF/88”.81 

 

Importante salientar que o artigo 7ª da Resolução CONAMA nº 001/86, prevê que o 

EIA/RIMA deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, ou seja, profissionais das mais 

diversas áreas participam na elaboração de todo o estudo da viabilidade ambiental do projeto. 

Por fim, outro ponto crucial a ser observado em relação ao EIA/RIMA é quanto à 

necessidade de sua publicidade, como estabelece o § 2º do artigo 11, da Resolução CONAMA 

001/86, sendo necessário o recebimento de comentários dos órgãos públicos e demais 

interessados, e, sempre que o ente federativo responsável pelo licenciamento julgar necessário, 

deverá ser promovida audiência pública para informar sobre o projeto e seus impactos 

ambientais, permitindo, assim, a participação ativa da população nos debates da obra ou atividade 

a ser licenciada.   

 
3.   O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 
A Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81, estabelece em seu artigo 10 que 

“a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 

ambiental”. 

Podemos encontrar a definição de licenciamento ambiental no artigo 1º, inciso I, da 

resolução CONAMA nº 237/97: 
 “I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares 
e as normas técnicas aplicáveis ao caso.”82. 
 

Ainda, segundo o ilustre professor Édis Milaré: 
“Como ação típica e indelegável do Poder Executivo, o licenciamento constitui 
importante instrumento de gestão do ambiente, na medida em que, por meio dele, a 
Administração Pública busca exercer o necessário controle sobre as atividades 
humanas que interferem nas condições ambientais, de forma a compatibilizar o 
desenvolvimento econômico com a preservação do equilíbrio ecológico”.83 
 

 
81 Apelação nº 74319/2015/MT, Rel. José Zuquim Nogueira, 4ª Câmara, DJE 08.11.2016 
82 Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 1º 

83 Édis Milaré. Direito do Ambiente. 8ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.777 
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 Assim, para que um projeto de significativo impacto ambiental seja implementado, é 

necessário observar de forma rígida e sucessiva a expedição das três fases do licenciamento 

ambiental. 

De forma bem sucinta, a primeira delas é a Licença Prévia (LP), em que é verificada a 

viabilidade ambiental do projeto e a realização do EIA/RIMA. 

 Na sequência, temos a Licença de Instalação (LI), momento em que é elaborado e 

aprovado o Projeto Executivo, permitindo o início da instalação do empreendimento. 

E, por fim, a terceira e última etapa é a da Licença de Operação (LO), na qual o órgão 

ambiental, ao observar o integral cumprimento das etapas anteriores, autoriza o funcionamento 

da atividade. 

Entretanto, um dos primeiros pontos a ser observado na busca pelo licenciamento 

ambiental é o órgão competente a conceder o mencionado licenciamento. 

Os critérios de definição do ente federativo responsável pelo licenciamento e autorização 

do empreendimento foram estabelecidos pela Lei Complementar nº 140/2011, especificamente 

nos artigos 7º, 8º e 9º. 

Resumidamente, estão limitadas ao zoneamento federal, estadual e municipal. Para 

exemplificar, se o empreendimento abranger terras indígenas ou estiver sendo desenvolvido em 

dois ou mais estados, a competência é federal, sendo o IBAMA o ente federativo responsável 

pelo licenciamento.  

Por outro lado, se o empreendimento estiver sendo desenvolvido em dois ou mais 

municípios, a competência é estadual, e, por fim, os municípios são responsáveis pelo 

licenciamento das atividades de impacto local ou daquelas delegadas pelo Estado por convênio 

ou instrumento legal. 

Porém, é importante ressaltar que, apesar de haver divisão na competência do poder de 

licenciamento ambiental, o poder de fiscalização ambiental é partilhado entre a União, Estados e 

Municípios, ou seja, não compete apenas ao ente federativo que concedeu ou que deveria 

conceder o licenciamento ambiental, fiscalizar as atividades e empreendimentos que possam 

causar degradação ambiental. 

Esse tema já foi, inclusive, pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme 

podemos observar pela ementa abaixo colacionada: 
“AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. ATIVIDADE DEGRADADORA DO MEIO 
AMBIENTE. DISTINÇÃO ENTRE PODER DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL E PODER DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. INFRAÇÃO 
ADMINISTRATIVA. PROTOCOLO DE PEDIDO OU DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL TÁCITA. 
COMPETÊNCIA DO IBAMA. ARTS. 2°, 9°, IV, E 10 DA LEI 6.938/1981. ART. 
17 DA LEI 140/2011. ART. 6° DA LEI 7.661/1988. 
ART. 70 DA LEI 9.605/1998. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
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CONCRETAS DA INFRAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ”.84 

 

A cooperação entre a União, Estados e Municípios na fiscalização ambiental se dá em 

virtude da importância da proteção das paisagens naturais notáveis, do meio ambiente, do 

combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, 

dever este constitucionalmente estabelecido no artigo 23, VI, da Constituição Federal. 

 

4.   QUESTÕES AMBIENTAIS ATUAIS ENVOLVENDO OS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 
Como vimos no capítulo anterior, alguns empreendimentos e atividades estão sujeitas ao 

EIA/RIMA para se obter o licenciamento ambiental. Esses empreendimentos e atividades estão 

relacionados no Anexo 1 da Resolução CONAMA nº 237/97, e dentre eles está o parcelamento 

de solo, atividade diretamente ligada aos empreendimentos imobiliários. 

De forma a desburocratizar os procedimentos administrativos e técnicos, o Estado de São 

Paulo, através do Decreto Estadual nº 33.499, de 10 de julho de 1991, criou o Grupo de Análise 

e Aprovação de Projetos Habitacionais – GRAPROHAB, que foi posteriormente reestruturado 

pelo Decreto Estadual nº 52.053, de 13 de agosto de 2007. 

Trata-se o GRAPROHAB de um colegiado composto pelas instituições estaduais, 

Secretaria da Habitação, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb, Departamento 

de Água e Energia Elétrica - DAEE, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano - Emplasa 

e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, e outras instituições, como 

os órgãos de classe, Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis - SECOVI e 

Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano - AELO. 

A sua finalidade é centralizar e agilizar a tramitação dos projetos de parcelamento de solo 

para fins residenciais ou de núcleos habitacionais a serem implantados, uma vez que com a 

licença obtida pelo GRAPROHAB está superada a necessidade de se providenciar as licenças 

individuais em cada uma das instituições estaduais mencionadas acima. 

O Decreto Estadual nº 52.053, de 13 de agosto de 2007, estabelece em seu artigo 5º, quais 

tipos de projetos de parcelamento de solo para fins residenciais e de núcleos habitacionais 

urbanos deverão ser analisados e deliberados pelo GRAPROHAB, sendo eles, projetos de 

loteamentos para fins habitacionais; projetos de conjuntos habitacionais com abertura ou 

prolongamento de vias públicas existentes; projetos de desmembramentos para fins habitacionais 

que resultem em mais de 10 (dez) lotes não servidos por redes de água e de coleta de esgotos, 
 

84 REsp nº 1.728.334/RJ. Rel. Ministro Herman Benjamin. 2ª Turma. DJE 05/12/2018 
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guias e sarjetas, energia e iluminação pública; projetos de condomínios residenciais que se 

enquadrem em uma das seguintes situações: a) condomínios horizontais e mistos (horizontais e 

verticais), com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a 50.000,00m²; b) 

condomínios verticais, com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a 50.000,00m², 

que não sejam servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e sarjetas, energia e 

iluminação pública; c) condomínios horizontais, verticais ou mistos (horizontais e verticais) 

localizados em área especialmente protegidas pela legislação ambiental com área de terreno igual 

ou superior a 10.000,00m². 

Uma vez aprovado e licenciado o projeto para construção de empreendimento, em 

conformidade com a legislação correspondente e seguindo as normas técnicas aplicáveis ao caso, 

a licença ambiental concedida goza de presunção de legitimidade e definitividade, e conforme 

orientação firmada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça: 
“(...) somente poderá ser: a) cassada, quando comprovado que o projeto está em 
desacordo com os limites e termos do sistema jurídico em que aprovado; b) 
revogada, quando sobrevier interesse público relevante, hipótese na qual ficará o 
Município obrigado a indenizar os prejuízos gerados pela paralisação e demolição 
da obra; ou c) anulada, na hipótese de se apurar que o projeto foi aprovado em 
desacordo com as normas edilícias vigentes”. 85 

 
Entretanto, quando restar comprovado que o projeto pode ser contrário a algum dos 

princípios do Direito Ambiental, quais sejam, precaução, prevenção e reparação, as licenças 

concedidas poderão ser suspensas até final estudo do caso concreto, como bem se demonstra pela 

ementa do julgado que ora se colaciona: 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NO 
ENTORNO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO ATALAIA – PNMA. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA 
SUSPENSÃO DOS LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS. ALEGADA 
INCERTEZA TÉCNICA QUANTO À EXTENSÃO DOS DANOS AO MEIO 
AMBIENTE. PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM. RECURSO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. “Não se pode deixar de ter em conta os princípios que 
regem o direito ambiental (precaução, prevenção e reparação), principalmente, para 
a hipótese, o Princípio da Precaução, no qual o meio ambiente deve ter em seu favor 
o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente 
relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental 
negativo”. (AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). 
Neste cenário, em que pese o direito de construir invocado pelas construtoras 
agravantes, o bem jurídico a ser tutelado parece estar mais bem resguardado pela 
solução ora adotada, com a suspensão dos licenciamentos ambientais e paralisação 
das obras, prestigiando o princípio da precaução e evitando qualquer risco de dano 
ao meio ambiente, até que se conclua a cognição exauriente do feito. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS SUSPENSOS”.86 

 
85 REsp nº 1.011.581/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJE 20/08/2008 

86 Agravo de Instrumento nº 8000159-47.2018.8.24.0900/SC, Rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, 4ª Câmara, DJE 14.03.2019 
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Outra questão de extrema importância, se diz respeito ao Princípio da Vedação ao 

Retrocesso em matéria ambiental. Referido tema foi objeto de recente julgado proferido pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vejamos: 

“DIREITO AMBIENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. PROMONTÓRIOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA 
VEDAÇÃO AO RETROCESSO. BALIZAS PARA SUA UTILIZAÇÃO EM 
MATÉRIA AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE MANIFESTA AUSÊNCIA DE 
PROTEÇÃO DO NÚCLEO DO DIREITO FUNDAMENTAL TUTELADO PELA 
ORDEM JURÍDICA”.87 
 

Assim, podemos observar que a questão ambiental está cada vez mais presente no setor 

imobiliário, exigindo dos advogados atuantes neste ramo, maior conhecimento sobre os 

procedimentos técnicos e administrativos referentes ao Direito Ambiental. 

 

CONCLUSÃO 
 

Diante do tema versado, buscou-se acentuar a importância da preservação do meio 

ambiente nos dias atuais, citando instrumentos capazes para tanto, como o EIA/RIMA, sem 

deixar de lado a sua grande atuação na implementação dos empreendimentos imobiliários.  

No entanto, infelizmente, há muito o que se fazer para alcançarmos um cenário ideal, 

visto que diariamente vemos notícias acerca das consequências ambientais causadas pelas 

irregularidades nos empreendimentos cometidas pelos homens. 

Dessa forma, este é, portanto, o momento oportuno para colocarmos a proteção ambiental 

como uma questão crucial a ser atendida, sem distinção, pelos empreendedores e toda a 

sociedade, sob pena da discussão se tornar algo irreversível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Apelação Cível nº 5011059-30.2010.4.04.7200/SC. Rel. Ricardo Teixeira do Valle Pereira. 3ª Turma. DJE 11/05/2017 
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QUESTÕES POLÊMICAS NA EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE COTAS 

CONDOMINIAIS: A LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA PARA A COBRANÇA; A 

SOLIDARIEDADE NAS UNIDADES COM MAIS DE UM TITULAR; E AS UNIDADES 

SUJEITAS A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E HIPOTECA. 

 

 
Camila de Carvalho Baldavira88 

Vanessa Lima da Silva89 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objeto de estudo o procedimento da cobrança e execução 

das cotas condominiais sujeitas a financiamentos com alienação fiduciária e hipoteca, para isso 

analisaremos de imediato a natureza jurídica e alguns aspectos relevantes das cotas condominiais, 

a legitimidade ativa e passiva desta ação, bem como a solidariedade nas unidades com mais de um 

titular de domínio, para então analisar a possibilidade de cobrança e execução das cotas 

condominiais das unidades sujeitas a garantia fiduciária e hipotecária. 

Palavras-chave: condomínio edilício; despesas condominiais; cobrança judicial; alienação 

fiduciária e hipoteca. 

 

Abstract: The aim of this work is study the procedure of the collection and execution of the 

condominium quotas subject to financing with mortgage and fiduciary sale, for that we will 

immediately analyze the legal nature and some relevant points of the condominium quotas, the 

legal standing  to sue and be sued, as well as joint liability in units with more than one holding title 

to then analyze the possibility of collection and execution of condominium quotas of units subject 

to fiduciary and mortgage guarantee. 

Keywords: townhouse condominium; condominium expenses; judicial charging; fiduciary 

alienation and mortgage. 

 

 

 

 

 

 

 
88 Bacharela em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. Pós Graduanda em Direito Imobiliário – 
Material e Processual – pela Escola Paulista de Direito – EPD. 
89 Bacharela em Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. Pós Graduanda em Direito Imobiliário – 
Material e Processual – pela Escola Paulista de Direito – EPD. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vemos que hoje, com o crescimento das grandes cidades, é comum cada dia mais nos 

depararmos com construções verticais, ou até mesmo as que não são verticais, mas que em sua 

essência trazem um conjunto de propriedades de edificação unitária com áreas comuns que se 

vinculam, esses são os chamados condomínio edilício.  

 

A instituição do condomínio edilício traz consigo responsabilidade compartilhada dos 

condôminos sobre as áreas comuns do edifício, isso inclui respeitar o regulamento e a convenção 

de condomínio, contribuir com as despesas comuns, entre outros. 

 

Um dos maiores problemas dos gestores de condomínios, são justamente a falta de 

pagamento das cotas pelos condôminos, pois a inadimplência gera transtornos a saúde financeira 

do condomínio, vez que este possui contas de consumo, pagamento de funcionários, e os débitos 

condominiais pode acarretar a inadimplência do próprio condomínio. 

 

Problema ainda maior quando as unidades autônomas estão sujeitas à algum tipo de 

financiamento imobiliário, como alienação fiduciário ou hipoteca. 

 

No presente artigo traremos a natureza jurídica das cotas condominiais, alguns 

aspectos relevantes, a legitimidade ativa e passiva da ação de cobrança e execução, e ainda se há 

possibilidade de execução [ou não] dessas cotas de unidades autônomas sujeitas a alienação 

fiduciário ou hipoteca, bem como a solidariedade nas unidades com mais de um titular dessa ação 

que pode se tornar tão complexa.  

 
6. COTAS CONDOMINIAIS: NATUREZA E ASPECTOS RELEVANTES 

 
Conforme define Everaldo Augusto Cambler, o condomínio edilício soma “o direito 

de propriedade sobre a unidade condominial autônoma, o direito de copropriedade sobre as partes 

comuns e o direito sobre a fração ideal do terreno, complementados pela regulamentação do 

exercício do domínio em face dos demais proprietários”.90 

   

Resumidamente, com a instituição do condomínio edilício surge uma situação de fato 

 
90 CAMBLER, Everaldo Augusto. Incorporação Imobiliária: ensaio de uma teoria geral. São Paulo: RT, 1993. 
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e de direito, onde os proprietários de unidades exclusivas, dividem entre si partes comuns de um 

empreendimento. 

 

De tal sorte que a unidade que faz parte do condomínio edilício torna-se obrigado a 

contribuir com as despesas ordinárias e extraordinárias que surgem e que são inerentes a instituição 

do condomínio. 

 

Desta forma, conforme ensina o Professor Scavone Jr. “cada apartamento deve 

contribuir para as despesas comuns como os salários dos empregados (zelador, porteiros, 

faxineiros etc.), as taxas de água e luz das partes comuns, a manutenção dos elevadores, a aquisição 

de material de limpeza, etc.” 

 

Portanto é dever imposto aos condôminos o pagamento das verbas condominiais, na 

proporção de sua fração ideal, disposto no Código Civil em seu art. 1336 do Código Civil, 

imputando-lhe sanção caso haja seu descumprimento: 

 
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; (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) 

§ 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. 

 

Conforme ensina Caio Mario da Silva Pereira “o primeiro dever [do condômino] 

é o de concorrer para fazer face às despesas do condomínio. É lícito convencionar que sejam 

solvidas pelo usuário da unidade (locatário, comodatário etc.), sem que importe em transferência 

da obrigação. Os encargos condominiais constituem obrigação devida em razão da própria unidade 

– obligatio ad rem – e, conseguintemente, por eles responde o proprietário.”91 

 

Neste sentido, tiramos o aprendizado de que a natureza jurídica das despesas 

condominiais é de caráter propter rem, assim ensina a ilustre doutrinadora Professora Maria 

Helena Diniz: 

 
A obrigação propter rem passa a existir quando o titular do direito real é obrigado, devido a sua condição, 

a satisfazer certa prestação. É uma espécie jurídica que fica entre o direito real e o pessoal, consistindo nos 

direitos e deveres de natureza real que emanam do domínio. Tais obrigações só existem em razão da 

 
91 PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituições de Direito Civil: Direito Reais: Posse, Propriedade, Direitos Reais de 
Fruição, Garantia e Aquisição. 20ª Edição. São Paulo: Editora Forense, 2009. 
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detenção ou propriedade da coisa. A força vinculante das obrigações propter rem manifesta-se conforme a 

situação do devedor ante uma coisa, seja como titular do domínio, seja como possuidor. Assim, neste tipo 

de obrigação, o devedor é determinado de acordo com sua relação em face de uma coisa, que é conexa com 

o débito.92 

 

O caráter propter rem das despesas condominiais está expresso em diversos 

diplomas legais. Vejamos, por exemplo, o artigo 1.345 do Código Civil: 

 
Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, 

inclusive multas e juros moratórios. 

 

Sendo assim, o adquirente do imóvel sob qual recai débitos condominiais, 

adquire também para si esses débitos, somados das multas e juros que sobre ele existe, caso o 

alienante não os quites. 

 

Tema este amplamente discutido pela doutrina e já pacificado: 

 
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. 

CONSTRIÇÃO. IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto 

em 15/10/2015. Autos conclusos a esta Relatora em 02/09/2016. Julgamento sob a égide do CPC/73. 2. A 

obrigação propter rem, em razão de decorrer da titularidade de um direito real, ostenta os atributos da 

sequela e da ambulatoriedade. 3. O débito condominial, de natureza propter rem, é indispensável para a 

subsistência do condomínio, cuja saúde financeira não pode ficar ao arbítrio de mudanças na titularidade 

dominial. 4. A finalidade da obrigação propter rem é garantir a conservação do bem ao qual ela é ínsita. 5. 

A obrigação de pagamento dos débitos condominiais alcança os novos titulares do imóvel que não 

participaram da fase de conhecimento da ação de cobrança, em razão da natureza propter rem da dívida. 6. 

Em caso de alienação de objeto litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias, estende seus 

efeitos ao adquirente ou ao cessionário. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1653143 

DF 2015/0323858-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 -

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017) 

 

INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. DIVIDAS 

PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.345 DO 

CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO COMPRADOR, ATRAVÉS DA 

OBTENÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível N° 71005007588, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber 

Augusto Tonial, Julgado em 11/12/2014). 

 

Outro aspecto importante e que atualmente ainda não pacificado pela 

 
92 DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 2, ed. Saraiva, São Paulo, 1989. 
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jurisprudência, foi a inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, no qual trata os 

débitos de condominiais como títulos executivos extrajudiciais: 

 
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 

(...) 

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas; 

 

Embora o código tenha transformado os débitos condominiais como títulos 

executivos, fica consignado a necessidade da aprovação em assembleia para que a despesa possa 

ser cobrada pela via executiva, por força do art. 1350 do Código Civil, vez que há a necessidade 

de conhecimento por todos os condôminos, tanto do procedimento, quanto dos valores de rateio. 

 
Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na 

convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de 

contas, e eventualmente eleger lhe o substituto e alterar o regimento interno. 

 

Vale ressaltar o caráter executivo, não extingue a possibilidade da propositura 

da ação de cobrança93, podendo o legitimado escolher qual vai mais lhe adequa ao caso. 

 

Entretanto, há uma ampla discussão jurisprudencial e doutrinária, quanto a 

exigibilidade de cotas condominiais que vencerem durante o curso da ação de execução, pois o 

disposto traz expresso que são títulos executivos dos débitos condominiais previsto na convenção 

ou aprovado em assembleia, desde que comprovados documentalmente.  

 

Vemos que o legislador dispôs desta forma preocupando-se com a qualidade do 

título, vez que para que seja executável o título precisa ser líquido, certo e exigível, característica 

principal de uma ação de execução.  

 

Todavia tratando-se de débitos condominiais, há a corrente doutrinária que 

entende que a execução de prestações vincendas poderá infringir o princípio da ampla defesa, pois 

“a cobrança de prestações vincendas no decorrer da tramitação processual impõe a condenação 

sobre valores não discutidos, conferindo-se liquidez e certeza a valores incertos.”94 

 

 
93 Art. 785. CPC: A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de 
conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. 
94 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário: teoria e prática. 14ª edição revista, atualizada e ampliada, Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. 
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Neste sentido, haveria a impossibilidade do executado impugnar os valores 

demandados, entendendo essa corrente que para a cobrança de débitos vincendos seria necessária 

a propositura da ação de cobrança para que que firmasse título executivo judicial, a fim de se 

abranger as prestações vincendas. 

 
DESPESAS DE CONDOMÍNIO - Execução de título extrajudicial - Pedido de inclusão das parcelas 

condominiais vincendas na ação executiva -Impossibilidade - Ainda que a dívida executada nos autos diga 

respeito a obrigação consistente em prestações periódicas, é certo que o art. 323 do CPC não se aplica no 

âmbito do processo de execução, uma vez que carece de exigibilidade a dívida ainda não vencida no 

momento do ajuizamento da demanda - Recurso não provido, com a manutenção da r. decisão de Primeiro 

Grau. (TJ-SP - AI: 20449957420178260000 SP 2044995-74.2017.8.26.0000, Relator: Carlos Nunes, Data 

de Julgamento: 04/04/2017, 30 Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2017) 

 

 

Já por outro lado, há a tese que parece se consolidar no Tribunal de Justiça de 

São Paulo, através as Súmula nº 13, entendendo ser possível a inclusão das cota condominiais 

vincendas na ação de cobrança: 

 
Sumula 13: Na ação de cobrança de rateio de despesas condominiais, consideram-se incluídas na 

condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso do processo até a satisfação da obrigação. (Art. 290, 

do C.P.C.) [atual art. 323]. 

 

Da mesma forma, a execução segue amparada com base no argumento de que o 

“art. 771 do Código de Processo Civil admite a aplicação subsidiária à execução, das disposições 

do Livro I de sua Parte Especial, que estabelece as regras do processo de conhecimento e do 

cumprimento de sentença.” 

 

Sendo assim, permitido também a aplicação do art. 323 do CPC as execuções, 

sendo possível a inclusão das prestações [periódicas] e que se vencerem no curso do processo, 

tratando-se de simples operação aritmética para apuração do crédito exequendo, não capaz de 

retirar a liquidez da obrigação do título. 

 

Desta forma, o intuito seria evitar a propositura de várias execuções distintas 

com o vencimento de cada débito condominial durante a demanda. 

Neste sentido vemos a jurisprudência do citado Tribunal: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS, 
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NOS TERMOS DO ART. 323 DO ATUAL CPC. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO 

ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 323, E ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ATUAL CPC. 

PROVIDENCIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL, 

EVITANDO-SE O AJUIZAMENTO DE DIVERSAS EXECUÇÕES, SEM QUE, COM ISSO, 

REPRESENTE AFRONTA AO DIREITO DO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA DO DEVEDOR. 

Agravo de instrumento provido, nos termos do acórdão. (TJ-SP - AI: 22171597920168260000 SP 2217159-

79.2016.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/12/2016, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 11/12/2016) 

 

Agravo de Instrumento. Condomínio. Execução de Título Extrajudicial. Determinação de citação do 

executado para pagamento do débito. Oposição de Embargos de Declaração, por omissão, quanto ao pedido 

de inclusão das cotas vincendas. Decisão que rejeitou os Aclaratórios, sob entendimento de inaplicabilidade 

do art. 323, CPC, aos processos de execução. Inclusão do crédito referente às cotas condominiais vencidas 

durante o processo, até a satisfação da obrigação. Possibilidade. Prestações periódicas e de trato sucessivo, 

exigíveis enquanto durar a obrigação. Art. 323, que tem aplicação subsidiária aos processos de execução 

de despesas condominiais, nos termos do art. 771, parágrafo único, do aludido Código. Primazia dos 

princípios da economia e celeridade processual, bem como da efetividade da prestação jurisdicional. 

Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20371127620178260000 SP 2037112-

76.2017.8.26.0000, Relator: Bonilha Filho, Data de Julgamento: 06/04/2017, 26ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/04/2017) 

 

2. A LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA PARA A COBRANÇA 

 

2.1. A legitimidade ativa. 

 

O Condomínio é quem detém a legitimidade ativa para a propositura da ação de 

cobrança das despesas condominiais.  

 

Nos termos do artigo 75 do Código de Processo Civil95, o Condomínio deverá ser 

representado pelo síndico, cuja eleição será comprovada por meio ata de assembleia, na qual 

deverá constar também o período de seu mandato. 

 

2.2. A legitimidade passiva. 

 

Se a legitimidade ativa compete ao condomínio, a legitimidade passiva, por sua vez, 

deverá ser do condômino inadimplente, visto que é dele a responsabilidade de contribuir com tais 

despesas, nos termos do artigo 1.336 do Código Civil, conforme já citado. 

 

 
95 Art. 75. CPC: Serão representados em juízo, ativa e passivamente: 
(...) XI - o condomínio, pelo administrador ou síndico. 
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No entanto, a pergunta que se faz é: quem poderá ser considerado este condômino? 

 

Em regra, considera-se condômino o proprietário da unidade autônoma indicado na 

matrícula do imóvel.  

 

No entanto, também poderão ser considerados condôminos o usufrutuário, o nu-

proprietário, o compromissário comprador, o promitente cessionário de direito à compra, ou 

qualquer outro titular de direito à aquisição das unidades autônomas do edifício.  

 

Mais importante do que observar quem é o condômino, é observar que as despesas 

condominiais são revestidas do caráter propter rem, ou seja, a responsabilidade pelo pagamento 

de tais débitos está vinculada ao imóvel que deu origem a tais despesas, independentemente de 

quem seja o seu titular. 

 

Assim, não apenas o proprietário do imóvel indicado na sua respectiva matrícula é que 

teria legitimidade para integrar o polo passivo da ação proposta pelo condomínio. 

 

Vejamos, por exemplo, a equiparação feita ao promitente comprador e aos cessionários 

de direitos relativos às unidades autônomas, tratada pelo parágrafo 2º do artigo 1.334 do Código 

Civil: 

 
Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem 

estipular, a convenção determinará: 

(...) 

§ 2º. São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os 

promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. 

 

Pela simples leitura deste artigo, é possível concluir que os promitentes compradores 

também possuem legitimidade passiva para integrar as ações de cobrança das despesas 

condominiais. 

 

Importante observar que, para efeitos desta equiparação, não seria mandatório que o 

compromisso de compra e venda firmado entre as partes, fosse levado a registro na respectiva 

matrícula do imóvel.  

 

A Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art1332
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representativo de controvérsia nº 1.345.331/RS, afetado como recurso repetitivo, que teve como 

relator o i. Ministro Luís Felipe Salomão, asseverou que: 

 
6. Assim, encaminho os seguintes entendimentos a serem firmados para efeitos do art. 543-C do CPC:  

a) o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro 

do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, 

representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do 

condomínio acerca da transação. 

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas 

despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário 

comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. 

c) se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve 

ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para 

responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário 

comprador. 

(STJ – Recurso Especial nº 1.345.331/RS – Segunda Seção – rel. Ministro Luís Felipe Salomão – j. 

08.10.2015) 

  

Neste sentido, destacamos o posicionamento do ilustre Professor Luís Antônio 

Scavone Junior: 

 
“Assim, responde pelos débitos condominiais quem tem a posse direta, quem desfruta das 

comodidades do edifício, comodidades essas que dão origem às despesas condominiais, 

especialmente quando o alienante tomou o cuidado de informar à administração do edifício sobre 

quem tem a posse direta da unidade (o promissário comprador), não como locatário, mas como 

promitente comprador ou cessionário, independentemente do registro imobiliário da promessa de sua 

titularidade do direito real de propriedade. 

 

Em outras palavras, o proprietário que prometeu vender o imóvel por promessa de compra e venda, 

ainda que não seja registrada junto à matrícula do imóvel, não responde pelas despesas condominiais 

que deverão, assim, ser cobradas do promitente comprador, desde que o condomínio conheça a 

situação e que o promitente comprador, titular da unidade, conte com a posse” 96 

 

Assim, é possível que a cobrança seja direcionada ao promissário comprador do 

imóvel mediante a comprovação da relação jurídica material deste com o imóvel objeto dos débitos 

condominiais, bem como a sua respectiva imissão na posse, da qual o condomínio teve ciência 

inequívoca. 

 

Ainda com relação ao conceito de proprietário, passamos a transcorrer algumas 

 
96 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário: teoria e prática. 14ª edição revista, atualizada e ampliada, Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. 
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considerações relacionadas a responsabilidade do credor fiduciário quanto as despesas 

condominiais dos imóveis alienados a seu favor. 

 

Conforme será discutido a seguir, em decorrência da alienação fiduciária, ocorre o 

chamado desdobramento da posse, sendo a propriedade resolúvel transferida ao credor fiduciário, 

restando o então proprietário fiduciante apenas com a possa direta do imóvel. 

 

Nestes casos, seria possível o condomínio exigir que o credor fiduciário realize o 

pagamento das despesas condominiais? 

 

Primeiramente, importante destacar que a alienação fiduciária é a garantia por meio da 

qual ocorre a transmissão da titularidade ao credor em caráter (i) fiduciário, pois, garante a dívida, 

e (ii) resolúvel, porque o bem volta para o patrimônio do garantidor assim que é satisfeito. 

 

Assim, haja vista a possibilidade do bem retornar ao patrimônio do fiduciante, como 

poderia ser admitida a responsabilidade do credor fiduciário pelas despesas condominiais?  

 

O artigo 27, parágrafo 8º da Lei nº 9.514/97 tratou de esclarecer as responsabilidades 

do fiduciante, dentre elas, o pagamento das despesas condominiais: 

 
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, 

contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a 

alienação do imóvel. 

(...) 

§ 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e 

quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido 

transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser 

imitido na posse. 

 

Neste mesmo sentido, destacamos o artigo 1.368-B do Código Civil, o qual foi ainda 

mais além e determinou que a responsabilidade do credor fiduciário somente se iniciará após a 

imissão na posse direta: 

 
Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de 

aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. 

Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização 

da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe 

tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a 
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propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, 

incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse 

direta do bem.  

 

Consideradas as características da alienação fiduciária, tem-se claro que o credor 

fiduciário não poderia ser responsabilizado pelas despesas condominiais, salvo se houver a 

consolidação da propriedade. 

 

Nestes casos, convém observar que, após a consolidação da propriedade em nome do 

credor fiduciário e a sua respectiva imissão na posse, caso já existam débitos condominiais 

anteriores à este período, estes passarão a ser de responsabilidade do credor fiduciário, uma vez 

que tratam-se de débitos de natureza propter rem.  

 

O mesmo ocorre nas situações em que o imóvel é adquirido, arrematado ou adjudicado. 

Nestes casos o adquirente ou o arrematante respondem pelas despesas condominiais, ainda que 

estas sejam pretéritas à data da transferência da propriedade. 

 

Neste sentido, destacamos o artigo 1.345 do Código Civil que determinou que o 

adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive 

multas e juros moratórios. 

 

Sobre a possibilidade do condomínio acionar judicialmente o locatário para a cobrança 

dos débitos condominiais, tem-se a sua impossibilidade. Isto porque, o locatário não é condômino 

e apenas será devedor das despesas condominiais caso tal condição tenha se estabelecido no 

contrato de locação firmado junto ao locador. Neste caso, apenas o locador poderia cobrar tais 

despesas do locatário, em razão da relação jurídica material estabelecida entre eles.  

 

Neste sentido, destacamos o ensinamento do Professor Luiz Antonio Scavone Junior:  

 
“A cobrança de despesas condominiais em face do locatário (com fundamento no contrato de locação 

– encargos da locação) será efetuada exclusivamente pelo locador e não pelo condomínio – Código 

de Processo Civil, art. 784, VIII -, comprovada a obrigação por contrato escrito, mesmo sem 

testemunhas, já que se executa o crédito que não se confunde com o título do inciso art. 784 do Código 

de Processo Civil. 

 

Por outro lado, a execução em face do condômino é levada a efeito pelo condomínio (art. 784, X, d 

Código de Processo Civil), que não pode cobrar diretamente do locatário por ausência de relação 
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jurídica de direito material com este.”97 

 

Inclusive, cabe observar o entendimento consolidado por meio da Súmula 614 do STJ 

que assim estabeleceu: “O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico 

tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses 

tributos”. Logo, se o locatário não tem legitimidade para discutir tais despesas, também não a terá 

para ser cobrado dos débitos condominiais. 

 

Diante do exposto, conclui-se que a ação judicial, seja de cobrança ou de execução, 

das despesas condominiais, compete ao Condomínio que será representado pelo sindico, devendo 

ser propostas em face do condômino que, a depender do caso, será o proprietário do imóvel, o 

promitente comprador, o credor fiduciário, o adquirente ou arrematante do imóvel, mas não o 

locatário, pois, ainda que este tenha assumido a responsabilidade por tais débitos, somente poderá 

ser acionado pelo respectivo locador. 

 

3.  A SOLIDARIEDADE NAS UNIDADES COM MAIS DE UM TITULAR 

 

Uma vez sendo o legitimado passivo o condômino inadimplente, considerando-se esse 

aqueles já citados no tópico anterior, vale ressaltar que por diversas vezes as unidades trazem mais 

de um proprietário, sendo assim mais de um obrigado a pagar dos débitos condominiais. 

 

Há então, a obrigação de se esclarecer que quanto à essa temática também há 

posicionamentos diversos, pois de um lado há quem defenda que no polo passivo da ação existe 

se a necessidade de se constituir do litisconsórcio passivo necessário, ou seja, inclusão de todos os 

coobrigados na demanda. 

 

Isso porque só se existe a solidariedade por vontade das partes ou por decorrência da 

lei98. 

 

Neste sentido a lei não traz nada acerca da solidariedade, e quanto a convenção de 

condomínio essa tem natureza institucional-normativa, não contratual, conforme ensina Caio 

Mario da Silva Pereira99: 

 
97 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário: teoria e prática. 14ª edição revista, atualizada e ampliada, Rio de 
Janeiro: Forense, 2019. 
98 Art. 265. CC: A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 
99 PEREIRA, Caio Mario da Silva, Condomínio e Incorporações, 10ª Edição, Rio de Janeiro: Forense, 1997. 
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“Seu fundamento contratualista, outrora admitido, hoje perdeu terreno porque sua força coercitiva 

ultrapassa pessoas que assinaram o instrumento de sua constituição, para abraçar qualquer indivíduo que, 

por ingressar no agrupamento ou penetrar na esfera jurídica de irradiação das normas particulares, recebe 

seus efeitos em caráter permanente ou temporário.” 

 

Este é o entendimento trazido pelo nobre Professor Scavone, que diz ser “forçoso 

concluir que não há falar-se em solidariedade passiva pela obrigação de pagar as despesas 

condominiais, até em virtude do princípio da relatividade dos efeitos dos contratos cujo conteúdo 

determina que os contratos só valem entre os contratante, não atingindo a terceiros.” 

 

“Neste caso, querendo cobrar o todo, restaria ao condomínio a possibilidade de incluir 

os cotitulares em litisconsórcio passivo necessário.”100 

 

Entretanto, há quem defenda a solidariedade entre os coproprietários, sendo dessa 

forma, a cobrança da totalidade dos débitos poderia ser efetuado contra somente um dos devedores.  

 

Define Silvio Rodrigues101 solidariedade como sendo “cada um dos devedores é 

devedor do todo, devendo pagar ao credor a totalidade e depois recobrar a quota de cada um dos 

coobrigados”. 

 

Desta forma se levarmos em consideração a natureza propter rem do débito 

condominial, o débito existe “em razão da coisa”, desta forma, quem responde pelos débitos é a 

própria unidade, e consequentemente os coproprietários se tornam coobrigados no pagamento das 

despesas condominiais, justificando assim a solidariedade. 

 

Nesse sentido há sumula do Tribunal de Justiça de São Paulo, fixando o entendimento: 

 
Súmula 12: A ação de cobrança pode ser direcionada contra todos ou qualquer dos condôminos 

individualmente no caso de unidade autônoma pertencente a mais de uma pessoa. 

 

Bem como a jurisprudência pacificada: 

 
CONDOMÍNIO — AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS — PROCEDÊNCIA — 

MANUTENÇÃO —DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE 

 
100 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário: teoria e prática. 14ª edição revista, atualizada e ampliada, Rio 
de Janeiro: Forense, 2019. 
101 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Parte Geral das Obrigações. 20ª Edição. São Paulo: Saraiva, 1991. 
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USUFRUTUÁRIA E NU-PROPRIETÁRIOS —RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS 

COTAS CONDOMINIAIS QUE É SOLIDÁRIA -SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida. (TJ-SP 

- APL: 10308014320188260100 SP 1030801-43.2018.8.26.0100, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2019) 

PROCESSO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -Inteligência do art. 5°, 

LXXVIII, da CF c.c. arts. 125, II e 130 do CPC/73 -Desnecessidade de dilação probatória - Nulidade 

inexistente - Preliminar rejeitada. PROCESSO CIVIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - A preliminar 

arguida se entrelaça com o mérito e será com ele dirimida. PROCESSO CIVIL - OFENSA À COISA 

JULGADA - INOCORRÊNCIA - Pedido distinto, com consequente causa de pedir diversa, que impede se 

falar em ofensa à coisa julgada. COBRANÇA - DESPESAS DE CONDOMÍNIO - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - INOCORRÊNCIA - As despesas de condomínio constituem obrigação 'propter rem', que 

vincula a dívida à unidade condominial, de modo que o condomínio pode optar pelo ajuizamento da ação 

de cobrança contra o proprietário, o compromissário comprador, ou o possuidor, ou contra todos, por se 

tratar de litisconsórcio facultativo - Ausência de prova de ciência inequívoca, pelo condomínio, sobre a 

cessão dos direitos do correu sobre o imóvel para sua então companheira - Legitimidade do apelante, 

enquanto compromissário comprador da unidade condominial, para responder pelos termos da demanda - 

Precedentes deste C. Colegiado - Precedente do C. STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - 

APL: 00470229720138260002 SP 0047022-97.2013.8.26.0002, Relator: Carlos von Adamek, Data de 

Julgamento: 03/05/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2017) 

 

AGRAVO RETIDO. Recurso não reiterado. Inteligência do art. 523, § 1°, do CPC. Não conhecido AÇÃO 

DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. Legitimidade passiva do cônjuge casado em regime de comunhão 

universal de bens. Litisconsórcio passivo. Desnecessidade. Solidariedade. Possibilidade de cobrança em 

face de apenas um dos devedores. Obrigação propter rem. Responsabilidade do proprietário e não do 

suposto locatário ou administrador do imóvel. Incidência de multa de 2%. Inocorrência de dupla incidência. 

Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 01444314120118260100 SP 0144431-41.2011.8.26.0100, Relator: 

Milton Carvalho, Data de Julgamento: 24/09/2015, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

25/09/2015) 

 

4.  A COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM UNIDADES SUJEITAS A 

FINANCIAMENTOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

 

Conforme já demonstrado acima, o pagamento das despesas condominiais é de 

extrema importância para que o condomínio edilício possa garantir a sua manutenção, 

possibilitando melhor qualidade de vida aos seus condôminos, inclusive, proporcionando maior 

valorização das suas frações ideais. 

 

Diante deste cenário, é possível que a cobrança das despesas condominiais possa 

acarretar a penhora do próprio imóvel que deu origem a tais débitos. Ocorre que este imóvel pode 

já estar comprometido com o ônus da alienação fiduciária decorrente de seu financiamento. Nestes 

casos, questão que pode vir a ser discutida é sobre a penhorabilidade do imóvel financiado com 

garantia de alienação fiduciária. 
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Assim, passamos a transcorrer algumas considerações sobre este tema: 

 

Em razão das características atribuídas à alienação fiduciária e em decorrência do 

cenário de instabilidade econômica, esta garantia é bastante utilizada pelas instituições financeiras 

na concessão de crédito. 

 

Conforme estabelece o parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 9.514/97, com a 

constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante 

possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. 

 

Segundo o conceito definido pela Professora Maria Ligia Coelho a “propriedade 

fiduciária se constitui pela transferência que faz o devedor, fiduciante, ao credor, fiduciário, do 

domínio resolúvel de coisa móvel, com a finalidade de garantir o pagamento da dívida, constituída 

em função de financiamento para a aquisição do bem”102. 

 

Assim, a propriedade fiduciária está relacionada com a confiança que o credor 

fiduciário deposita no devedor fiduciante de que, caso a dívida por ele contraída não seja paga, o 

bem oferecido em garantia poderá ser executado para satisfazê-la. 

 

Neste contexto, nos deparamos com dois direitos em conflito: (i) de um lado, o 

Condomínio, titular de um crédito necessário para satisfazer as suas necessidades e atender a sua 

manutenção e conservação, as quais serão refletidas direta e indiretamente à todos aqueles que ali 

convivem e (ii) por outro lado, está o credor fiduciário, titular de um direito representado pela 

propriedade fiduciária, que lhe servirá como forma de satisfazer o seu crédito, caso este venha a 

ser inadimplido pelo devedor fiduciante. 

 

Ambos os lados possuem legítimos interesses para argumentar pela penhorabilidade 

ou impenhorabilidade do imóvel. Vejamos o entendimento expressados por alguns julgados: 

 

Pela penhorabilidade: 

 
Apelação cível. Embargos à execução. Ausência de intimação da penhora. Executado e cônjuge. 

Direito ao contraditório e à ampla defesa. Exercício. Ausência de nulidade. Bem de família. 

Despesas de condomínio. Inoponibilidade. Excesso de penhora. Valor do bem constrito muito 

 
102 MATHIAS, Maria Ligia Coelho. Direito Civil. 4ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 2011. 
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superior ao débito exequendo. Inexistência de outros bens. Validade.  

A previsão legal de intimação da penhora realizada em fase de cumprimento de sentença tem por fim 

resguardar o direito da parte executada ao contraditório e à ampla defesa. Assim, se a parte toma 

ciência da constrição por outro meio e apresenta defesa nos autos, resta suprida a formalidade legal, 

não havendo que se falar em nulidade da penhora. Não está protegido pela impenhorabilidade o 

imóvel que, não obstante seja bem de família, é penhorado para pagamento de débito de 

condomínio dele próprio decorrente. Inexiste óbice legal à penhora de bem de valor muito superior 

à dívida objeto da execução, máxime quando não localizados outros bens passíveis de constrição ou 

quando os bens ofertados pela parte executada em substituição não apresentam liquidez e são de 

alienação incerta e demorada. 

(Apelação nº 20160110048740APCBrasília-DF TJDFT - 2ª Turma Cível Relator: Des. Carmelita 

Brasil Julgamento: 26/10/2016 Votação: unânime) 

 

Execução. Penhora. Imóvel financiado. Bem de família. Taxas condominiais. Precedentes da 

Corte.  

1. A jurisprudência da Corte admite a penhora de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de 

Habitação para pagamento de taxas condominiais, não obstando o fato de ser considerado bem de 

família, a teor do art. 3º, inciso IV, da Lei n° 8.009/1990.  

2. Recurso especial não conhecido.  

(Recurso Especial nº 172.866-SP STJ - 3ª Turma Relator: Min. Carlos Alberto Menezes Direito 

Julgamento: 16/8/1999 Votação: por maioria) 

 

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Despesas de condomínio. Dívida propter 

rem. Imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia. Admissibilidade da penhora. 

Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  

Embora o imóvel esteja gravado com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, a 

dívida decorrente de taxa condominial, pela mencionada natureza propter rem, adere à coisa, 

independentemente de quem seja o seu titular, autorizando-se, portanto, a penhora do bem pelo débito 

condominial vencido após a instituição da propriedade resolúvel dada em garantia de dívida 

habitacional. Recurso conhecido e provido.  

(Agravo de Instrumento nº 1.511.294-0- Curitiba-PR TJPR - 9ª Câmara Cível Relator: Des. Coimbra 

de Moura Julgamento: 1º/9/2016 Votação: unânime.) 

 

Agravo de instrumento. Ação cobrança de cotas condominiais em fase de execução. Leilão do 

imóvel. Decisão agravada que determinou o levantamento dos valores provenientes da arrematação 

do imóvel, observando a seguinte ordem: credor tributário, credor condominial e credor hipotecário, 

respectivamente. Porém, o valor da arrematação se mostrou insuficiente para o pagamento de todos 

os credores, seguindo a ordem mencionada. Não houve valor suficiente para o pagamento do credor 

hipotecário, Caixa Econômica Federal. Inconformismo da CEF. Decisão que deve ser mantida. As 

dívidas tributárias e condominiais têm preferência ao crédito hipotecário, conforme 

entendimento da Súmula nº 478 do STJ, e do próprio TJRJ, na Súmula nº 276. O débito relativo às 

despesas do condomínio advém do próprio bem, gerado para sua conservação, sendo a cobrança 

decorrente de uma obrigação propter rem, que acompanha o imóvel, preferindo, inclusive, ao crédito 

hipotecário. Recurso desprovido.  

(Agravo de Instrumento nº 0055112-90.2016. 8.19.0000 TJRJ - 6ª Câmara Cível Relator: Des. Inês 

da Trindade Chaves de Melo Julgamento: 5/7/2017 Votação: unânime) 
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Pela Impenhorabilidade: 

 
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de condomínio. Penhora de bem alienado 

fiduciariamente. Impossibilidade. Constrição dos direitos do devedor fiduciante. Possibilidade.  

1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao 

devedor, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira 

que realizou a operação de financiamento. 

2. É possível, entretanto, que a constrição executiva recaia sobre os direitos que o executado detém 

no contrato de alienação fiduciária. 

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.  

(Agravo de Instrumento nº 5146575.70.2017. 8.09.0000-Aparecida de Goiânia-GO TJGO - 4ª 

Câmara Cível Relator: Des. Diác. Dr. Delintro Belo de Almeida Filho Julgamento: 20/7/2017 

Votação: unânime.) 

 

Agravo de instrumento. Condomínio. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença.  

Pretensão a que a constrição atinja a própria unidade geradora do débito. Inadmissibilidade. Bem cuja 

propriedade não pertence à executada, em razão da alienação fiduciária à instituição financeira que 

não figurou no polo passivo, na fase de conhecimento. Possibilidade, contudo, de penhora dos direitos 

da devedora sobre bem imóvel gerador da despesa condominial e objeto de alienação fiduciária em 

garantia. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.  

(Agravo de Instrumento nº 2049687-19. 2017.8.26.0000-Guarulhos-SP TJSP - 26ª Câmara de Direito 

Privado Relator: Des. Bonilha Filho Julgamento: 8/6/2017 Votação: unânime) 

Conforme se verifica na argumentação trazida nestes julgados, algumas condições 

extremamente relevantes merecem destaque:  

 

(i) Natureza propter rem das despesas condominiais: 

 

A primeira delas é a natureza propter rem das despesas condominiais. Transferida a 

propriedade, estas despesas passam a ser transferidas ao novo proprietário, seja ele o adquirente, 

o arrematante ou, até mesmo, o credor fiduciário. Assim, de que adiantaria preservar o direito do 

credor fiduciário sobre o bem, se este já estaria contaminado por todas as despesas que passariam 

a ser de sua responsabilidade, caso venha a ocorrer a consolidação da propriedade em seu nome? 

 

(ii) Súmula 478 do SJT e a prioridade dos débitos condominiais:  

 

Conforme mencionando em alguns dos julgados acima, a Súmula 478 do c. Superior 

Tribunal de Justiça houve por bem estabelecer que na “execução de crédito relativo a cotas 

condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”. 
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(iii) Propriedade resolúvel atribuída ao credor fiduciário:  

 

Em contraponto aos argumentos acima, tem-se que o bem que se pretende penhorar é 

de propriedade (ainda que resolúvel) do credor fiduciário, via de regra, mas não necessariamente 

uma instituição financeira. 

 

No entanto, a execução da dívida deve ser direcionada ao condômino responsável que, 

nestes casos, é o fiduciante, pois, enquanto não consolidada a propriedade em nome do credor 

fiduciário, é ele o responsável pelo pagamento de tais despesas, conforme estabelece o artigo 27, 

parágrafo 8º da Lei nº 9.514/97. 

 

Ou seja, o devedor fiduciante é mero possuidor direto do bem, assim, a penhora 

pretendida recairia sobre o imóvel cuja propriedade pertence ao credor fiduciário. 

 

(iv) Penhora dos Direitos Aquisitivos do devedor fiduciante  

 

Uma das alterativas propostas em alguns dos julgados é a penhora dos direitos do 

devedor fiduciante sobre os imóveis alienados fiduciariamente. 

 

No entanto, não nos parece ser esta a melhor alternativa, pelos seguintes argumentos: 

 

Havendo a consolidação da propriedade, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, 

o credor fiduciário, no prazo de 30 dias, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. 

 

Em seguida, o parágrafo 4º do indigitado artigo estabeleceu que o credor entregará ao 

devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização 

de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam 

os §§ 2º e 3º. 

 

Dentre as despesas e encargos tratados nos parágrafos 2º e 3º do artigo 27, da Lei nº 

9.514/97, estão “as contribuições condominiais”. Vejamos: 

 

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual 

ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos 
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encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. 

 

Assim, tais despesas já não deveriam ser descontadas da quantia que seria devolvida 

ao devedor fiduciante? 

 

Neste sentido, destacamos o entendimento do i. Professor Luiz Antônio Scavone 

Junior: 

 
“Nada obstante, as conclusões sobre a penhora dos direitos, e não do próprio bem, não se aplicam no 

caso de obrigação decorrente do condomínio. 

Sendo essa obrigação de pagar despesas condominiais classificada como propter rem, o próprio 

imóvel deverá ser penhorado, mesmo que a ação seja movida em face do fiduciante que é parte 

legítima a teor do artigo 72 da Lei 11.977/2009”. 103 

 

Além desta questão, não se pode deixar de ressaltar a possibilidade de não haver 

quantia a ser entregue ao devedor fiduciante, posto que o valor da arrematação poderá ser 

suficiente (ou até insuficiente) para pagar a dívida do devedor e dos débitos existentes para aquele 

imóvel, tais como impostos e, até mesmo, as contribuições condominiais. 

 

Destarte, resta concluído que, se considerado o caráter propter rem das despesas 

condominiais, bem como a sua prioridade em face dos créditos hipotecários, conforme assim 

estabelecido na sumula 478, do STJ, entende-se pela possibilidade da penhora do imóvel, a inda 

que este esteja alienado fiduciariamente em favor de terceiro. 

 
 
CONCLUSÃO  
 

Diante de todo o exposto, restou esclarecido neste artigo que as despesas condominiais 

são necessárias para a manutenção e preservação do Condomínio, inclusive para que se possa 

garantir uma boa valorização das suas unidades autônomas. 

 

Considerando a relevância destas verbas, a lei tratou de estabelecer o caráter propter 

rem da obrigação, garantindo força vinculante ao recebimento dos valores decorrentes de tais 

despesas, ainda que tenha ocorrido a transferência da unidade autônoma à outro titular. 

 

 
103 SCAVONE JUNIOR, L. A. Direito Imobiliário: teoria e prática. 14ª edição revista, atualizada e ampliada, Rio 
de Janeiro: Forense, 2019. 
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Outro ponto discutido neste estudo se refere à legitimidade ativa e passiva para a 

cobrança das verbas condominiais. Conforme exposto, enquanto a legitimidade ativa para cobrar 

e receber as verbas condominiais pertence ao Condomínio, representado pelo síndico, a 

legitimidade passiva pertence aos condôminos que possuem o dever de pagar tais despesas, na 

proporção de sua fração ideal, conforme disposto no Código Civil em seu art. 1336 do Código 

Civil, sob pena de ter que arcar com as penalidades previstas em lei e na respectiva convenção. 

 

Sobre a questão da legitimidade passiva, também restou esclarecido que além do 

proprietário indicado na matrícula do imóvel, também poderá ser considerado condômino, o 

usufrutuário, o nu-proprietário, o compromissário comprador, o promitente cessionário de direito 

à compra, o credor fiduciário que venha a consolidar a propriedade da garantia, ou qualquer outro 

titular de direito à aquisição das unidades autônomas. 

 

Por outro lado, tem-se pela impossibilidade da cobrança das despesas condominiais 

em face do locatário pelo próprio Condomínio, diante da ausência de relação jurídica de direito 

material entre eles. 

 

Ainda sobre a legitimidade, outro ponto destacado refere-se a controvérsia existente 

sobre a possível solidariedade entre os condôminos proprietários de uma mesma unidade 

autônoma. Os entendimentos sobre o tema encontram bastante controvérsias. O Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo sumulou seu entendimento no sentido de que a ação de cobrança pode ser 

direcionada à qualquer dos condôminos individualmente (Sumula 12). No entanto, importantes 

doutrinadores defendem que, diante da impossibilidade de se presumir pela solidariedade, a ação 

judicial deveria ser direcionada à todos os condôminos. 

 

No que se refere à questão processual para o recebimento de tais débitos, importante 

ressaltar que o Condomínio poderá se valer da ação de cobrança ou da ação de execução, uma vez 

que o artigo 784, inciso X, do novo Código de Processo Civil, tornou o crédito referente às 

contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas nas respectiva 

convenção ou aprovadas em assembleia geral, títulos executivos extrajudiciais. 

 

Outro questionamento estudado neste artigo se refere à cobrança das cotas 

condominiais de unidades sujeitas a financiamentos com alienação fiduciária. Diante do 

desdobramento da posse ocasionado em decorrência da alienação fiduciária, tem-se as unidades 

gravadas com esta garantia deixam de pertencer ao alienante e passam a ser de propriedade, ainda 
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que resolúvel, do credor fiduciário, via de regra, mas não necessariamente, instituições financeiras. 

 

Assim, restou demonstrada a divergência jurisprudencial que ora defende pela 

penhorabilidade destas unidades, com fundamento no fato de que a alienação fiduciária é incerta 

e demorada, sendo que as verbas condominiais têm preferência ao crédito hipotecário e, ora 

defende pela impenhorabilidade, uma vez que a propriedade resolúvel não pertence ao condômino 

executado, mas sim, ao credor fiduciário que, conforme também restou demonstrado neste 

trabalho, somente responderá por tais despesas, se consolidada a propriedade em seu nome. 

 

Diante de todo o exposto e discutido neste trabalho, verifica-se que o tema relacionado 

à cobrança das cotas condominiais possui infinita controvérsia, uma vez que a questão se desdobra 

em diversas possibilidades e entendimentos. O que deverá nortear estas controvérsias é o caráter 

propter rem da obrigação decorrente do pagamento das verbas condominiais, interpretado de 

acordo com a devida relevância e o impacto que a ausência deste pagamento pode acarretar ao 

Condomínio e a todos que nele habitam, acrescendo-se a esta interpretação o princípio da função 

social da propriedade. 
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MULTIPROPRIEDADE E SUA NOVA REGULAMENTAÇÃO PELA LEI 13.777/2018 

 
 

Clarisse Rangel das Graças104 
Gabriela Nazareth Alcarpe105 

 
 
Resumo: O presente artigo traz um breve estudo sobre a multipropriedade após o advento da Lei 

nº 13.777 de 19 de dezembro de 2018, no qual será abordado algumas de suas principais 

características como por exemplo sua previsão no ordenamento jurídico, natureza, forma de 

constituição, exercício, transmissibilidade e extinção, os quais foram objeto de discussão no II 

Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário, realizado na Escola Paulista de Direito, em São 

Paulo-SP, nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2019. Em síntese a multipropriedade é o 

compartilhamento de um mesmo bem por períodos certos ao longo de cada ano. A Lei da 

Multipropriedade Imobiliária veio em 19 de dezembro de 2018 para regular a multipropriedade 

em bens imóveis. O artigo tem o condão  de analisar os dispositivos legais e também apontar 

características específicas do instituto. Assim sendo, a fundamentação base do trabalho é a 

referida Lei e para tanto, utilizou-se o métoodo de pesquisa dedutivo e a análise bibliográfica e 

jurisprudencial, tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo, quanto nas Cortes Superiores.  

Palavras-chave: multiproriedade; lei nº 13.777/18; compartilhamento imobiliário; 
 
 
Abstract: This article presents a brief study on the multi-ownership after the advent of Law No. 

13.777 of December 19, 2018, which will address some of its main features such as its provision 

in the legal system, nature, form of constitution, exercise, transferability and extinction, which 

were the subject of discussion at the II Brazilian Congress of Real Estate Law, held at the Paulista 

School of Law, in São Paulo-SP, on October 17, 18 and 19, 2019. In short, multi-ownership is 

sharing same good for certain periods throughout the year. The Real Estate Multi-Property Law 

came on December 19, 2018 to regulate real estate multi-ownership. The article has the ability 

to analyze the legal provisions and also point out specific characteristics of the institute. 

Therefore, the basis of the work is the referred Law, and for this, the method of deductive research 

and the bibliographical and jurisprudential analysis were used, both in the Court of Justice of São 

Paulo, as in the Superior Courts. 

Keywords: multiproperty; law nº 13.777/18; real estate sharing; 

 

 
104 Advogada formada pela Faculdade de Direito Vianna Júnior em Juiz de fora – MG. Especialista em Gestão de 

Negócios Imobiliários – UBC. Pós-Graduanda em Direito Imobiliário EPD; 
105 Advogada formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Sócia-Fundadora do escritório 

Alcarpe Consultoria & Advocacia Especializada. Pós-graduada em Direito Imobiliário. Especialista em Direito 
Médico pela Direito Maior 



        II CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO IMOBILIÁRIO        116 
 

  
 

INTRODUÇÃO 
 

Para compreender a Multipropriedade há a necessidade de uma amplitude maior da sua 

origem. Este é um instituto novo com um vácuo normativo que se estendeu até 20 de dezembro 

de 2018 com a publicação da Lei 13.777. 

No que tange à sua definitiva incorporação, a Multipropriedade já era aplicada e 

conhecida há muito tempo em outros países da Europa e Estados Unidos, conhecida como Time 

Sharing, no qual se dividia pessoas e também o turno de tempo. O sistema time-sharing ou 

multipropriedade imobiliária, conforme ensina Gustavo Tepedino106, é: 
“Uma espécie de condomínio relativo a locais de lazer no qual se divide o 
aproveitamento econômico de bem imóvel (casa, chalé, apartamento) entre os 
cotitulares em unidades fixas de tempo, assegurando-se a cada um o uso exclusivo 
e perpétuo durante certo período do ano.” 
  

No Brasil a multipropriedade foi tema de muito estudo desde 1993 e com o julgado que 

representou grande avanço para esse instituto (STJ, Resp 1.546.165, rel.p/ acórdão Min. João 

Otávio de Noronha, j. 24.6.2016), decidido por maioria dos votos que a multipropriedade 

imobiliária tem natureza jurídica de direito real e, em caso de penhora do imóvel, objeto de 

compartilhamento, o coproprietário poderá fazer jus dos embargos de terceiro para proteger sua 

fração ideal do bem. Assim diz a ementa: 

Superior Tribunal de Justiça - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MULTIPROPRIEDADE 
IMOBILIÁRIA (TIME-SHARING). NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO 
REAL. UNIDADES FIXAS DE TEMPO. USO EXCLUSIVO E PERPÉTUO 
DURANTE CERTO PERÍODO ANUAL. PARTE IDEAL DO 
MULTIPROPRIETÁRIO. PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO 
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. STJ REsp 1.546.165 - 3.ª Turma - j. 
26/4/2016 - julgado por RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - WEB 6/9/2016 - 
Área do Direito: Civil 

 

Contudo, ainda permanecia uma insegurança jurídica107.  

Conforme trazido, a Lei n. 13.777/2018, em vigor desde 04/02/2019, alterou o Código 

Civil incluindo os arts. 1.358-B a 1.358-U, gerando modificações na Lei n. 6.015/73 e enfim, 

regulamentando o condomínio em multipropriedade.  

Complementarmente, o desembargador Sylvio Capanema aduz que, “como se vê, 

passamos a ter, na verdade, um condomínio físico-temporal, que melhor atende ao princípio da 

 
106 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 48. 
107 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no Recurso Especial nº 1.546.165 - SP. Relator: CUEVA, 
Ricardo Villas Bôas. Publicado no DJ de 06/09/2016. Disponível em: 
https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad6adc60000016eb37aa14
3bc713d99&docguid=I9e85e6308c4b11e69439010000000000&hitguid=I9e85e6308c4b11e69439010000000000&s
pos=1&epos=1&td=2&context=32&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=false&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1 Acessado em 28 de 
novembro de 2019. 
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função social da propriedade, permitindo o seu acesso a um número muito maior de pessoas108”. 

Na multipropriedade são aplicadas todas as regras do Condomínio edilício conforme o 

art. 1.358-B do Código Civil. (Lei 4.591/64 e artigos 1.331 do Código Civil de 2002 e seguintes), 

e, ainda, quando houver relação de consumo entre os multiproprietários e o administrador do 

condomíio ou a operadora do regime de pool/intercâmbio. 

Ainda, no artigo 1.358-C, em seu parágrafo único, fica claro que a multipropriedade, 

apesar de ser definida como a pluralidade de unidades periódicas de um imóvel-base, isso não 

significa que seja necessária a existência de mais de um multiproprietário, sendo irrelevante a 

pluralidade de pessoas. 
Art. 1.358-C. Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá 
automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. 
(Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
 

A Lei ainda esclarece que cada fração de tempo é indivisível, sendo assim, o 

multiproprietário não pode tentar “subdividir” sua unidade para formar duas frações periódicas 

menores, conforme esclarece o artigo 1358-E, conforme esmiuçaremos melhor ao longo do 

presente artigo. 

No caso da inadimplência de um dos multiproprietários, os demais tem suas garantias 

estabelecidas no artigo 1.358-S.  
Art. 1.358-S. Na hipótese de inadimplemento, por parte do multiproprietário, da 
obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma 
da lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo 
correspondente. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) 
 

Ou seja, o inadimplente fica impedido de utilizar o imóvel, adjudicando para a locação a 

terceiros (sistema de pool), visando o pagamento da dívida, e eventual saldo remascente é 

repassado ao multiproprietário. Porém, para o exercício desse direito, deve-se atentar a algumas 

exigências, como a notificação do multiproprietário inadimplente para o constituir em mora, 

podendo, ainda, o mesmo, purgar a mora. Sendo possível o ajuizamento de medida cautelar 

antecedente para ser assegurado o uso daquele tempo da fração do devedor para quitar sua dívida. 

Ainda, é possível esse procedimento ocorrer em Câmeras Arbitrais, se existir uma 

cláusula compromissória que vincule os litígios referentes àquela multipropriedade ao 

procedimento arbitral. 

Sobre o tema, o STJ já se pronunciou sobre: 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. MEDIDA CAUTELAR. 
COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL NÃO CONSTITUÍDO. 1. O Tribunal 
Arbitral é competente para processar e julgar pedido cautelar formulado pelas partes, 
limitando-se, porém, ao deferimento da tutela, estando impedido de dar 

 
108 01.08.2019 - Resumo palestra desembargador Sylvio Capanema – Multipropriedades. Disponível em: 
http://www.sindusconbq.com.br/index.php/noticias/220-01-08-2019-resumo-palestra-desembargador-sylvio-
capanema-multipropriedades Acessado em 28 de novembro de 2019. 
 

http://www.sindusconbq.com.br/index.php/noticias/220-01-08-2019-resumo-palestra-desembargador-sylvio-capanema-multipropriedades
http://www.sindusconbq.com.br/index.php/noticias/220-01-08-2019-resumo-palestra-desembargador-sylvio-capanema-multipropriedades
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cumprimento às medidas de natureza coercitiva, as quais, havendo resistência da 
parte em acolher a determinação do(s) árbitro(s), deverão ser executadas pelo Poder 
Judiciário, a quem se reserva o poder de imperium. 2. Na pendência da constituição 
do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se socorra do Poder Judiciário, por 
intermédio de medida de natureza cautelar, para assegurar o resultado útil da 
arbitragem. 3. Superadas as circunstâncias temporárias que justificavam a 
intervenção contingencial do Poder Judiciário e considerando que a celebração do 
compromisso arbitral implica, como regra, a derrogação da jurisdição estatal, os 
autos devem ser prontamente encaminhados ao juízo arbitral, para que este assuma 
o processame nto da ação e, se for o caso, reaprecie a tutela conferida, mantendo, 
alterando ou revogando a respectiva decisão. 4. Em situações nas quais o juízo 
arbitral esteja momentaneamente impedido de se manifestar, desatende-se 
provisoriamente as regras de competência, submetendo-se o pedido de tutela 
cautelar ao juízo estatal; mas essa competência é precária e não se prorroga, 
subsistindo apenas para a análise do pedido liminar. 5. Recurso especial provido. 
(REsp 1297974/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) 
 

As alterações trazidas pela Lei foram significativas, superou um cenário de incertezas 

jurídicas definindo Multipropriedade, a função social da propriedade e seu aproveitamento 

econômico. Na sistemática do novo instituto criado pelo texto legislativo a que lhe deu origem 

como se verá a seguir. 
 
 

1. ANÁLISE CRÍTICA DA LEGISLAÇÃO 
 

No sentido de propiciar um panorama prático sobre o presente tema, priorizamos dividir 

as novidades tazidas pela Norma, que mais geram controvérsias na instituição da 

multipropriedade, em ordem contínua, da instituição da multipropriedade, consequências da 

indivisibilidade jurídica do imóvel e da fração de tempo, do limite máximo de frações de tempo, do 

condomínio edilício puro ou misto, da convenção de condomínio, das multas por 

descumprimento, da natureza jurídica da responsabilidade, da natureza da responsabilidade pelo 

uso normal e anormal da unidade, dos direitos e obrigações do multiproprietário, o administrador 

profissional e o regime interno, dos equipamentos ou mobiliário, fração de tempo para reparos 

indispensáveis, do inadimplemento da obrigação de custeio, da transferência, da fuga da 

obrigação de custeio, da extinção da multipropriedade.  

De modo igual, analisaremos a importância da interpretação sistemática (diálogo das 

fontes) e as dificuldades de conciliação dos regimes jurídicos aplicáveis a cada uma das situações. 

 
1.1.  Da instituição da multipropriedade  
 
 

  Multipropriedade é uma questão nova, que gera algumas controvérsias. A lei 

13777/18 , em vigor desde 04/02/2019 (LINDB, art. 1º), alterou o código civil e nele introduziu 

a ideia de multipropriedade: 
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Art. 1.358-C “Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos 
proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual 
corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, 
a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. ”  

 
Em suma, trata-se de uma venda compartilhada de imóveis num condomínio especial. 

A multipropriedade pode ser instituída por testamento ou escritura pública ( Código Civil, 

art. 108), em que pese a omissão do art. 1358-F do Código Civil, posto tratar-se, de toda evidência 

de “direito real de multipropriedade”. Eis o teor do dispositivo: 

 
Art. 1358-F - Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, 
registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele 
ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. 

 
Por “ato entre vivos” (escritura pública) ou “testamento”, os quais deverão ser registrados, 

“devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo.”  

O legislador estabeleceu que a convenção pode ser instituida por ato entre vivos ou 

testamento. A este respeito, válido destacar  as palavras do desembargador de São Paulo e 

especialista em Direito das Coisas Francisco Eduardo Loureiro: “Entende que o legislador 

estabeleceu que a multipropriedade pode ser instituida por ato entre vivos mas não disse qual a 

modalidade de instituição, ele conclui que é exigida a forma escrita mas não a forma solene.” 

Portanto, convém ressaltar que por instrumento particular a multipropriedade pode ser 

instituida, mas não é exigível que ela o seja por instrumento escrito, ou seja, é formal mas não é 

solene. O testamento também é possível, mas o legislador estabelece que, nos atos de instituição 

devem constar a duração dos períodos correspondentes de utilização de cada fração de tempo. 

Neste sentido, o Prof. Ms. Alessandro S. Segalla adota o mesmo entendimento do Prof. 

Dr. Luís Antônio Scavone Júnior: “Como há uma exigência de forma, se eventualmente a 

instituição não contiver os períodos mínimos de fruição, haveria nulidade por violação a forma 

prevista em lei.”109 

Outrossim, o Código Civil em seu art. 1.358-U determina: 
 

Art. 1358-U - As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de 
loteamentos e os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos 
poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos 
respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada no mínimo 
pela maioria absoluta dos condôminos." 

 

O aludido art.1358-U estabelece a regra,  que admite pensar  que o regime jurídico da 

multipropriedade pode ser extinto, pois no dispositivo estabelece que as convenções de 

condomínio edilício, memoriais de loteamento e instrumentos de vendas de lotes em loteamentos 

urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, a 

 
109 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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vedação somente poderá ser alterada no mínimo pela maioria absoluta dos condôminos. 

Com base nesse dispositivo, o Prof. Ms. Alessandro S. Segalla esclarece que, se a maioria 

absoluta pode superar a vedação e instituição da multipropriedade, a maioria absoluta em tese,  

poderia também estabelecer que o regime da multipropriedade seria extinto.  

Acrescente-se, ainda, que para criar o legislador exige maioria absoluta, talvez fosse o 

caso de dizer que a unanimidade tivesse que decidir pela extinção do regime jurídico da 

multipropriedade. Isto porque, vai afetar a finalidade daquele condomínio110.  

Desse modo, se a pessoa adquire com a finalidade de usufruir um limite de tempo, em 

tese, ela não poderia ser surpreendida com a deliberação de uma maioria absoluta que pode ser 

uma maioria ocasional. 

 

1.2. Consequências da indivisibilidade jurídica do imóvel e da fração de tempo 
 
 

Outro ponto de suma importância está expresso nos artigos 1.358-D e 1.358-E  da Lei n° 

13.777/2018, que preconiza que, o instrumento de instituição da multipropriedade não é 

divisível, seja em relação ao imóvel, assim como na fração de tempo, conforme segue ipsis 

verbis: 

 
Art. 1.358-D “O imóvel objeto da multipropriedade: I - é indivisível, não se 
sujeitando a ação de divisão ou de extinção de condomínio; II - inclui as instalações, 
os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo.” – (grifo nosso) 

 
Art. 1.358-E “Cada fração de tempo é indivisível. § 1º O período correspondente a 
cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 (sete) dias, seguidos ou intercalados, 
e poderá ser: I - fixo e determinado, no mesmo período de cada ano; II - flutuante, 
caso em que a determinação do período será realizada de forma periódica, mediante 
procedimento objetivo que respeite, em relação a todos os multiproprietários, 
o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado; III - misto, 
combinando os sistemas fixo e flutuante. § 2º Todos os multiproprietários terão 
direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, 
podendo haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com o 
correspondente direito ao uso por períodos também maiores. ” – (grifo nosso) 
 

Ressalta-se, por oportuno, advir como descrevemos abaixo: (i) não poderá haver duas ou 

mais titulares simultâneos da mesma fração ideal e da mesma fração de tempo, salvo, se tratarem 

de pessoas casadas ou em união estável (comunhão ≠ condomínio), ou titulares de direitos 

hereditários; (ii)  todo aquele que se tornar titular de uma fração ideal e de uma fração de tempo, 

não terá o direito potestativo de exigir a extinção do condomínio e da multipropriedade; (iii)  

segundo defesa dos ilustres professores, Ms. Alessandro S. Segalla e o Dr. Luís Antônio Scavone 

 
110 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Júnior:  o regime jurídico da multipropriedade só poderá ser extinto ante a deliberação unânime 

de todos os seus titulares; (iv) é questionável a possibilidade de deixar de ser condômino, mas não 

deixar de ser titular de uma fração de tempo, como expressa o § 2º “Todos os multiproprietários 

terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, podendo haver a 

aquisição de frações maiores que a mínima, com o correspondente direito ao uso por períodos 

também maiores111; ” (v) Levando-se em consideração que o ano possui cinquenta e três semanas, 

e que, haverá fração de tempo destinada à manutenção da unidade (CC, Art. 1.358-N), em tese, 

cada unidade poderia conter, no máximo, cinquenta e dois titulares. 

O Código Civil dispõe no art. 1358-C 112o conceito de multipropriedade, no qual 

preconiza a fração de tempo, neste caso, a própria regulamentação do dispositivo firma uma ideia 

de uma matrícula principal (mãe), e, as matrículas (filhotes) que são aquelas relacionadas a fração 

de tempo.  

Acerca desse assunto, entende alguns autores que as frações de tempo ganham em relação 

à propriedade principal, uma certa autonomia, ou seja, quando um imóvel se submete ao 

condomínio (geral ou voluntário) a questão jurídica se estabelece, no entanto, o Prof. Ms. 

Alessandro S. Segalla defende que as frações de tempo da matrícula mãe são apenas um 

instrumento para que os adquirentes consigam obter as frações de tempo113.  

Interessante que, o que importa é a fração de tempo, prevista pelo próprio legislador 

estabelecendo um período mínimo de titularização dessa fração de tempo. Observe-se, contudo, 

que a fração ideal que vemos hoje, vai ter uma importância menor na maioria dos casos, isso 

porque, o que vai importar é a fração de tempo que dada a sua relativa autonomia poderá 

eventualmente ser tributada, desde que, a legislação municipal preveja isso. 

Neste caso, teria a cobrança de IPTU114 relativa à fração ideal ou condomínio geral ou 

voluntário, e IPTU para frações de tempo. Contudo, relevante destacar o dever de esclarecer 

acerca dessa tributação para o adquirente. Certo é, que em razão da própria autonomia da fração 

de tempo, o legislador estabeleceu de maneira impositiva a indivizibilidade jurídica do imóvel.  

Implica em dizer que, na visão do legislador a fração de tempo é mais importante do que 

a fração ideal, estabelecendo que, o imóvel submetido ao regime jurídico da multipropriedade 

 
111 (CC, Art. 1.358-E) 
112 Art. 1.358-C “Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo 
imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da 
totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. ” 
113 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
114 O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ou Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um 
imposto Brasileiro. Com previsão na Constituição Federal, de competência municipal[1] e do Distrito Federal, cujos 
contribuintes são as pessoas físicas ou jurídicas que mantêm propriedade, o domínio útil ou a posse de propriedade 
imóvel localizada em zona ou extensão urbana. É um tributo municipal, regulado por lei ordinária específica de cada 
Município e por lei do Distrito Federal. Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172, de 25.10.1966) rege o IPTU 
em seus artigos 32 a 34. Sua constitucionalidade é prevista no artigo 156, inciso I, da Carta Magna/1988. 
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não pode ser objeto de divisão e não pode haver extinção do condomínio, ou seja, uma vez 

estabelecido o regime jurídico da multipropriedade ele permanecerá por tempo indeterminado. 

Salienta-se que, sendo o regime jurídico da multipropriedade submetido pela deliberação 

de condôminos que optaram por instituir a multipropriedade, é questionável se o mesmo número 

de condôminos poderiam deliberar também, pela extinção da multipropriedade. Isto posto, na 

visão  do legislador esta indivisibilidade que decorre das frações, não poderia ser extinta sob pena 

de descaracterização da própria da multipropriedade. Pelo fato do imóvel ser indivisível, o 

legislador estabeleceu também que, as frações de tempo são indivisíveis, ou seja, cada fração de 

tempo relativa a um imóvel submetido ao regime de multipropriedade deve corresponder a num 

mínimo de sete dias.  

 Assim sendo, a impossibilidade de se ter uma fração de tempo inferior a sete dias poderá  

acarretar uma certa confusão, pois, os sete dias poderão ser submetidos a três regimes jurídicos 

de periodização da fração de tempo. Determina o legislador, que a instituição da 

multipropriedade pode estabelecer quais serão períodos de fruição da fração de tempo. Sendo 

eles: (i) Fixos e determinado, ou seja, o adquirente da multipropriedade saberá anualmente o 

período a usufruir determinado anteriomente. Entedemos ser essa amelhor opção.                                

(ii) Flutuante, neste caso, vai determinar que os períodos da fruição da fração de tempo serão 

sorteados anualmente de modo a garantir uma isonomia entre eles, po seja, o adquirente não vai 

saber de antemão quais serão os períodos que ele poderá usufruir. Esse seria o sistema mais justo, 

porém, o mais inseguro. (iii) Misto é a combinação dos sistemas fixos e determinado e flutuante, 

neste caso, nada impede que o instituidor se valha dos dois. 

Prof. Ms. Alessandro S. Segalla se for submeter esse contrato à relação de consumo, é 

preciso ter um cuidado maior, pois, o sistema da fração de tempo deve ser explicado de forma 

pormenorizada, sob pena de incidência do art. 46 CDC115, segundo o qual não se teve 

oportunidade de tomar conhecimento prévio, portanto, determinada situação não poderá se opor 

àquele que não teve ciência. 

Inicialmente a Lei estabelece que todos os adquirentes possuam de forma iqualitária  uma 

quantidade miníma considerando as frações e o período conforme §2º do art. 1.358-E, contudo, 

na visão do legislador a igualdade original pode ser perdida a se contar periodos maiores para 

que os adquirentes usufruam levando em conta, como já previsto, o curso do tempo adquirido a 

mais. A razão estabelecida da fração, parte do sétimo dia, e só poderá se tornar titular de mais 

sete, mais sete e assim sucessivamente, ou seja, (7,14,21,28 dias). Não há possibilidade de divisão 

 
115 LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. CDC Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo 
não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, 
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 
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pois, o próprio legislador estabeleceu o período de sete dias como indivisível. Em razão disso, 

deve-se fazer uma interpretação sistemática, isto é, ainda que as frações de tempo sejam 

indivisíveis, haverá situações que será possível a divisibilidade, seja em relação ao direito de 

família, seja em relação ao direito das sucessões. 

A título de exemplo, se uma pessoa solteira adquire o time sharing, e se casa no regime 

de comunhão universal, automaticamente seu cônjuge será cotitular, porém, coproprietário dos 

sete dias. A comunhão em razão de casamento ou união estável é indissolúvel durante o 

casamento ou união estável, contudo, se houver a dissolução da união estável ou o divórcio, não 

será possível dividir o período da fração de tempo em três dias e meio. Ou vão ter que manter um 

condomínio que deverá ser exercido de forma indivisível, ou só um dos cônjuges ou companheiro 

vai ter o direito e irá passar a titularizar o período de sete dias, como previsto. 

Nessa mesma toada, se o titular dessa fração de tempo falecer, e houver um número 

grande de herdeiros, em tese, esses herdeiros se tornariam titulares da fração de tempo, mas nesse 

caso, o direito das sucessões permitiria eventualmente que houvesse essa divisão das frações de 

tempo. O que leva a uma discussão da partilha dessa da fração de tempo  entre os herdeiros. 

Senão vejamos: (i) Não será possível, ou os herdeiros titularizam por completo ou não, em razão 

da regra da indivisibilidade, que o legislador não excepcionou e não dá para excepcionar. (ii) 

todo aquele que se torna titular da fração ideal de uma fração de tempo, não dá para pleitear a 

extinção do condomínio, pois isso decorre da lei. (iii) se a maioria dos titulares de um imóvel 

pode decidir pela instituição da multipropriedade, a maioria pode decidir pela extinção, isso não 

está na lei. Porque caso contrário, as pessoas serão obrigadas a se submeter ao regime jurídico 

que elas próprias estabeleceram e da qual não podem sair. (iv) não é possivel deixar de ser 

condômino e não deixar de ser titular da fração de tempo, isso porque, pelo regime jurídico se é 

titular de um imóvel, de uma fração ideal, automaticamente é titular da fração de tempo. Essas 

duas realidades estão ligadas de forma indissolúvel. 

O legislador estabeleceu que o titular da fração de tempo, venha ao longo do tempo 

adquirir fração de tempos maiores, desde que, essas frações de tempo tenham no mínimo sete 

dias. Levando em consideração que o ano tem cinquenta e três semanas, em tese, seria admissível 

que cada imóvel contivesse cinquenta e dois titulares, porque, no período de fração de tempo 

poderá ou deverá ser destinado a reparos e manutenção do imóvel.  

Isto posto, quanto mais proprietários houver, melhor será o aproveitamento da coisa. 

Aquele que for adquirir a multipropriedade deve ter atenção a quantas cotas irá adquirir, com 

quantas pessoas ele vai estar, porque se fosse comercialmente possível alguém se tornar cotitular 

de frações com cinquenta e uma pessoas, ele saberia que não poderia adquirir novas frações, a 

não ser que, alguma daquelas pessoa decida aliená-las.    
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1.3. Do limite máximo de frações de tempo  

 
 
É sabido que, o legislador admite que as instituições de multipropriedade poderão 

estabelecer os limites de cada titular para que tenha ou usufrua as frações de tempo. Nesses 

termos, determina o Código Civil em seu artigo 1358-H: 

 
Art. 1358-H O instrumento de instituição da multipropriedade ou a convenção de 
condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de frações de 
tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou 
jurídica. Parágrafo único - Em caso de instituição da multipropriedade para posterior 
venda das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações 
de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será obrigatório 
somente após a venda das frações. 

 
 Em verdade, cada titular em razão da instituição poderá ter no máximo duas 

frações de tempo e nada além disso, para evitar que uma pessoa só concentre em si a 

totalidade das frações de tempo de um imóvel.  

O intuito seria de impedir que haja rotatividade, contudo, só vai ser possível, como 

o próprio legislador diz, se houver limitação de instrumento de instituição, limitação esta, 

que por força de lei não vai ser aplicada enquanto aquele instituidor for, um fornecedor, 

incorporador, loteador e estiver alienando a fração de tempo ao público em geral116.  

Permita-nos, além de todo exposto, uma consideração relevante no qual para 

evitar que ele seja prejudicado, ele precisa se despir das frações de tempo que a limitação 

incide. 

 
1.4. Do condomínio edilício puro ou misto  
 
 

No rol das disposições específicas relativas à multipropriedade (arts. 1358-O ss.), aponta-se 

que o condomínio edilício poderá adotar regime misto, parte com multipropriedade e parte como 

condomínio geral, podendo ser adotado o regime de hotelaria supletiva ou complementar. 

Embora não esteja expresso, o edifício pode operar também com parte das unidades destinadas à 

hotelaria. A instituição deverá prever os direitos dos multiproprietários em face a esse regime. 

Multipropriedade (time sharing117).  

Acerca do assunto, entendemos que o legislador criou um certo imbróglio que merece 

atenção. De maneira que, pode-se ter um condomínio edilício puro ou misto que preveja só 

 
116 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
117 Sílvio de Salvo Venosa. O sistema utilizado para os imóveis é conhecido como time-sharing nos países de língua 
inglesa, multipropriedade na França, na Espanha e na Itália, nesta também como proprietà spa-zio-temporale; como 
direito real de habitação periódica, em Portugal. segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019. 
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multipropriedade ou multipropriedade e condomínio edilício comum, ou seja, duas modalidades, 

no qual o mesmo empreendimento será submetido a dois regimes jurídicos.  

Imaginemos que, se um for titular de uma unidade que se submete apenas as regras do 

condomínio edilício, este não vai contribuir com as despesas de multipropriedade, mas se for 

titular de um condomínio em multipropriedade será obrigado a custear o condomínio em 

multipropriedade, que é uma realidade diferente e será obrigado custear o condomínio edilício, 

ou seja, terá duas despesas no lugar de uma, na medida em que o condomínio em 

multipropriedade estará inserido no condomínio edilício118. 

Assim sendo, o instituidor deve ser muito claro com o adquirente a respeito das duas 

despesas. 

 
 
1.5. Da convenção de condomínio 
 
 

Anuncia o art. 1.358-G do Código Civil o conteúdo mínimo  de condomínio e 

multipropriedade, estabelecendo o legislador os deveres e poderes do multiproprietário e o 

número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel num período 

correspondente a cada fração de tempo.  

Questiona-se se o legislador interferiu indevidamente no direito de propriedade, uma vez 

que, o legislador autorizou o instituidor a limitar o número de pessoas que irá usar ou usufruir do 

imóvel durante aquele período de fruição da fração de tempo. 

O ilustre desembargador Francisco Eduardo Loureiro tem elogiado no sentido de que, 

“pode o legislador limitar, pois, pela natureza jurídica da multipropriedade ela diferere, e tem 

que ser raciocinada e pensada de outra forma.” 

 Todavia, aduz Prof. Ms. Alessandro S. Segalla ter dúvidas se o legislador poderia 

permitir que o instituidor restrinja a permanência de pessoas em algo que é de outro, uma coisa 

é a restrição voluntária e outra coisa é uma restrição imposta por lei119. 

Essa limitação deve ser esclarecida pelo instituidor para evitar problemas, porque talvez 

alguém adquira não sabendo que tem a simultaneadade no número máximo de pessoas que 

poderão usufruir. 

Dispõe ainda o referido artigo que a convenção estabelecerá as multas aplicáveis ao 

multiproprietário nas hipóteses de cumprimento de deveres. Porém, atrevemo-nos a ir além, visto 

que, gera dúvidas em relação ao órgão do condomínio em multipropriedade que vai poder 

estabelecer para o condômino multiproprietário que não cumpre seus deveres. 

 
118 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
119 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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O inciso VIII e IX trazem ainda mais uma questão delicada, é possível que o condomínio 

em multipropriedade tome para si a fração de tempo do inadimplente, mas para isso deve haver 

uma votação prévia no quorum estabelecido na convenção. E ao que tudo indica o legislador 

autoriza a adjudicação, mas não autorizaria a permanência da fração de tempo num condomínio. 

Seja na adjudicação ou na alienação o multiproprietário perde a titularidade das suas frações de 

tempo. 

Ainda, importante salientar que a lei é omissa em um ponto muito importante, no caso de 

se é necessário ou não reservar um período para manutenção do imóvel, sendo assim, é 

recomendado instituir na convenção períodos de vacância para eventuais manutenções no imóvel, 

ainda, fundamental, em caso de manutenções que levem tempo, em razão de defeito gerado no 

imóvel, constar em convenção valores para que os multiproprietários paguem ao 

multiproprietário prejudicado um valor, que pode inclusive ser adicionado em fundo de reserva 

em caso de eventualidades. 

 
 
1.6. Das multas por descumprimento  
 
 

Conforme ressai do art. 1.358-J do Código Civil:  
 

Art. 1358-J (...) § 1º Conforme previsão que deverá constar da respectiva convenção 
de condomínio em multipropriedade, o multiproprietário estará sujeito a: I - multa, 
no caso de descumprimento [isolado] de qualquer de seus deveres; II - multa 
progressiva e perda temporária do direito de utilização do imóvel no período 
correspondente à sua fração de tempo, no caso de descumprimento reiterado de 
deveres. 

 
Em acréscimo, convém registrar as palavras do Prof. Ms. Alessandro S. Segalla “por uma 

questão de segurança jurídica, a convenção deve esclarecer o que o condomínio entende por 

descumprimento reiterado, para não se tornar algo subjetivo com interpretações diversas e evitar 

que a jurisprudência não se firme em sentido contrário120.”  

Vale dizer, o aludido artigo acima estabelece o quorum que vai deliberar sobre as multas, no 

entanto, essas multas dizem respeito a descumprimentos isolados e reiterados, neste caso, deve 

ficar claro que, quando alguém eventualmente não cumpre um determinado dever a multa em 

tese será inferior àquele que descumpre de forma constante. 

 

 

 

 

 
120 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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1.7. Da natureza jurídica da responsabilidade 

 
 
Outra questão de grande importância trazida no II Congresso de Direito Imobiliário e 

defendida pelo islustre Prof. Dr. Luís Antônio Scavone Júnior, é a responsabilidade pelo 

descumprimento do dever de pagar as contribuições de custeio que seria SOLIDÁRIA entre os 

multoproprietários: 
“Quanto as despesas do condomínio edilício (não do condomínio em 
multipropriedade), pela redação original do projeto, haveria a inclusão do § 5º do 
art. 1.358-J com a seguinte redação: “cada multiproprietário de uma fração de tempo 
responde individualmente pelo custeio das obrigações, não havendo solidariedade 
entre os diversos multiproprietários.”  

 
Tal dispositivo, aprovado pelo congresso nacional, foi vetado, assim como foram vetados os 

§§ 3º e 4º do art. 1.358-J, que estabeleciam a responsabilidade tributária e por cotas do 

condomínio edilício unicamente pela fração de tempo, com documentos de cobrança 

individualizados121. Com o veto, resta a responsabilidade da unidade condominial sujeita à 

multipropriedade e, sendo obrigação propter rem, solidária, podendo a execução ser manejada 

em face de qualquer dos multiproprietários. Senão, vejamos: 
”Tribunal de Justiça de São Paulo. Débitos Condominiais – ação de cobrança – 
embargos de terceiro – Cumprimento de sentença – Penhora da unidade condominial 
– Meação da esposa que não participou da ação de cobrança, em fase de execução – 
Inadmissibilidade - As despesas de condomínio são de obrigação "propter rem", 
implicando na solidariedade entre os proprietários do imóvel pelo seu pagamento – 
Percentual indicado em edital em no mínimo 50% - Preço vil – Inocorrência - 
Embargos improcedentes – Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação 
1037450-58.2017.8.26.0100; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35ª Câmara 
de Direito Privado; Foro Central Cível - 11ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
12/11/2018; Data de Registro: 14/11/2018)” 

 
A responsabilidade pelo descumprimento do dever de pagar as contribuições de custeio 

seria solidária entre os multiproprietários. Situação polêmica defendida pelo SCAVONE e TJSP.  

Noutra linha argumentativa, Prof. Ms. Alessandro S. Segalla advoga a tese: 
 

“A solidariedade decorre da lei e não da vontade. É admissível que a instituição ou 
a convenção digam que a responsabilidade dos multiproprietários é solidária, mas e 
se a instituição ou a convenção não estabelecerem? Não poderei defender que há 
solidariedade, porque ou decorre da lei ou decorre da vontade”.  
 

Neste caso a solidariedade é indivisível e não solidária. Indivisível porque diz respeito ao 

objeto que por lei é indivisível, as consequências práticas vão ser parecidas, mas os fundamentos 

mudam. 
 
 

 
121 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Direito Imobiliário: Teoria e prática. 14ª ed., rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
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1.8. Da natureza da responsabilidade pelo uso normal e anormal da unidade 
 
 

A própria lei previu no art. 1.358-J, que os condôminos e multiproprietários podem ser 

responsabilizados pelo uso normal ou anormal do direito de propriedade.  

Por outra perspectiva, o uso normal é aquele que decorre da própria natureza da coisa 

usufruida, da autorização daquele  multiproprietário para usufruir, ou seja, alguém ocupa o 

imóvel da multipropriedade e causa danos: parede suja, quebra de objeto móvel, entre outros. 

Enquanto o uso anormal é um conceito jurídico indeterminado, que pode remeter ao 

direito de vizinhança ou a uma análise tópica e causuística. Se a convenção de condomínio de 

multipropriedade estabelecer que somente cinco pessoas por vez, por utilização simultânea que 

poderão estar na unidade e na verdade mais pessoas ocuparam, e dessa ocupação ocorre danos, 

neste caso teria um parâmetro para dizer o que é o uso anormal. 

De fato, se critica esses conceitos jurídicos indeterminados porque apesar deles darem 

maleabilidade para aquele que vai julgar ou decidir, pode criar uma certa insegurança jurídica. 

 
 
1.9.  Dos direitos e obrigações do multiproprietário  
 
 

O Código Civil estabelece direitos e obrigações ao multiproprietário que podem ser 

acrescidos de outros constantes da instituição e da convenção de condomínio específica da 

multipropriedade. Colacionamos alguns dos direitos básicos dos condôminos multiproprietários 

expressos no art. 1.358-I do Código Civil. 

Iniciamos pelo inciso II do referido artigo que concede ao multiproprietário o direito de 

ceder o uso para qualquer pessoa; 

E por sua vez, no inciso III é importante salientar que todo condomínio e 

multipropriedade conterá um administrador profissional. Torna-se clara, portanto, a relevância 

no caso de alienação, em avisar ao administrador profissional, porque cabe à ele o controle do 

fluxo de pessoas que vai transitar naquela unidade.  Por tal razão, isso é feito em favor de todos 

os condôminos  para evitar inclusive o uso indevido e para permitir o controle daquele que vai 

ser responsável pelo uso normal ou anormal. 

Insta observar que no inciso IV, o multiproprietário inadimplente não pode se tornar parte 

para deliberações. E fica claro que se eventualmente a multipropriedade se estabelecer no 

condomínio misto, o inadimplemento de um faz com que ele fique impedido de participar da 

assembleia de condomínio de multipropriedade, a título de exemplo na assembleia geral do 

condomínio edilício.  
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Salienta-se uma situação que pode ser um complicador, de tal sorte que no condomínio 

edilício, existem determinadas situações que mesmo inadimplente o multiproprietário não poderá 

deixar de votar, uma delas quando a deliberação vier afetar o seu direito de propriedade, como 

por exemplo mudar a finalidade daquele condomínio, neste caso o inadimplente precisa ser 

ouvido.  

Neste contexto, se for adotado o mesmo parâmetro que o Prof. Dr. Luís Antônio Scavone 

Júnior adotou, “a inadimplência do multiproprietário só vai poder ser utilizada como fato 

impeditivo da participação naquelas deliberações que são corriqueiras e que não afetarão direito 

de propriedade122.” Isso significa que, se quieserem mudar a destinação, mesmo que 

inadimplente, ele terá que ser ouvido. 

No que concerne os deveres dos multiproprietários o Código Civil estabelece no art. 

1.358-J: 
Art. 1358-J “São obrigações do multiproprietário, além daquelas previstas no 
instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade: I - 
pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando 
for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, total ou parcial, 
do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e 
mobiliário; (...) VIII - desocupar o imóvel, impreterivelmente, até o dia e hora 
fixados no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em 
multipropriedade, sob pena de multa diária, conforme convencionado no 
instrumento pertinente; IX - permitir a realização de obras ou reparos urgentes.” 

 
A questão que se levanta, seria  em relação a exigência da contribuição condominial 

estabelecida no inciso I do artigo acima citado, “havendo um multiproprietário diante de um 

condomínio edilício poderá renunciar juridicamente a fruição das áreas comuns? A ideia é que 

haveria possibilidade de renúncia, nesse caso específico, não é a renúncia que o legislador fala, 

ele usa uma expressão equivocada ele não queria falar em renúncia e sim em desistência123.”  

Ainda que, a pessoa não utilize as áreas comuns, isso não seria renúncia e sim desistência e estaria 

obrigado a pagar, isso tem uma certa lógica porque a renúncia não era admitida mesmo. 

No que tange o inciso VIII do mesmo artigo, se um titular de uma fração de tempo só 

pode utilizar aquele imóvel durante o período estabelecido na convenção e se, eventualmente 

permanecer além do tempo, vai violar os direitos dos demais possuirem o imóvel e viola também 

o direito de propriedade. Dessa forma, os demais podem se valer tanto de ações possessórias 

como de ações reividincatórias contra aqueles que usufruirem da sua multipropriedade além da 

conta. 

 
 

 
122 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Direito Imobiliário: Teoria e prática. 14ª ed., rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 
 
123 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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1.10.  O administrador profissional e o regimento interno 
 
 

A Lei nº 13.777/18, prenuncia no art. 1.358-R do Código Civil, a obrigatoriedade, nos 

casos de multipropriedade a nomeação de um administrador profissional. 

Tal artigo, em nossa visão, trouxe uma figura polêmica, estabelecendo a lei que o 

condomínio em multipropriedade terá obrigatoriamente um administrador profissional, que se 

dedique exclusivamente e, em tese, não poderia ser condômino também.  

Por oportuno, relevante trazer à baila as palavras do Prof. Ms. Alessandro S. Segalla: 

 
A relação de confiança deve balisar essa situação , tem que ser uma pessoa que se 
confie e não qualquer um. O legislador estabeleceu que por força de lei, o 
administrador proficional será o administrador de todos os condôminos 
multiproprietários. E é a maioria que vai determinar quem vai ser ou não o 
responsável124.  

 
Neste caso, sai da ideia de condomínio edilício e passa para ideia de condomínio por 

multipropriedade, ou seja, o administrador profissional é aquele que vai exescer e prestar um 

serviço a todos os condôminos e multiproprietários e como ele vai exercer ou prestar o serviço. 

Questiona-se, aqui, o primeiro contrato e seu prazo, visto que, em relação ao prazo do 

contrato de administração, este não será livremente convencionado e quem estabeleceria o 

primeiro contrato de administração seria o instituidor, ou seja, o vendedor incorporador. 

Assim sendo, se o incorporador estabelecer um contrato de administração de 10 anos, e a 

pessoa for alguém do próprio grupo econômico daquele que instituiu, parece que, ainda que essa 

pessoa não tenha diretamente, na maioria das situações uma relação de consumo, porque o 

administrador é o representante de todos, essa escolha livremente poderia ser controlada tanto 

pelos condôminos, como pelo próprio poder judiciário, desde que, na prática ela se apresente 

abusiva. 

Conforme ensina, Carlos Eduardo Elias de Oliveira, que de forma não obrigatória o 

administrador profissional terá de ser o síndico do condomínio edilício e dos condomínios 

multiproprietários. No entanto, o legislador fez uma ressalva, sendo o administrador profissional 

pessoa diversa, os síndicos ficarão com função gestora limitada a intermediar o diálogo dos 

condôminos com esse administrador profissional. Portanto, caberá ao administrador profissional 

exclusivamente a prática dos atos de gestão ordinária da multipropriedade125.  

Salienta-se outro possível complicador, o administrador profissional poderá modificar o 

regimento interno quanto aos aspéctos estritamente profissionais da gestão da multipropriedade 

 
124 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
125 https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/661740743/consideracoes-sobre-a-recente-lei-da-multipropriedade  
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num condomínio edilício.  O art. 1358-Q estabelece o conteúdo jurídico do regimento interno.  

Importante ressaltar, que deve ser estabelecido regras relativas, nos casos em que houver 

a multipropriedade no regimento interno do condomínio edilício.  

É bom lembrar que, determina a lei, ainda, que, deverá haver um administrador 

profissional quando nos condomínios edilícios todas as unidades se submeterem ao regime de 

multipropriedade, administrando também unidades autônomas dos condomínios em 

multipropriedade. 

Vale ressaltar ainda, uma situação possível de gerar uma confusão em litígio, visto que, 

o legislador não definiu no regimento interno quais seriam os aspéctos estritamente operacionais.  

Acerca do assunto exemplificamos, o seguinte: para determinar o número máximo de pessoas 

que podem ocupar simultaneamente o imóvel, o entendimento poderia ser subjetivo, ou seja, 

podendo ser na instituição ou no regimento interno. Digamos que o multiproprietário entenda 

que isso é um aspecto estritamente da gestão e adquire sabendo que poderá colocar cinco pessoas 

na unidade e depois descobre que na verdade o regimento interno foi alterado e reduziu para três 

pessoas, dessa forma, violaria o conteúdo do direito de propriedade. 

É evidente que, a principal missão do administrador profissional é realizar a gestão do 

empreendimento, do imóvel de multipropriedade para permitir que as pessoas usufruam o seu 

direito. O administrador profissional, não pode atuar contra os interesses da maioria, mas para 

isso a maioria precisa balisar a sua atuação sob pena de ter problema, ainda que o contrato seja 

livremente pactuado essa liberdade tem que ser vista como uma autonomia privada e não como 

uma autonomia da vontade, de maneira que o administrador possa muita coisa mas não possa 

tudo. 

Essa administração deve ser independente ou não do prazo do contrato de administração, 

visto que, ele pode vir a ser destituido se a maioria assim determinar. Na hipótese do prazo já ter 

sido estipulado pelo instituidor, a instituição já terá dado à ele um certo direito, criando um 

problema para a maioria poder nesse caso, romper esse direito126.  

O legislador autoriza que o administrador troque ou substitua as instalações, 

equipamentos, mobiliário, ou determine a necessidade de troca, desde que, essa alteração esteja 

estabelecida na convenção. Entretanto, sozinho o administrador não têm competência para 

decidir com exclusividade, exatamente porque os valores de troca de mobiliário, de equipamentos 

vão ter que ser rateados, repartidos entre todos. Portanto, ou a convenção já atribui ao 

administrador uma cota, um limite dentro do qual ele vai atuar, ou as trocas deverão ser decididas 

a cada período, de maneira que aqueles multiproprietários possam decidir, se a mudança é ou não 

 
126 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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conveniente. 

  
1.11.  Fração de tempo para reparos indispensáveis  

 
 
A Lei 13.777 ocupou-se também em prever a fração de tempo para reparos indispensáveis, 

tais considerações são expressas nos termos do art. 1358-N do Código Civil: 
 

Art. 1.358-N “O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo 
destinada à realização, no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos 
e em seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito 
de multipropriedade. § 1º A fração de tempo de que trata o caput deste artigo 
poderá ser atribuída: I - ao instituidor da multipropriedade; ou II - aos 
multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações. § 2º Em caso de 
emergência, os reparos de que trata o caput deste artigo poderão ser feitos durante o 
período correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários.” - (grifo 
nosso) 

 
Um ponto a evidenciar, a fração de tempo para reparos e dispensáveis, em tese, será de 

53 semanas e 52 titularidades, isso porque, ( 01) semana deveria ser utilizada para reparo e 

manutenção da unidade. 

Paralelamente a essa situação, caso não tenha havido a estipulação da fração de tempo 

para reparo, ou seja, não sendo estabelecido, é notável que isso irá gerar um problema.  Se, 

eventualmente o reparo for urgente, a urgência admite ou exige que um multiproprietário ceda 

tempo para que o administrador possa consertar determinada unidade ou equipamento. Diante de 

tal concepção é necessário lembrar, que outro problema pode ser gerado, caso esse 

multiproprietário for privado indevidamente num certo tempo que ele tinha para fruir em razão 

das necessidades de manutenção da unidade. 

 Ao levar em consideração essa perspectiva, é importante situar uma alternativa para esse 

multiproprietário, seja uma compensação ou indenização. Definitivamente, para evitar esse tipo 

de situação seria justo que as convenções previssem um período de tempo por ano para que o 

imóvel fosse submetido a manutenções periódicas e não somente para urgências que podem 

surgir sem previsões. 

  
 
1.12.  Do inadimplemento da obrigação de custeio  
 
 

No que concerne ao inadimplemento da obrigação de custeio, o legislador estabeleceu no 

art. 1.358-S que, se houver o inadimplemnto da obrigação de custeio, poderá ser feita a 

adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo do multiproprietário.  

Em virtude da adjudicação, o multiproprietário deixa de ser multiproprietário. É 
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importante infatizar que, nos termos da lei processual civil, a adjudicação não será feita 

extrajudicialmente, mas judicialmente. Atluamente  

Alguns pontos merecem destaque, no inciso I, a inadimplência proibe o uso do imóvel 

até a quitação da dívida, isto é, em se tratando de obrigação de não fazer, enquanto não paga 

ficará impossibilitado de usar. Baseado nesse contexto, o enunciado nº 508 da Jornada de Direito 

Civil dispõe: 
 Enunciado nº 508/JDC: “Verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se 
ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5º, XXIII, da 
CRFB e 1.228, § 1º, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2º, 
do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior 
assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil 
delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias 
inerentes ao devido processo legal.” 

 

Ou seja, como já anteriormente explicitado, qualquer pena só terá validade caso o 

multiproprietário infrator/inadimplente for notificado. 

Outro ponto a ser abordado se verifica expresso no inciso II, a partir do momento que 

ficar inadimplente, será feito uma apropriação temporária daquela fração de tempo que integrará 

o pool da administradora, dessa forma, o valor que seria destinado àquele multiproprietário, será 

utilizado para fazer o pagamento do condomínio em multipropriedade; 

E ainda, importante destacar o que expressa o inciso III, a administradora do sistema 

ficará com um mínimo de poder e obrigada a, utilizar a integralidade dos valores líquidos para 

mortizar as suas dívidas , seja no condomínio edilício, seja no condomínio em multipropriedade, 

passando ao multiproprietário eventual saldo existente. Voltando às concepções iniciais, percebe-

se que o legislador tentou evitar que a questão fosse judicializada, como se fosse uma espécie de 

usufruto legal, quitando a dívida de um dos multiproprietários, os demais devolvem a diferença. 

Cessando a inadimplência o multiproprietário voltaria, porém, acaso a inadimplência volte, nova 

apropriação poderá ser realizada. 

 
 
1.13.  Da transferência  

 
 
Nos termos do art. 1358-L do Código Civil, o multiproprietário pode, alienar e onerar sua 

fração de tempo de forma livre, devendo, contudo, informar tal fato ao administrador do 

condomínio em multipropriedade. É possível a transferência das frações de tempo, a alienação 

das frações de tempo, alienando as frações de tempo, automaticamente estará alienando as 

frações ideais, uma está ligada a outra. Vale mencionar que o legislador acertivamente 

estabeleceu que, apesar dos multiproprietários serem condôminos, não haverá entre eles direito 

de preferência. Em razão dessa realidade, para que exista uma liberdade maior, o 
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multiproprietário poderá alienar para quem quiser, e como não há direito de preferência como 

regra, , nada impede que o direito de preferência seja estabelecido na instituição.  

Considerando tais colocações, o legislador estabelece que, será responsável a menos que 

tenha tido declaração de quitação, sendo portanto, importante que o adquirente da fração de 

tempo colha, junto ao administrador, declaração de quitação de débitos do alienante, afim de 

afastar a solidariedade, de maneira que ela se inicie somente da aquisição da multipropriedade 

em diante127.  

 
 

1.14.  Da fuga da obrigação de custeio 
 
 

Outra questão tormentosa da lei 13777/2018 a se levar em evidência, se encontra no art. 

1358-T. “O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de 

multipropriedade em favor do condomínio edilício.” Trata-se, portanto, da renúncia, 

estabelecendo o referido artigo que, esta somente se dará de forma translativa pelos 

multiproprietários.  

Indubitavelmente, renúncia translativa não é renúncia128. Deveria o legislador ter 

estabelecido doação ao invés de renúncia translativa, isso porque, a renúncia translativa passa a 

ideia de que ele não faz a doação, de que é um ato pelo meio do qual ele abre mão de um direito 

transferindo para um terceiro, no entanto, isso é doação. 

Assim, caso um multiproprietário opte por renunciar entendendo que o valor da 

multipropriedade é dispendioso,  poderá renunciar somente em favor do próprio condomínio, 

neste caso, terá que doar a fração para o condomínio para que não tenha mais obrigação de pagar. 

Soma-se ainda a isso, o fato da doação poder ser feita somente, se as obrigações tiverem em dia, 

assim sendo, ou paga para sair, ou paga para doar.  

Em face disso, três doutrinadores escreveram sobre o assunto. A saber: 

 
“Esa previsão impede a renúncia com a finalidade de afastar obrigações”, pois (...) 
não cabe renúncia a deveres.” Marcelo Benacchio 
 
“O que a lei veda, a bem da verdade, é que o direito real do multiproprietário fique 
adéspota a fim de não prejudicar os legítimos interesses dos demais condôminos.” 
Marco Aurélio Bezerra de Mello 
 
“Na realidade, enxerga-se uma segunda finalidade da norma, de manter adquirentes 

 
127 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Direito Imobiliário: Teoria e prática. 14ª ed., rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019 
 
128 Termo renúncia translativa, comumente utilizado no âmbito do direito das sucessões, significa, tecnicamente, não 
uma renúncia propriamente dita, mas uma transferência de direito a outrem. (Vide Multipropriedade Imobiliária e a 
Lei 13.777/18 Artigo de Anderson Schreiber). 
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vinculados a empreendimentos inviáveis economicamente, em proveito exclusivo 
do empreendedor ou administrador, o que pode ser considerado abusivo nas relações 
de consumo.” Francisco Eduardo Loureiro 129 
 

Ao considerar os referidos doutrinadores, é importante ressaltar que, conforme previsto 

pelo legislador a renúncia não afasta as obrigações, no entanto, quem renuncia não quer mais ser 

proprietário; E ainda, a lei veda que a multipropriedade fique sem titular; E na realidade enxerga-

se uma segunda finalidade, de manter alguém vinculado a empreendimentos inviáveis 

economicamente. 

Dentro desse contexto, esse é o problema que se extrai do referido artigo, seria custoso 

pagar para renunciar ou pagar para fazer a doação. De qualquer maneira esse é o regime jurídico, 

se o adquirente tiver submetido  ao código de defesa do consumidor, isso poderá ter problemas 

em relação ao art. 51, I CDC, segundo o qual é vedado ao consumidor renunciar antecipadamente 

aos seus direitos. 

 
1.15.  Da extinção da multipropriedade 
 

A legislação estabelece em seu art. 1358-C, p.único do do Código Civil, que a 

multipropiedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do 

mesmo multiproprietário.Torna-se claro, portanto, que ao torna-se proprietário único da 

multipropriedade, nada impedirá que volte a alienar frações de tempo a terceiros.   Por 

oportuno, destacamos que, a princípio a multipropriedade poderá ser extinta pelas formas gerais 

de extinção da propriedade geral.  

O art. 1.275 expressa que o “multiproprietário perderá a propriedade por alienação, 

renúncia, abandono, perecimento da coisa, por desapropriação”. Por assim versar,  entendemos 

que deixará de ser multiproprietário no momento em que houver a alienação ou a renúncia, 

contudo, o abandono a que tudo indica não será possível, na medida em que o multiproprietário 

continuará vinculado. E ainda, se a coisa perece deixa de existir a figura da multipropriedade. O 

dispositivo também permite a desapropriação do empreendimento, o que por óbvio causa ou 

rompe a titularidade sistêmica. 

Adicionamente, registramos que o Prof. Ms. Alessandro S. Segalla, defende que, o regime 

jurídico da multipropriedade só poderá ser extinto ante a deliberação unânime de todos os seus 

titulares: 
“É sabido que, a multipropriedade pode ser instituida apesar da vedação da 
convenção pela maioria absoluta dos membros, portanto, nada impede que a 
unanimidade decida também pela saída. É um caso de desnatura da propriedade, ou 
seja, se num condomínio edilício a unanimidade pode decidir a mudança da funçaõ 
do condomínio, porque isso não haveia de ocorrer na multipropriedade?”130  
 

 
129 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
130 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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De todo modo, entendendo que a multipropriedade é uma modalidade a mais de 

condomínio para que as pessoas tenham outras opções, talvez essa ideia seja a mais adequada 

para evitar um engessamento de um regime jurídico. 

Ressalta-se, por oportuno,  se o entendimento da multipropriedade for de um condomínio 

muito específico e especializado, neste caso, não se aplica a defesa do  Prof. Ms. Alessandro S. 

Segalla. 

 

1.16. A importância da interpretação sistemática (diálogo das fontes) e as dificuldades de 
conciliação dos regimes jurídicos aplicáveis a cada uma das situações 

 
 

A multipropriedade é prevista no Código Civil, mas o próprio Código Civil estabeleceu 

que de forma supletiva e subsidiária seriam aplicáveis as regras da lei de incorporações e as regras 

do Direito do Consumidor. Observe-se, contudo, a grande dificuldade em conciliar o novo 

instituto com as regras da lei de incorporação e as regras do Código de Defesa do consumidor.  

Questão embaraçosa será fazer a leitura adequada da multipropriedade de acordo com as 

regras, em especial com o código de defesa do consumidor. A dificuldade será em aplicar de 

maneira literal a lei de introdução as normas de direito brasileiro, visto que, os adquirentes do 

time sharing irão adquirir como destinatárias finais, ou seja, na condição de consumidores, 

servindo-se do serviço de turismo.   

Neste caso, até que a doutrina e jurisprudência se solidifiquem, haverá grandes 

dificuldades em saber quando a regra do CDC irá superar ou se sobrepor as regras do direito 

civil. Isso mostra a importância do diálogo das fontes, ou seja, ao invés daquela visão binária de 

lei posterior revoga lei anterior, os regime jurídicos deverão ser compatibilizados131.  

Em face disso, sendo a relação jurídica puramente civil o CDC deverá ser afastado, 

quando não, haverá a necessidade de verificar se o adquirente é ou não destinatário final,  

podendo neste caso, conciliar os dois . De forma geral, o intuito do adquirente do time sharing é 

de investir e fazer um negócio, nesse sentido, defende o Prof. Ms. Alessandro S. Segalla, que o 

investidor não é destinatário final e, portanto, não será aplicado as regras de relação de consumo.  

Em termos práticos é uma questão difícil de ser constatada, pois é uma questão probatória 

e, portanto, só o tempo vai determinar qual regra vai sobrepor ou não. Muitos julgadores e 

doutrinadores vão ter dificuldades em conciliar o regime jurídico, e vão trabalhar com as regras 

mais fáceis, que são as da lei de introdução, lei mais nova revoga anterior132.  

 

 
131 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
132 II Congresso Brasileiro de Direito Imobiliário EPD e Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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CONCLUSÃO 
 
Por fim diante da abordagem apresentada, podemos concluir que com a edição da atual 

Lei nº 13.777, de 20 de dezembro de 2018, este novo instituto do direito real introduz no 

ordenamento jurídico brasileiro muitas vantagens, primeiramente a especulação imobiliária 

propiciando segurança jurídica, acrescenta-se, ainda que no tocante aos contratos da 

multipropriedade poderão ser registrados no cartório de registro de imóveis. Outro fator 

relevante, se dá em torno do impulso da construção civil, do turismo e dos negócios imobiliários 

em geral, abrindo um mercado novo ao setor, pois o ticket médio dos preços cairá, fazendo com 

que compradores apareçam. 

Ainda, a Lei representa uma segurança jurídica a esse instituto que já existia, pois agora 

sabe-se que ao comprar um imóvel em multipropriedade está adquirindo um direito real, dando 

assim uma maior garantia a todos. Salienta – se que, as famílias que queiram adquirir imóveis 

para passar apenas um curto período de tempo, reduzirão seus gastos e ao mesmo tempo a 

ociosidade dos imóveis, as despesas para segurança e manutenção do mesmo. 

Com maior discussão e divulgação do assunto, caberá agora que a jurisprudência e a 

doutrina venham esclarecer  melhor os dispositivos legais, interpretando-os para regular a 

matéria, afim de que, a partir de seus entendimentos faça com que a exploração econômica dos 

imóveis cresça, gerando renda e desenvolvimento para o País.  A multipropriedade deve ser 

pensada como um multiplicador de conflitos, que neste caso terá um síndico e um administrador 

da multipropriedade, se essa multipropriedade tiver inserida num condomínio edilício. 

Imagine então num regime misto onde se tem um condomínio geral e um condomínio em 

multipropriedade, os multiproprietários com um administrador e um síndico, isso será uma fonte 

inesgotável de conflitos. 

O que é necessário quando se adquire uma fração em multipropriedade, é realmente 

estudar a fundo a instituição, o regimento, a convenção, além do próprio contrato, porque existem 

experiências boas, mas também experiências traumáticas com relação à multipropriedade. 

A nova lei sobre um tema que já existia, é um marco para nossa legislação pátria e vem 

com o espírito de melhorar o ramo imobiliário pra investidores, fazendo com que a economia do 

País melhore exponencialmente, gerando mais empregos, oportunidades e renda a sociedade em 

geral. 
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RESUMO 
 
Na rotina da compra e venda, a exigência de documentos e certidões é cautela necessária para a 
segurança do negócio e tarefa extremamente complexa no Brasil e muito necessária na compra e 
venda de imóveis a fim de que futuramente o adquirente não seja surpreendido com eventual 
fraude à execução ou ainda fraude contra credores.  
A Due Diligence, que pode ser traduzida como diligência prévia, refere-se ao processo de estudo 
e avaliação detalhada de informações sobre a documentação do imóvel e ainda dos Promitentes 
Vendedores, sendo referido processo cada vez mais exigido dos operadores do direito a fim de que 
estes apresentem aos adquirentes informações e situações de risco do negócio, sua estruturação e, 
por fim, a conclusão da viabilidade ou não na aquisição do referido bem ou, ainda, eventuais riscos 
existentes nas entrelinhas da negociação comercial, podendo então o comprador sopesar todos os 
aspectos para a conclusão ou não da compra e venda. 
A edição da Lei de Concentração dos atos da matrícula, Lei n 13.097, editada em 2015, por muitos 
inicialmente fora equivocadamente interpretada, pois trouxe à sociedade a falsa ideia de que as 
situações jurídicas que não estivessem concentradas na matrícula, não seriam oponíveis a terceiros, 
bastando tão somente para concluir uma negociação a matrícula atualizada do imóvel.  
Entretanto, o sistema de jurisdição do Brasil e sua divisão em decorrência da extensão de seu 
território faz complexa a análise dos documentos e certidões necessárias para a segurança jurídica 
não sendo, dessa maneira, a matrícula do imóvel a única certidão necessária para a viabilidade da 
compra e venda, conforme ponderou a referida lei editada 13.097/2015.  
 
Palavras-chaves: due diligence, documentos, Lei n 13.097/15. 
 

ABSTRACT 
 
In the routine of buying and selling the requirement of documents and deeds is the necessary 
wariness for the safety of the deal and an extremely complex task in Brazil, really necessary when 
buying and selling real estate in order to protect the buyer against being surprised with eventual 
frauds in the factum or fraud against creditors.  
The term “due diligence” means "required carefulness" or "reasonable care" in general usage and 
refers to the process of study and detailed evaluation of information from the real estate 
documentation and even from previously owners, in the meanwhile this process is being even more 
required from the law operators in order to present to the acquirer all the risky situations of the 
deal and its structure and finally give the conclusion about the viability of the real estate acquisition 

 
133 Advogada do Escritório Kaiber e Pacheco Advogados Associados na cidade de São Paulo. Pós-graduada em Direito 
Processual Civil pela Universidade Federal do Estado do Amazonas. Pós-graduanda em Direito Imobiliário pela 
Escola Paulista de Direito. Outras informações: http://kaiberepachecoadvogados.com.br/. 
134 Advogada da FMartini Gestão Imobiliária no Município de Piracicaba/SP. Pós-graduanda em Direito Imobiliário 
pela Escola Paulista de Direito. Outras informações: https://www.fmartini.com.br/ 

http://kaiberepachecoadvogados.com.br/
https://www.fmartini.com.br/
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and eventual risks in the negotiation. So that the client can decide whether or not to buy or to sell 
the property.  
The Law # 13.097 of January 19, 2015, was mistakenly interpreted by many experts, since it 
brought to the society the false idea that legal situations that were not concentrated in the property 
registration would not be open to third parties, leaving only the up dated property registration to 
conclude the acquisition. 
However, the jurisdiction system of Brazil and its division as a result of the size of your territory 
makes extremely complex the analysis of necessary documents and deeds for the legal certainty, 
not being the property registration the only necessary deed for the viability of the purchase or the 
sale according to the referred law edited in 2015. 
 
Keywords: required carefulness, reasonable care, documents, law # 13.097/15 
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INTRODUÇÃO 
 

No momento da compra e venda, o cuidado na análise da documentação do imóvel e dos 

Vendedores é medida que se faz necessária e que deve ser muito bem analisada antes do 

fechamento do negócio a fim de mitigar todos os riscos inerentes à compra e venda, haja vista que 

o principal risco é a chamada fraude contra credores e também fraude à execução.  

No passado, muitos negócios foram realizados com a dispensa das certidões imobiliárias sob a 

alegação da dificuldade em amealhar referidos documentos, contudo, atualmente, o acesso à 

internet e a integração das informações pelos Tribunais e Cartórios, inclusive juntas comerciais, 

trouxeram as ferramentas necessárias para a busca das certidões, razão pela qual, eventual dispensa 

traz enorme risco ao negócio, pois se a venda for considerada como fraude à execução e o 

adquirente não for um terceiro de boa-fé, ela poderá ser declarada ineficaz em relação aos credores 

dos vendedores e com isso o comprador perderá o bem imóvel, cabendo tão somente, ação de 

regresso contra o promitente vendedor.  

Diante da diversidade dos Estados e ainda de não haver uma centralização das informações em um 

cadastro único, onde seria possível apurar eventuais processos distribuídos contra os vendedores, 

faz-se necessário ao adquirente de boa-fé exigir as certidões cíveis, trabalhistas, protesto, receita 

federal, justiça federal, justiça estadual, tribunais regionais e ainda certidões das juntas comerciais 

e até criminais a fim de saber se aquele vendedor possui processos distribuídos contra si e que 

possam levá-lo a insolvência, ou ainda, se está vendendo o imóvel para fraudar credores.  

O rol de certidões ainda é mais abrangente do que citado acima, pois os compradores precisam 

saber se os vendedores são sócios de empresas, o que poderá ser esclarecido pelas certidões das 

juntas comerciais, e caso positivo, deverão também os vendedores apresentar certidões da 

empresa, pois, eventualmente, os bens dos sócios poderão garantir eventuais processos, caso 

ocorra a despersonalização da pessoa jurídica, principalmente, no âmbito trabalhista.  

Ressalta-se, ainda, que os débitos eventualmente apurados junto à municipalidade decorrente de 

IPTU têm caráter propter rem, sendo de extrema importância a certidão negativa de débitos 

municipais, pois, caso existentes, esses acompanharão o imóvel.  

O que se tem buscado pacificar em nossos Tribunais é o entendimento de que o comprador 

diligente, ou seja, que solicitou todas as certidões do imóvel e dos vendedores antes da escritura 

de compra e venda e que fez constar todas expressamente na mesma, agiu com cautela e diligência, 

razão pela qual não poderá ter em seu desfavor a alegação da má-fé.  

No sentido de pacificar o entendimento sobre fraude à execução, o Superior Tribunal de Justiça 

em 2009, publicou a súmula 375, onde disse ser necessário o registro da penhora na matrícula do 

imóvel ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, a saber: “375 STJ: O entendimento da 

fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado e da prova de má-fé do terceiro 
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adquirente”. 

Contudo, a edição da referida súmula, que tentou buscar a pacificação do entendimento sobre 

eventual fraude à execução ou credores, não fora efetivamente eficaz, haja vista ser caráter 

subjetivo a má-fé, razão pela qual a apresentação das certidões expedidas nos momentos que 

antecedem a venda e a sua formalização na escritura tem se interpretado como boa-fé do 

adquirente, em caso de, após a conclusão do negócio, seja o comprador surpreendido com eventual 

fraude contra credores ou à execução.  

Alguns anos após, sobreveio a edição da Lei n. 13.097/15, a qual buscou dirimir todas estas 

celeumas, porém sem sucesso, conforme será visto a seguir.  

Ato contínuo e, considerando os ditames da referida Lei, serão, por fim, aqui debatidos os 

consectários da due diligence, quais sejam, fraude contra credores e fraude à execução. 

 

2. CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA  

 
A edição da Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, fora inicialmente interpretada pela sociedade e 

ainda por alguns operadores do direito como meio seguro para prosseguimento da compra e venda, 

bastando, tão somente, a expedição da matrícula atualizada do imóvel para a compra de um imóvel. 

Contudo, a complexidade do sistema jurídico brasileiro, sua grande extensão territorial e a 

interpretação diversa de cada Tribunal, levaram por terra o entendimento de que para uma compra 

segura seria necessária tão somente a matrícula atualizada do imóvel; assim, os operadores do 

direito na prática devem buscar outros meios para minimizar os riscos do negócio, sendo de 

extrema importância a expedição de todas as certidões das justiças e cartórios e não somente 

realizar a due diligence mediante a apresentação da matrícula atualizada.  

O artigo 54 da citada Lei dispõe que, excetuadas as hipóteses previstas no parágrafo único do 

aludido artigo, os atos jurídicos que não estiverem averbados ou registrados na matrícula do imóvel 

não poderão ser opostos aquele que, de boa-fé, adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre 

o imóvel, inclusive, para fins de evicção de direito, razão pela qual denominou-se concentração 

dos atos da matrícula.  

Em que pese a referida lei tentar buscar simplificar a análise de documentos, transferindo aos 

credores a obrigação de averbar na matrícula as distribuições das execuções (art. 828 do CPC), 

penhoras, arrestos, precisamos observar com atenção se o Poder Judiciário interpretará a referida 

lei da concentração dos atos da matrícula ao comprador que ao fechar um negócio e solicitou tão 

somente a matrícula atualizada do imóvel, dispensando as demais certidões de distribuições da 

justiça e dos cartórios. 

Exemplo de débitos que podem existir e que muito dificilmente estarão averbados na matrícula do 
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imóvel são os débitos com a Fazenda Pública, inscrito na dívida ativa, que, conforme artigo 185 

do Código Tributário Nacional135, leva a presunção de alienação fraudulenta. O artigo 792, inciso 

IV, do Código de Processo Civil136, também trata como fraude a simples existência de demanda 

capaz de reduzir o devedor à insolvência, independentemente, pois, de registro ou averbação na 

matrícula do imóvel. Posto isto, seria prematuro que tão somente a matrícula do imóvel fosse 

suficiente para garantir a segurança do negócio jurídico a ser celebrado.  

 
 
3. FRAUDE CONTRA CREDORES 
 

No direito brasileiro, a responsabilidade pelas dívidas contraídas pelo devedor apenas poderão ser 

liquidadas por meio de seu patrimônio, razão pela qual, a documentação no momento que 

antecedem a venda, faz-se necessário a fim de levantar um cenário daquele vendedor que está 

prestes a transmitir a sua propriedade e se este está fazendo de forma a fraudar credores e ainda, 

em estado de insolvência.  

“Fraude Contra Credores. Assim se entende por todo ato praticado pelo devedor com a intenção 

de fraudar seus credores do que lhes é devido. Nesta razão, qualquer manejo ou maquinação oculta 

do devedor, para fugir ao cumprimento de suas obrigações, seja desfalcando seu patrimônio, por 

meio de alienações ou de qualquer outro ato de disposição, que se mostrem injustos e prejudicados 

aos interesses de seus credores, indica-se fraude contra credores.”137 

Para caracterizar a fraude, o vendedor precisa estar vinculado a duas condições, ou seja, a 

diminuição do patrimônio do devedor e a insolvência em desfavor aos credores, sendo que a 

alienação dos bens imóveis diante de evidência da má-fé para causar prejuízo a pessoa que é parte 

de um processo é considerado ato anulável que poderá ser revogado por meio de duas ações, quais 

seja, Pauliana ou Revocatória 138 

A matéria que trata do vício social de fraude contra credores, alvo da ação pauliana ou revocatória, 

 
135 Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo 
em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.(Redação dada 
pela Lcp nº 118, de 2005) Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, 
pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 
2005).  
136 Art. 792 - A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: 
(...) 
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à 
insolvência; 
137 De Plácido e Silva, ed. Forense 18ª Edição. Vocabulário Jurídico. Atualizadores Nagib Slaibi Filho e Geraldo 
Magela Alves.  
138 Silvio Rodrigues, “Ação pauliana ou revocatória”, Enciclopédia Saraiva do Direito, São Paulo: Saraiva, vol. 3, 
pa.286.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp118.htm#art1
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aloca-se entre os artigos 158139 e 165140 do Código Civil, prevendo as hipóteses permissivas de 

anulação do negócio jurídico quando verificadas situações de presunção de fraude.  

Importante indicar que a ação pauliana ou revocatória é por sua natureza jurídica, ação de anulação 

de ato(s) jurídico(s) lesivo(s) ao interesse de credores, contudo, não é todo e qualquer processo 

que efetivamente apontado em uma certidão pode ser considerado como fraude à execução, pois 

se comprovado que o vendedor no momento da alienação possui patrimônio suficiente para 

garantir sua dívida não há que se falar em fraude à execução ou ainda contra credores.  

Segundo Silvio Rodrigues “fraude contra credores só se caracteriza quando for insolvente o 

devedor, ou se tratar de pessoa que, através de atos malsinados, venha a se tornar insolvente, 

porque enquanto solvente o devedor, ampla é a sua liberalidade de dispor seus bens, pois a 

prerrogativa de aliená-los é elementar do direito de propriedade. Entretanto, se ao transferi-los a 

terceiros já se encontrava insolvente o devedor, permite a lei torne-se em efeito tal alienação, quer 

pela prova do ‘consilium fraudis’, quer pela presunção legal do intuito fraudulento”141vi   

Quem está impedido de alienar é o vendedor insolvente e para saber o quanto ele deve é necessário 

buscar cautela na compra e venda, solicitando documentos e certidões que possam de forma direta 

trazer informações sobre a situação financeira, fiscal e processual do alienante.  

Desta forma, não basta somente o vendedor ter credores e sim ele precisa estar insolvente, de tal 

forma que a alienação de seus bens não deixará outra forma para que ele possa cumprir com sua 

obrigação junto a seus credores. 

No Brasil, a única forma de garantir o pagamento de uma dívida é pela responsabilidade 

patrimonial e não pessoal, sendo a única forma de constrição pessoal admitida no Brasil por dívidas 

aquela prevista de forma excepcional no artigo 5º da Constituição Federal, inciso LXVII, pelo 

inadimplemento no pagamento dos alimentos.  

Dessa forma, a ação pauliana visa desconstituir o negócio jurídico fraudulento sendo que seus 

requisitos são: a) anterioridade do crédito, ou seja, existência do crédito quando da alienação; b) 

consilium fraudis, elemento subjetivo, que se presume lesão, bastando a simples consciência do 

 
139 Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, 
ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como 
lesivos dos seus direitos. 
140 Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se 
tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo único. 
141 Silvio Rodrigues, “Ação pauliana ou revocatória”, Enciclopédia Saraiva do Direito, São Paulo: Saraiva, vol. 3. 
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prejuízo; c) eventus damni, ou seja, a redução do devedor à insolvência pela prática do ato de 

alienação.  

Toda forma de buscar conhecimento de processos que possa o vendedor estar envolto antes da 

alienação devem ser realizadas pelas certidões e pela matrícula atualizada do imóvel, 

conjuntamente, as quais são expedidas pelos órgãos da justiça federal, estadual, receita federal, 

cartórios de protestos, juntas comerciais e ainda outros elementos. 

4. FRAUDE À EXECUÇÃO  

Por outro lado, a fraude à execução é situação mais grave que a fraude a credores, tratada no tópico 

anterior, uma vez que aquela viola a autoridade da jurisdição, e, por isso mesmo, deve ser 

combatida veementemente. É um ato, portanto, de tamanha gravidade que constitui, também, ato 

atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 774, I do Código de Processo Civil142, eis que 

havendo ação judicial em andamento, o interesse na manutenção do patrimônio do executado não 

é mais apenas do credor, mas também da jurisdição, cuja atividade atua sobre este conjunto de 

bens. Além disso, é instituto tipificado como crime contra a administração da justiça, no art. 179 

do Código Penal.143 

Pois bem. 

Fraude à execução, portanto, na lição de Cândido Rangel Dinamarco, “(...) consiste na realização 

de um ato de disposição ou oneração de coisa ou direito depois de instaurado um processo cujo 

resultado poderá ser impossível sem lançar mão desse bem”. 144 

Para Fredie Didier, “A fraude à execução é manobra do devedor que causa dano não apenas ao 

credor (como na fraude pauliana), mas também à atividade jurisdicional executiva. Trata-se de 

instituto tipicamente processual. É considerada mais grave do que a fraude contra credores, vez 

que cometida no curso de processo judicial, executivo o apto a ensejar futura execução, frustrando 

os seus resultados. Isso deixa evidente o intuito de lesar o credor, a ponto de ser tratada com mais 

rigor”.145 

A fraude à execução está disposta no art. 792 do CPC, o qual elenca as suas hipóteses, a saber: 

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: 

 
142 “Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: 
I - frauda a execução;” 
143 “Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas: Pena - 
detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”. 
144 Instituições de direito processual civil, vol. IV, p. 387. 
145 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. - Vol.3.Editora Juspodivm: Salvador, 2016.13ª Ed. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28889892/artigo-792-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
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I - Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão 
reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no 
respectivo registro público, se houver; 

II - Quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo 
de execução, na forma do art. 828; 

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou 
outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; 

IV - Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor 
ação capaz de reduzi-lo à insolvência; 

V - Nos demais casos expressos em lei. 

Relativamente à fraude à execução, como já repisado, o STJ editou em 2009 a Súmula 

375 nos seguintes termos: “o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da 

penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” 

O enunciado deixa claro que a má-fé do adquirente não é presumida, salvo se houver 

registro de penhora (aqui subtende-se arresto, gravame etc.), por neste caso o terceiro adquirente 

não poderá alegar desconhecimento, tampouco a boa-fé se já tem um gravame de distribuição 

de ação na matrícula do bem, por exemplo, conforme previsão expressa contida no art. 844 do 

CPC, in verbis: 

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao 
exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro 
competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 
independentemente de mandado judicial. 

Contudo, deve-se levar em conta, além do entendimento acima, que na referida súmula 

consta a conjunção ou seguida da expressão “da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Ou seja, 

pela segunda parte da súmula entende-se que se não tiver ocorrido o óbvio (ausência de boa-fé 

quando já existe gravame na matrícula do bem – primeira parte da súmula), a prova da má fé do 

adquirente deve ser feita pelo credor, uma vez que se o adquirente adquiriu um bem sobre o qual 

não existia nenhuma gravame, presume-se a sua boa-fé. Assim, vem a parêmia: a boa-fé se 

presume; a má-fé se prova. 

Não obstante todo esse entendimento sumulado, o qual é emprestado a vários decisórios 

dos Tribunais pátrios, inclusive à própria Corte Superior, foi editada a Lei da Concentração dos 

Atos da Matrícula – Lei Federal 13.097, de 19/01/2015, após a edição da Súmula em comento. 
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Pela leitura do caput do art. 54146 da referida Lei, parece que qualquer tipo de negócio 

que visa transferir propriedade de bens imóveis, ex vi da venda, são presumidos eficazes em 

relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou 

averbadas na matrícula do imóvel. Em outras palavras:  não poderão ser opostas ao terceiro de 

boa-fé as situações jurídicas que não constarem da matrícula do imóvel, inclusive para fins de 

evicção. 

Ora, como bem salientado pelo nobre Professor Scavone, em sua brilhante palestra no 

Congresso em questão, esse entendimento veio apenas corroborar o que a súmula já dizia, qual 

seja: em suma, no caso de não possuir nenhum apontamento na matrícula do bem, presume-se a 

boa-fé do adquirente. Tal presunção, como já repisado, é relativa, pois o credor poderá provar o 

contrário, mediante apresentação de provas de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de 

que o bem possuía gravames, em que pese não possuir nada na matrícula. É sabido, pelo menos 

por todos aqueles que vão fazer uma transação imobiliária, os cuidados que se deve ter, dentre os 

quais, a primeira providência que qualquer pessoa toma antes de adquirir um imóvel é investigar 

a vida do vendedor, exigindo certidões negativas de toda sorte, ou, ainda, caso positiva, seguida 

de seus esclarecimentos, inclusive de distribuição de feitos à justiça comum e do trabalho, tendo 

em vista que, por meio dessas certidões, o adquirente verificará se há alguma ação contra o 

vendedor que possa embaraçar a transação e, assim, não a concluir. Mas não é só. Todas essas 

certidões deverão ser guardadas.  

Assim, com base no disposto nesse art. 54, alguns estudiosos do direito, bem como muitas pessoas 

que trabalham no ramo imobiliário, começaram a defender que basta exigir a matrícula do bem 

para a garantia do negócio, ou seja, se nada houver sido registrado na referida matrícula, o negócio 

jurídico da compra e venda pode ser celebrada com segurança.  

Contudo, esse entendimento não merece prosperar, por todas as razões já esposadas, e também 

pelo próprio parágrafo único do citado art. 54, o qual tem sido esquecido, que assim dispõe: “Não 

poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, 

inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos 

reais sobre o imóvel, (...)”. Em outras palavras, só não é possível opor situações jurídicas 

constantes da matrícula ao terceiro de boa-fé; ao passo que, a contrario sensu, ao terceiro de má 

fé poderão ser opostas as situações que não constam da matrícula. E é exatamente o que diz a 

Súmula 375 acima comentada. 

 

146 Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis 
são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas 
na matrícula do imóvel as seguintes informações. 
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Pois bem. Todo esse entendimento veio a ser confirmado pelo STJ, por meio da sua 

Segunda Seção, ao apreciar o Tema n. 243, sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do 

acórdão que produziu a seguinte ementa, in verbis: 

 
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 
FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 
375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA 
CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO 
CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. 
PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 
1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, 
ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora 
do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 
375/STJ). 
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente 
aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus 
da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de 
levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no 
art. 659, § 4º, do CPC. 
1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de 
execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida 
no dispositivo. 
2. Para a solução do caso concreto: 
2.1. Aplicação da tese firmada. 
2.2. Recorrente provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, 
consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização 
da instrução processual na forma requerida pelos Recorrentes. 
(REsp 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator p/ Acórdão 
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 1º/12/2014.) grifo 
nosso 

 

Portanto, nos termos da mencionada Súmula, confirmado pelo Recurso Repetitivo já 

mencionado, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora (ou 

qualquer outro gravame) do bem alienado. Na falta de registro, imputa-se ao credor o ônus de 

provar a má-fé do terceiro adquirente, a fim de demonstrar que este tinha ciência da ação em 

curso, uma vez que o STJ optou por proteger o terceiro adquirente, pois cumpre ao credor 

diligente, que queira evitar os dissabores de uma possível fraude à execução, tomar as 

providências necessárias para tornar pública a existência da ação ou da constrição. 

Contudo, como esse julgado não estabelece como se prova a má-fé, eis que subjetiva, ele 

apenas corrobora o que já estava disposto na súmula 375. Não obstante este entendimento, para 
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o nobre Professor palestrante, prova-se a má-fé por indícios e presunções, ou seja, aquele 

adquirente que não tira as certidões nem do local onde está domiciliado o vendedor não está 

agindo de boa-fé, eis que não foi minimamente diligente, razão pela qual este terceiro não pode 

ser beneficiado pela presunção relativa de fraude. 

Portanto, a “regra” da concentração dos atos da matrícula, da forma estabelecida no 

citado art. 54, não é suficiente para que qualquer adquirente deixe de tomar as cautelas 

necessárias para a consecução de um negócio jurídico, quais sejam, a exigência, no mínimo, das 

certidões negativas do vendedor, eis que, como dito, quem não exige tais certidão não age com 

a boa-fé necessária. 

5. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, resta claro que a due diligence é na documentação imobiliária de suma 

importância para a consecução dos negócios jurídicos correlatos, não podendo ser simplificada 

pela apresentação tão somente da matrícula do imóvel, nos termos da intepretação emprestada à 

Lei Federal n. 13.097/15 por alguns (interpretação equivocada, repisa-se), uma vez que a extensão 

do território e das diversas justiças poderão surpreender posteriormente o adquirente que não 

buscou conhecer previamente a solvência do devedor, de tal sorte que o comprador diligente 

deve continuar adotando todas as cautelas necessárias para tentar ao máximo garantir a 

segurança do negócio jurídico notadamente no que concerne à solicitação de todas as certidões 

aplicadas à espécie, conforme já mencionadas no decorrer deste trabalho. 
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