
IMÓVEIS URBANOS

PARCELAMENTO E 

COMERCIALIZAÇÃO

• Decreto-lei 5.481/1928

• Decreto-lei 5.234/1943

• Decreto-lei 58/1937

• Lei 4.591/1964

• Lei 4.864/1965

• Lei 6.766/1979

• Lei 9.514/1997

• Lei 13.465/2017

• Lei 13.786/2018



JUDICIÁRIO E O MERCADO 

IMOBILIÁRIO

UM DIÁLOGO NECESSARIO

,



FONTES DE SUSTENTAÇÃO

• Receitas da alienação das unidades (venda a crédito com pacto de

alienação fiduciária, promessa de venda).

• Cessão plena dos créditos constituídos nos contratos de alienação.

• Financiamento da construção com garantia de cessão fiduciária dos

créditos oriundos da comercialização.

,



FATORES DE AUTOSSUSTENTAÇÃO

• Prazo de carência – realização da incorporação após

confirmação da sua viabilidade econômico-financeira.

• Patrimônio de afetação – torna os direitos e

obrigações da incorporação incomunicáveis em

relação ao patrimônio geral da incorporadora.



FATORES DE AUTOSSUSTENTAÇÃO

• Irretratabilidade das promessas – garantia de

estabilidade do fluxo financeiro destinado ao

pagamento do passivo da incorporação.

• Resolução extrajudicial e leilão – procedimento de

recomposição do capital em condições compatíveis

com as exigibilidades do passivo da incorporação.



FATORES DE AUTOSSUSTENTAÇÃO

• Impenhorabilidade dos créditos oriundos das

vendas – preservação do fluxo financeiro destinado

ao pagamento do custeio da construção do conjunto

imobiliário (CPC, art. 833, XII)

• Pagamento do incontroverso – Lei 10.931/2004 e

CPC, art. 330)



Coligação das promessas para realização do interesse
comum da coletividade dos contratantes.

Contratos comunitários – a noção de comunidade e de
coligação subjaz na própria racionalidade econômico-
financeira da espécie de operação

INCORPORAÇÃO 

= 

UNIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA



INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS 

DE PROMESSA DE VENDA

A realização da função econômica e social de

cada contrato individual depende do

cumprimento de todos os contratos



PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA 

COLETIVIDADE,

(…) 2. Embora o art. 43, III, da Lei nº 4.591/64 não admita

expressamente excluir do patrimônio da incorporadora

falida e transferir para comissão formada por adquirentes de

unidades a propriedade do empreendimento, de maneira a

viabilizar a continuidade da obra, esse caminho constitui a

melhor maneira de assegurar a funcionalidade econômica e

preservar a função social do contrato de incorporação, do

ponto de vista da coletividade dos contratantes e não dos

interesses meramente individuais de seus integrantes.

(continuação ementa REsp 1115605 / RJ – Min. Nancy Andrighi

- DJe 18/04/2011)



PREVALÊNCIA DO INTERESSE 

DA COLETIVIDADE

(...) 3. Apesar de o legislador não excluir o direito de qualquer

adquirente pedir individualmente a rescisão do contrato e o

pagamento de indenização frente ao inadimplemento do

incorporador, o espírito da Lei nº 4.591/64 se volta claramente para

o interesse coletivo da incorporação, tanto que seus arts. 43, III e

VI, e 49,autorizam, em caso de mora ou falência do incorporador,

que a administração do empreendimento seja assumida por

comissão formada por adquirentes das unidades, cujas decisões,

tomadas em assembleia, serão soberanas e vincularão a minoria.
(continuação ementa REsp 1115605 / RJ – Min. Nancy Andrighi - DJe

18/04/2011)



MULTIPROPRIEDADE

DIREITO REAL
“Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Embargos de terceiro. Multipropriedade

imobiliária. 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. (...). 2. Extremamente acobertada por

princípios que encerram os direitos reais, a multipropriedade imobiliária, nada obstante ter

feição obrigacional aferida por muitos, detém forte liame com o instituto da propriedade, se

não for sua própria expressão, como já vem proclamando a doutrina contemporânea,

inclusive num contexto de não se reprimir a autonomia da vontade nem a liberdade contratual

diante da preponderância da tipicidade dos direitos reais e do sistema de numerus clausus.”

Recurso Especial 1.546.165-SP, relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe

6.9.2016).



ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO  

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE

HABITAÇÃO. LEI N. 10.931/2004. INOVAÇÃO. REQUISITOS PARA

PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO A TODOS OS CONTRATOS DE

FINANCIAMENTO. 1. A análise econômica da função social do contrato,

realizada a partir da doutrina da análise econômica do direito, permite

reconhecer o papel institucional e social que o direito contratual pode

oferecer ao mercado, qual seja a segurança e previsibilidade nas operações

econômicas e sociais capazes de proteger as expectativas dos agentes

econômicos, por meio de instituições mais sólidas, que reforcem, ao

contrário de minar, a estrutura do mercado. 2. Todo contrato de

financiamento imobiliário, ainda que pactuado nos moldes do Sistema

Financeiro da Habitação, é negócio jurídico de cunho eminentemente

patrimonial e, por isso, solo fértil para a aplicação da análise econômica do

direito.”(Resp 1.163.283-RS, rel. Min Luís Felipe Salomão, Dje 4.5.2015).



CONVIVÊNCIA DA LEI 

4.591 COM O 

CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR



ADI nº 2.591 – CDC e os contratos bancários

[as normas do CDC se aplicam] “sobre os aspectos factuais da

relação entre instituição do sistema financeiro e cliente, encarada

apenas do ponto de vista do consumo. Não invadem, portanto,

nenhuma competência que se possa qualificar reservada a normas

regulamentares do sistema financeiro nacional, cujo âmbito de

aplicação, ou de validade material, é outro (...). O CDC não tende a

disciplinar as relações entre as instituições integrantes do sistema

financeiro nacional e seus clientes, sob o prisma estritamente

financeiro...” (do voto do Ministro Cezar Peluso).

CONVIVÊNCIA DO CDC 

E DAS LEIS ESPECIAIS



RE 636.331-RJ – Repercussão geral

Prevalência das normas especiais da Convenção de Varsóvia

sobre a norma geral do Código de Defesa do Consumidor.

Fundamento: as Convenções Internacionais têm status de lei

ordinária e, sendo especiais, prevalecem sobre o CDC naquilo que

têm de específico, com base nas regras de coexistência das

normas no ordenamento, segundo os critérios da cronologia e da

especialidade.

CONVIVÊNCIA DO CDC 

E DAS LEIS ESPECIAIS



Resp 80.036-SP  - Relator Ministro Rui Rosado

[...] “o CODECON trata regras que presidem a situação específica de

consumo e, além disso, define princípios gerais orientadores do Direito das

Obrigações. Na teoria dos sistemas, é um caso estranho a lei do

microssistema enunciar os princípios gerais para o sistema, mas é isso o que

acontece no caso, por razões várias, mas principalmente porque a nova lei

incorporou ao ordenamento civil legislado normas que expressam o

desenvolvimento do mundo dos negócios e o estado atual da ciência ...”.

(...). É certo que o contrato de incorporação, no que tem de específico, é

regido pela lei que lhe é própria (Lei 4.591/64).” (voto do Ministro Ruy

Rosado).

CONVIVÊNCIA DO CDC COM A LEI 4.591



• Não há incompatibilidade entre a Lei das Incorporações e o

CDC, até porque aquela é precursora do CDC, pois institui um

sistema de proteção dos adquirentes de imóveis em construção

fundamentado exatamente nos mesmos princípios que

orientaram a concepção do CDC, isto é, boa-fé objetiva,

equilíbrio do contrato e função do contrato.

• Aplicam-se as normas do CDC ao contrato de incorporação

“encarada apenas do ponto de vista do consumo”, sem

interferir na tipicidade e na funcionalidade do contrato.

CONVIVÊNCIA DO CDC COM A 

LEI 4.591



CONVIVÊNCIA DO CDC COM A LEI 9.514/1997 

Alienação fiduciária

Prevalência da Lei 9.514 sobre art. 53 do CDC

Posição do Superior Tribunal de Justiça

Agravos de Instrumentos em REsps nºs 932750-SP (8.2.2008) e

1.160.549-RS (3.9.2012) e REsps 1.230.384-SP (3.4.2013), 1.421.845-SP

(decisão monocrática, 1.6.2015), 1.172.146-SP (26.6.2015) e 1.456.180-

DF (decisão monocrática, 8.10.2015).

“A regra especial do § 4º da Lei n. 9.514/97 claramente estatui que

a restituição ao devedor, após a venda do imóvel em leilão, será do valor

do saldo que sobejar ao total da dívida apurada. Portanto, existe regra

especial para a situação jurídica em questão, que deve preponderar sobre

a regra geral do Código de Defesa do Consumidor”



RESOLUÇÃO DA PROMESSA 

POR INADIMPLEMENTO DO 

ADQUIRENTE

Critério da Lei 4.591/1964

Art. 63 – Resolução da promessa de pleno direito nos contratos

que contiverem cláusula resolutiva expressa, seguida de leilão

da fração ideal e acessões do adquirente inadimplente.

Meio adequado para recomposição do capital da incorporação



POSIÇÕES DIVERGENTES



CRITÉRIO DA JURISPRUDÊNCIA 

PARA RESOLUÇÃO 

DAS PROMESSAS



RESOLUÇÃO DA PROMESSA POR 

INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE

Critério da jurisprudência

(2015) Súmula 543 do STJ – “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 sido o

comprador quem deu causa ao desfazimento.”



SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA 

SÚMULA 543 

QUANTO AO MOMENTO DA 

RESTITUIÇÃO



✓0,5% por mês sobre valor do contrato

✓IPTU

✓Contribuição de condomínio ou de associação

✓outros encargos e despesas previstas no contrato

✓Pagamento por compensação com o crédito do adquirente

(art. 67-A, §§ 2º e 3º)

TAXA DE FRUIÇÃO E ENCARGOS

DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL



Lei 4.591/1964, com a redação dada pela Lei 13.786/2018

“Art. 67-A. ...............................................................................................................

§ 14. Nas hipóteses de leilão de imóvel objeto de contrato de compra e venda com

pagamento parcelado, com ou sem garantia real, de promessa de compra e venda

ou de cessão e de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em

garantia, realizado o leilão no contexto de execução judicial ou de procedimento

extrajudicial de execução ou de resolução, a restituição far-se-á de acordo com os

critérios estabelecidos na respectiva lei especial ou com as normas aplicáveis à

execução em geral."

RESTITUIÇÃO APÓS EXTINÇÃO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA



Aplicação do procedimento definido na lei especial

Extinção do contrato seguida de leilão

✓Promessa: Lei 4.591/1964, art. 63, e Lei 4.854/1965, art. 1º, VII

✓Alienação fiduciária: Lei 9.514/1997, art. 27, § 4º

✓Hipoteca: Decreto-lei 70/1966 , arts. 29 a 41

(art. 67-A, § 14)

EXTINÇÃO EXTRAJUDICIAL 

DE PLENO DIREITO



STJ, REsp 1.399.024-RJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 11.12.2015

“2. A revogação parcial da Lei n. 4.591/1964 não atingiu a previsão

constante de seu art. 63, consistente na execução extrajudicial do

contratante faltoso em sua obrigação de pagamento das prestações do

preço da construção. 3. A execução instituída pela Lei n. 4.591/1964

possibilitou a realização de leilão extrajudicial, devendo, no entanto, a

opção por sua utilização constar sempre, previamente, do contrato

estabelecido entre as partes envolvidas na incorporação. 4. A necessidade

de previsão contratual da medida expropriatória extrajudicial, e a

ocorrência de prévia interpelação do devedor para que seja constituído em

mora, dão a essa espécie de execução elementos satisfatórios de

contraditório, uma vez que a interpelação será absolutamente capaz de

informar o devedor da inauguração do procedimento, possibilitando,

concomitantemente, sua reação.”

LEILÃO DO ART. 63 DA LEI 4.591



TJRJ. Apelação 0015213-40.2016.8.19.0209, 25ª Câmara Cível, rel. Des.

JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, j. 18/12/2018 - JULGAMENTO:

18/12/2017

“Consumidor. Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel na

planta. Rescisão contratual. Pretensão autoral de devolução do valor pago

e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. (...).

A realização de leilão extrajudicial, do imóvel em questão, não retira

do consumidor a possibilidade de buscar judicialmente a resolução do

contrato avençado, posto que a retenção, pelo vendedor, do valor

integral, pago pelo adquirente após a realização do leilão, acarretaria

enriquecimento indevido da demandada.”

RESOLUÇÃO JUDICIAL DE 

PROMESSA JÁ RESOLVIDA 

EXTRAJUDICIALMENTE



Apelação 1000707-79.2016.8.26.0554, 6ª Câmara de

Direito Privado do TJSP. Rel Des. Rodolfo Pellizari.

01.06.2017.

“RESTITUIÇÃO DE VALORES. Inequívoca validade do

leilão extrajudicial realizado, em observância ao artigo 63,

§1º ao 7º da Lei 4.591/64 c/c art. 1º, incisos VI e VII, da

lei nº 4.864/65. O inadimplemento do comprador, neste

caso, embora impeça o exercício do pedido de rescisão

contratual, não obstaculiza o pleito de devolução das

parcelas pagas Inteligência do art. 53, do CDC.”

RESTITUIÇÃO 

MESMO SEM SALDO NO LEILÃO



Apelação 0104383-79.2007.8.26.0100, 9ª Câmara de

Direito Privado do TJSP, rel. Des. Alexandre Lazzarini, j.

23.2.2016

“Rescisão contratual. Alienação fiduciária. (...). 2.

Possibilidade do pedido de rescisão judicial do contrato de

alienação fiduciária, formulado pelos devedores. Hipótese

em que a propriedade ainda não havia se consolidado em

favor da credora fiduciária, e a cautelar em apenso obstou o

prosseguimento da execução extrajudicial (Lei 9.514/97).”

“RESCISÃO” 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA



Apelação 1111261-56.2014.8.26.0100, 5ª Câmara de Direito

Privado do TJSP. Rel. Des. Moreira Viegas. 30.08.2017

“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA RESCISÃO

RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS Impossibilidade

econômica superveniente do adquirente em arcar com as prestações

ajustadas Leilão extrajudicial que não retira do vendedor a

obrigação em devolver as parcelas efetivamente pagas na hipótese

de rescisão contratual - Inteligência dos arts. 1º, VII da Lei n°

4.864/65 e 63 da Lei n° 4.591/64 – Rescisão decretada - Ato que

causa prejuízo ao credor - Taxa de retenção mantida em 10% dos

valores pagos, para evitar enriquecimento indevido.”

RESTITUIÇÃO MESMO EM 

LEILÃO NEGATIVO


