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Locação: Menor de Idade

Contrato de administração de locação pode 
ser feito em nome de menor de idade?

Pergunta: Ao confeccionar um contrato de administração do imóvel a ser locado, poderá ser feito em 

nome de pessoa menor de idade? Ou terá o menor que ser representando por alguém?

BDI Responde: Sim. O contrato deverá ser feito em nome do menor, representado ou assistido pe-

los seus representantes legais (pai, mãe, tutor, curador), conforme os artigos 3º, 4º, 1.634 e 1.747 do 

Código Civil.

As pessoas absolutamente incapazes (menores de 16 anos) serão representados pelos pais, tutores 

ou curadores em todos os atos jurídicos, assinando o contrato. (locação, administração, compra e venda, 

etc).

As pessoas relativamente incapazes (maiores de 16 e menores de 18 anos) serão assistidos pelos 

seus representantes para estes atos, ou seja, o relativamente incapaz tem o direito de se manifestar 

(assinar), mas a validade de sua manifestação de vontade para produzir efeitos jurídicos depende de que 

seu assistente complemente esta manifestação, também assinando pelo incapaz.

Neste caso existirá um suprimento da incapacidade, fazendo com que o ato jurídico não seja nulo.
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Síndico pode desligar o motor de portão de edifício 
comercial sem o consentimento dos condôminos?

Um condomínio comercial tem o funcionamento das 07:00 as 20:00hrs. O síndico passou a 

desligar o motor do portão da garagem, e os condôminos realizam a abertura manual.

Um condômino questionou alegando que não é permitida tal atitude, pois o mesmo fica em 

sua sala até as 22:00hrs.

Pergunta: Poderá ser realizada uma assembleia para aprovar o desligamento do motor do 

portão da garagem, com abertura manual?

BDI Responde: Sim. Primeiramente, nos termos do art. 1.333 do Código Civil, os condômi-

nos ou locatários, sujeitam-se, obrigatoriamente, ao cumprimento da convenção, regulamento 

interno ou atas de assembleias, que determinam o horário de funcionamento do prédio comer-

cial, que deverá ser respeitado.

Por outro lado, também, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, o condomínio responde 

pelo prejuízo causado a terceiro por ação ou omissão do síndico, especialmente no tocante à 

vigilância, segurança do edifício, controle sobre os empregados (vigias, porteiro, zelador), nos 

termos estabelecidos pela convenção e/ou regimento interno, que compete ao síndico cumprir 

e fazer cumpri-la (art. 1.348, inciso V do Código Civil), podendo deixar o fechamento do prédio 

às 22hrs somente se houver a aprovação pela assembleia, devido à segurança do edifício (rou-

bos, furtos), ou pagamentos de horas extras ao porteiro e seguranças do edifício.

Portanto, o síndico e nem a administradora não pode, arbitrariamente, modifi-

car o horário de abertura e fechamento do prédio, a não ser que haja uma assem-

bleia para alterar a convenção e o regulamento interno, estabelecendo novos horários. 

Motor de Portão
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Elevador: Animal de Estimação

Moradora com problemas no joelho poderá transitar
com os seus animais de estimação dentro do elevador! 

Comentário do BDI: Trata-se de uma ação de uma moradora em que busca a autorização para tran-

sitar com os seus animais de estimação dentro do elevador, pois a síndica teria vedado o uso do elevador 

e exigido que ela descesse com os animais pelas escadas, conforme previsto no regimento interno do 

prédio. A moradora apresentou um laudo médico que comprova que ela é portadora de condropatia nos 

joelhos, o que a impede de descer as escadarias carregando peso. Os animais são de pequeno porte, 

vacinados e adestrados para fazer as necessidades somente em ambiente externo. Na decisão, o relator 

destacou que as normas do regimento interno do edifício preveem a possibilidade de uso do elevador 

por animais domésticos em situações excepcionais, a critério do síndico ou do conselho, bem como para 

acesso ao subsolo. “Ora, se é permitido ao morador transitar com os cães pelo elevador para acessar o 

subsolo, não se afigura razoável a proibição de acessar o térreo, aparentando que a norma condominial 

mais visa a proibição de trânsito dos animais no térreo do que no elevador”.

Portanto, ficou decidido que a moradora terá o direito de transportar os seus animais de estimação 

dentro do elevador, observando as condições de higiene, saúde e segurança mantendo o convívio social 

e a boa vizinhança.

Ementa: Agravo de instrumento. Obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência. 

Preliminar. Ausência de causa de interesse de agir. Rejeitada. Condomínio edilício. Uso de elevador. Ani-

mal de estimação de pequeno porte. Mitigação da norma condominial. Possibilidade. Condômina com 

problemas de saúde. Ausência de comprovação de risco à segurança e higiene do condomínio. Requisitos 

para concessão da tutela. Preenchidos. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 

que indeferiu a tutela de urgência, objetivando autorização de uso do elevador do condomínio para o 

transporte de animais de estimação. 2. A ausência de ato formal proibitivo em face da agravante não 

afasta o interesse no prosseguimento do feito, em decorrência de norma condominial proibitiva, do direi-

to de utilizar o elevador com animais de estimação. 3. Conquanto as cláusulas que restringem o trânsito 

de animais pelas áreas comuns de um condomínio sejam justificáveis, pois visam garantir a proteção, o 

sossego, a segurança e a saúde da coletividade, deve-se ponderar se as limitações impostas são legíti-

mas e encontram respaldo na legislação, designadamente frente aos direitos de liberdade e de proprie-

dade dos moradores, bem como frente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. In casu, 

considerando-se que a autora/agravante ostenta dificuldade comprovada de utilizar as escadas e que a 

convenção condominial exige o transporte de animais em áreas comuns no colo, revela-se adequado, por 

ora, assegurar o direito de transporte dos cães no elevador, observadas as condições de higiene, saúde 

e segurança aplicáveis aos tutores, buscando-se sempre preservar o convívio social e a boa vizinhança. 

5. Recurso conhecido e provido.

Dados da Decisão: TJDFT – Agravo de Instrumento n° 0705715-44.2022.8.07.0000 – Relator: Des. 

Sandoval Oliveira – Data do Julgamento: 20.5.2022

Nota do BDI: Leia a íntegra em www.diariodasleis.com.br.
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Venda de Imóvel Locado

É necessário fazer novo contrato de locação em 

que o proprietário atual manterá o locatário?

Um imóvel foi vendido durante a locação. O novo proprietário manterá a locação com o mesmo loca-

tário. 

Pergunta: Devo fazer um novo contrato?

BDI Responde: Não há necessidade de se fazer um novo contrato porque o adquirente se sub-roga 

nos direitos do contrato de locação realizado com o vendedor (sub-rogação), nos termos do art. 8º da 

Lei Nº 8.245/91.

Pelo parágrafo 2º desse artigo, se o novo proprietário não pedir a retomada do imóvel em noventa 

dias, presume-se que ele concorda com a continuidade da locação.
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Aluguéis nos Shoppings

As negociações de valores de aluguéis
 e as bases artificiais dos shoppings

Daniel Cerveira*

Os lojistas instalados nos 

principais shopping centers do 

Brasil vêm sofrendo pressões 

enormes em manter os alugu-

éis das lojas em números sau-

dáveis, em razão do poder de 

negociação desproporcional dos 

empreendedores em detrimen-

to dos varejistas. Mesmo para 

as redes com crescimento nas 

vendas e em processo de ex-

pansão, não é razoável admitir 

um golpe desta maneira nas 

suas margens de lucro.

O mercado de shopping cen-

ters é oligopolizado por nature-

za, com barreiras às entradas 

significativas. Recentemente, 

observamos a fusão de dois 

grandes players e continua 

uma tendência de consolida-

ção. Ademais, é comum verifi-

carmos shoppings concorrentes 

praticando condutas idênticas 

no que tange ao trato junto aos 

lojistas, o que comprova a for-

tíssima concentração de merca-

do.

Como possuem capacidade 

única de atrair fluxo significativo 

de consumidores, os centros de 

compras são essenciais do pon-

to de vista dos lojistas, ou seja, 

existe uma clara relação de de-

pendência entre os comercian-

tes e os locadores de espaços. 

Somente esses elementos já in-

dicariam o desequilíbrio do po-

der de barganha entre as partes 

envolvidas, sendo que existem 

outros tantos, tais como a as-

simetria de informações, por 

exemplo, quando os lojistas ini-

ciantes desconhecem seus di-

reitos e obrigações na relação 

locatícia, bem como práticas 

básicas e preços de mercado, 

situação que concede uma van-

tagem negocial aos shoppings. 

As despesas com os aluguéis 

e encargos com operações em 

shopping centers sempre re-

presentaram uma linha rele-

vante na estrutura de custos 

dos lojistas, lembrando que, ao 

contrário do que ocorre com os 

tributos e matérias-primas, por 

exemplo, o custo de ocupação 

continua igual, mesmo em um 

cenário de queda nas vendas.

A explosão, a partir do final 

de 2020, dos índices IGP-M e 

IGP-DI, ambos publicados pela 

Fundação Getúlio Vargas, ado-

tados como indexadores de re-

ajustes dos aluguéis, jogaram 

os valores para patamares fora 

da realidade do ponto de vis-

ta da capacidade dos lojistas 

em suportarem as majorações, 

considerando o nível de vendas 

apresentado. Se já não bastas-

se, o atual cenário de inflação 

alta, que impacta os valores 

dos insumos, e a estagnação 

econômica do Brasil, que im-

pede o repasse nos preços dos 

produtos destinados aos con-

sumidores finais, pressionam 

as margens dos varejistas, os 

quais não têm alternativas que 

não sejam buscar diminuir o 

custo de ocupação ou fechar 

seus estabelecimentos, visto 

que a “conta não fecha”. A pro-

va disso é a grande quantidade 

de espaços vazios nos centros 

de compras, inclusive os tradi-

cionais e campeões de venda, 

além do número recorde de 

ações judiciais ajuizadas pelos 

varejistas no sentido de obte-

rem a redução nos valores lo-

cativos.

Nessa ótica, em que pese 

as negociações visando o ajus-
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te nas bases contratuais conti-

nuem naturalmente intensas, 

verificamos a resistência pro-

gramada de uma boa parte dos 

shoppings em concordar na re-

dução definitiva do aluguel, com 

uma clara intenção em manter 

a base geral de preços elevada, 

acarretando no controle artifi-

cial dos preços.

Verificamos no mercado, 

como regra, descontos tempo-

rários para viabilizar as opera-

ções, mesmo alongadas, porém 

sempre com tempo de durações 

determinadas. O incentivo para 

este comportamento é manter a 

base de locativos alta para ser-

vir como referência para novos 

lojistas e nas perícias judiciais 

realizadas em sede das ações 

revisional de aluguel e renova-

tórias de contrato de locação. 

Ademais, os comerciantes têm 

poucas opções, pois, ou perma-

necerem nos empreendimentos 

nas condições colocadas pelos 

locadores, ou precisarão encer-

rar suas atividades e, nesta hi-

pótese, sob pena de incidência 

de pesadas multas.

Com efeito, impõe registrar 

o fundamental papel da ação 

renovatória de contrato de lo-

cação em equilibrar as forças 

na relação lojista-inquilino e 

shopping-locador. Além de ga-

rantir a permanência no ponto 

comercial e, por consequência, 

a proteção do fundo empresa-

rial formado pelo lojista, a Lei 

garante que o aluguel do novo 

período contratual seja fixado 

com base no preço médio pago 

pelos outros lojistas do respec-

tivo empreendimentos instala-

dos em espaços similares.

A Lei do Inquilinato determi-

na que o locativo alvo de avalia-

ção judicial, em sede das ações 

revisional de aluguel e renova-

tória de contrato de locação, 

deve representar o real e jus-

to daquele momento, o que na 

prática quer dizer que o aluguel 

deverá ser apurado através dos 

métodos estabelecidos nas nor-

mas técnicas. Nesse contexto, 

nada mais correto que os Srs. 

Peritos Judiciais considerem 

como paradigmas, para fins de 

comparação dos locativos, os 

valores reais praticados pelas 

partes, à luz dos eventuais des-

contos temporários acordados. 

No mais, é essencial que seja 

dada preferência aos novos lo-

jistas na seleção das amostras 

de aluguel a serem compara-

das, na medida em que são es-

tes que representam a realida-

de de mercado, tendo em vista 

que ingressaram espontanea-

mente nos centros de compras.

Cumpre ressaltar, felizmen-

te, que o Poder Judiciário, em-

bora não de maneira unânime, 

vem proferindo decisões, no 

que se refere a não aplicação 

do IGP nos reajustes dos alugu-

éis, cruciais para a sobrevivên-

cia de uma gama relevante de 

estabelecimentos.

Os desafios nos curto e mé-

dio prazos são enormes e é fun-

damental uma mudança cultural 

entre os agentes de mercado, 

no sentido de que a verdadeira 

união de longo prazo entre os 

parceiros lojistas e empreende-

dores é que viabilizará manter a 

pujança do setor.

* O autor é advogado e sócio do escritório Cerveira, Bloch, Goettems, Hansen & Longo Associa-

dos Advogados Associados, consultor Jurídico do Sindilojas-SP, autor do livro "Shopping Centers 

- Limites na liberdade de contratar", Editora Saraiva e pós-graduado em Direito Econômico pela 

Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, SP.

Aluguéis nos Shoppings
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Locação: Venda de Imóvel

Como proceder com o locatário com o contrato
ainda vigente no caso da venda do imóvel?

Em um imóvel comercial existe um contrato de 5 (cinco) anos de locação. Esse imóvel foi vendido e o 

locatário renunciou à compra, mas o contrato ainda está em vigor, faltando apenas 1 (um) ano para o seu 

término.

Pergunta: O proprietário é obrigado a respeitar o prazo de 5 (cinco) anos ou ele pode fazer um novo 

contrato de 1 (um) ano com o mesmo inquilino desconsiderando o contrato de 5 (cinco) anos? Já que a 

titularidade do imóvel foi transferida para o novo proprietário.

BDI Responde: O novo proprietário não está obrigado a respeitar o contrato de locação em vigor que 

não tenha cláusula de vigência em caso de alienação, podendo retomar o imóvel antes do término do prazo 

contratual, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.245/91, e que poderá notificar o locatário dando 90 (noventa) 

dias para a desocupação, ou concordar com a manutenção da locação, (art. 8º § 2º da Lei n° 8.245/91), 

mas também poderá, por acordo, rescindir o contrato anterior e fazer um novo contrato de 1 (um) ano. 

Compra de carteira de clientes entre 
imobiliárias. Como proceder?

Estou atuando na compra de carteira de clientes entre imobiliárias. A imobiliária “X” está comprando 

a carteira de clientes/locação da imobiliária “Y”.

Pergunta: A respeito das locações em andamento, existe a necessidade da anuência dos locadores?

BDI Responde: Sim. A anuência dos locadores será importante pelos seguintes motivos:

a) Os locadores vão querer saber se a atual administradora é idônea e competente, sem correr o risco 

dos locadores trocar de administradora e esta perder clientes.

b) Na anuência poderá ser feito um aditamento aos contratos de administração existentes ou novo 

contrato, a fim de estabelecer as responsabilidades e taxas, garantindo os direitos de ambas as partes, 

seja na legitimidade administrativa ou judicial.

Carteira de Clientes
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Imóvel usado como moradia de sócio e dado em 
caução de locação comercial é impenhorável!

Ementa: Recurso especial. Bem de família. Impenhorabilidade. Caução. Art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990. 

Inaplicabilidade. Imóvel. Sociedade empresária. Proprietária. Moradia. Sócio. Extensão. Constrição judicial. 

Impossibilidade. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o imóvel 

dado em caução em contrato de locação comercial, que pertence a determinada sociedade empresária e 

é utilizado como moradia por um dos sócios, recebe a proteção da impenhorabilidade de bem de família. 

3. A caução oferecida em contrato de locação comercial não tem o condão de afastar a garantia da im-

penhorabilidade do bem de família. Precedentes. 4. Em caso de caução, a proteção se estende ao imóvel 

registrado em nome da sociedade empresária quando utilizado para moradia de sócio e de sua família. 

5. Recurso especial não provido.

Dados da Decisão: STJ – Recurso Especial n° 1935563 – Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva 

– Data do Julgamento: 3.5.2022

Nota do BDI: Leia a íntegra em www.diariodasleis.com.br.

Impenhorabilidade
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Destituição de Síndico

Síndico que não mora no condomínio em 
que presta serviços pode ser destituído?

A convenção diz que o síndico deve ser morador do condomínio. O atual síndico possui familiares em 

dois apartamentos (possui um no condomínio em que é síndico e um em outro condomínio).

Muito responsável e cuidadoso, vai diversas vezes ao dia no prédio em que é síndico. Cumpre com 

muito zelo o seu trabalho, acompanha todas as obras, preza e gosta do prédio, assim como mantém um 

bom relacionamento com todos os moradores.

Pergunta: O fato de não ficar o dia inteiro no prédio em que é síndico e não dormir em seu aparta-

mento nesse prédio, pode alguém destituí-lo por esse motivo?

BDI Responde: Não. Conforme o art. 1.349 do Código Civil, o síndico poderá ser destituído somente 

quando praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomí-

nio, podendo morar ou dormir onde quiser, embora, no caso, tenha um apartamento no edifício.

Se ninguém quiser ser Síndico, o condomínio não poderá ficar sem o responsável, devendo ser con-

tratado um síndico profissional que não mora do edifício, não tendo validade a cláusula convencional que 

diz que o síndico deve ser morador do prédio.
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Queimada em Lote

Como o proprietário de lote que 
sofreu queimada deve proceder?

Um cliente da imobiliária tem um lote na cidade e mantém regularmente roçado. Acontece que teve 

uma queimada no local sem o conhecimento dele proprietário. A fiscalização da prefeitura aplicou uma 

multa alta no proprietário, que é calculada por metro quadrado de queimada. O proprietário fez um B.O. 

(Boletim de Ocorrência) online na polícia civil e contratou um Advogado que entrou com defesa para 

anular a multa, mas a prefeitura interferiu.

Perguntas: 

1 – Está correto o procedimento da fiscalização em emitir multas ao proprietário sem comprovar quem 

realmente fez a queimada?

2 – Quais os procedimentos que podem ser tomados a partir de agora?

BDI Responde: 1 – A fiscalização estaria errada pelos seguintes entendimentos:

a) O entendimento pacificado nos Tribunais e no Superior Tribunal de Justiça é o de que se aplica, à 

espécie, a regra da teoria da responsabilidade subjetiva no âmbito administrativo, quando o incêndio de 

autoria desconhecida caracteriza ausência de conduta culposa.

b) Embora exista alguns entendimentos de que seja objetiva a responsabilidade ambiental, deverá 

ser demonstrado, na espécie, que o incêndio não foi causado pelo proprietário e que o mesmo não se 

beneficiou pela queimada do terreno.

2 – Além do B.O. (Boletim de Ocorrência) já formalizado, deverá ser proposta uma Ação Anulatória 

de Multa Ambiental.
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Regularização Fundiária Urbana
Legitimação de posse na regularização 
fundiária urbana: conceito e requisitos

Jamilson Lisboa Sabino*

Após o registro do título, em 

vez de se aguardar cinco anos, 

aguarda-se dez para a conver-

são da posse em proprieda-

de, para aqueles que possuem 

unidade imobiliária superior a 

250m² ou mais de uma proprie-

dade imobiliária.

A legitimação de posse é 

um instituto jurídico previsto 

no artigo 15, inciso I, da Lei n° 

13.465/17, destinado a titula-

ção dos ocupantes de terrenos 

particulares, pelo qual o Muni-

cípio reconhece a posse para 

a posterior conversão em pro-

priedade, preenchidos os requi-

sitos do artigo 183 da Consti-

tuição Federal ou de usucapião.

1.1. Conceito

A “legitimação de posse” 

constitui o ato do poder públi-

co destinado a conferir o título, 

por meio do qual fica reconhe-

cida a posse de imóvel objeto 

da Reurb, conversível em aqui-

sição de direito real de proprie-

dade na forma desta Lei, com 

a identificação de seus ocupan-

tes, do tempo da ocupação e da 

natureza da posse (artigo 11, 

inciso VI, da Lei n° 13.465/17).

1.2. Requisitos

Há duas categorias de re-

quisitos para a “legitimação de 

posse”. A primeira é para a en-

trega do título de “legitimação 

de posse” pelo Município, outor-

gando o direito real, na decisão 

e na Certidão de Regularização 

Fundiária. A segunda categoria 

de requisitos deverá ser aten-

dida na conversão da posse em 

propriedade.

São requisitos a serem ob-

servados pelo Município ao en-

tregar o título de “legitimação 

de posse”: 

a) núcleo urbano informal 

consolidado; 

b) procedimento administra-

tivo de regularização fundiária; 

c) posse do ocupante;

d) núcleo inserido em pro-

priedade particular.

Já para a conversão da posse 

em propriedade, basicamente, 

devem ser cumpridos os requi-

sitos do artigo 183 da Constitui-

ção Federal: a) área urbana de 

até 250 m²; b) posse por cinco 

anos, ininterruptamente e sem 

oposição; c) utilizando-a para 

sua moradia ou de sua família; 

d) desde que não seja proprie-

tário de outro imóvel urbano ou 

rural. E caso o ocupante não 

consiga atender a todos esses 

requisitos, a Lei n° 13.465/17 

considera suficiente que sejam 

atendidos os requisitos de usu-

capião, condicionando a con-

versão da posse em proprieda-

de em dez anos, ao invés dos 

cinco, estes exigíveis aos que 

cumprem os requisitos consti-

tucionais.

1.2.1. Requisitos para 

entrega do título de 

legitimação de posse

O nome “legitimação de pos-

se” foi usado pela primeira vez 

na Lei n° 601/1850 (Lei das Ter-

ras Devolutas), mas tinha uma 

finalidade diferente da atual, 

pois destinava-se a reconhecer 

a propriedade, coisa que hoje 

a “legitimação fundiária” é que 

faz. A “legitimação de posse” 

com as características que co-

nhecemos atualmente foi criada 

pela Lei n° 11.977/09 (Minha 

Casa, Minha Vida). Porém, dian-

te da reformulação que passou 

pela lei 13.465/17, manteve 

seu conceito e finalidade, mas 

deixaram de ser exigidos os 

requisitos para sua concessão, 

que agora se estende a Reurb-

-S e Reurb-E (antes só podia na 

Reurb-S), e pode ser entregue 

até mesmo para quem já pos-
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sui outros imóveis (antes eram 

aplicados os mesmos requisitos 

que se exige atualmente para a 

“legitimação fundiária”).

O Poder Público promotor da 

regularização (União, Estado, 

Distrito Federal ou Município) 

entrega o título de “legitima-

ção de posse”, que é levado a 

registro em uma listagem geral 

juntamente com a Certidão de 

Regularização Fundiária – CRF.

Assim que a Certidão de Re-

gularização Fundiária – CRF 

for registrada e passados cin-

co anos, a posse converte-se 

em propriedade. Para isso, de-

vem ser atendidos os requisitos 

do artigo 183 da Constituição 

Federal (área urbana de até 

250m², posse de cinco anos, 

ininterruptamente e sem oposi-

ção, utilizada para moradia do 

ocupante ou de sua família, não 

seja proprietário de outro imó-

vel). Caso não cumpridos esses 

requisitos, a conversão da pos-

se deverá observar os prazos 

estabelecidos no Código Civil 

para usucapião.

Justifica-se o nome “usu-

capião administrativo”, pois 

aguarda-se um determinado 

período (prescrição aquisitiva) 

para o reconhecimento do do-

mínio em nome do ocupante. 

Mas, diferente da usucapião, 

declarada pelo Poder Judiciário 

ou pelo Cartório de Registro de 

Imóveis, os quais também são 

organizados pelo Poder Judici-

ário, a “legitimação de posse” 

é um ato do Poder Executivo 

Federal, Estadual ou Municipal, 

dependendo de quem esteja re-

alizando a regularização urba-

na.

Portanto, para o ato admi-

nistrativo de entrega do título 

de “legitimação de posse”" pelo 

Poder Público aos ocupantes, 

o tempo da posse, se mais de 

cinco anos ou menos de cinco 

anos, não é um requisito a ser 

considerado, mas apenas quan-

do da conversão da posse em 

propriedade. Os requisitos da 

usucapião urbanas previstas no 

artigo 183 da Constituição Fe-

deral serão exigidos pelo Oficial 

de Registro de Imóveis quando 

do reconhecimento oficial da 

propriedade. Com o registro da 

Certidão de Regularização Fun-

diária - CRF, acompanhada da 

listagem geral dos ocupantes 

a serem “legitimados”, o Oficial 

do Cartório de Registro de Imó-

veis realizará o “registro” da 

“legitimação fundiária” na ma-

trícula de origem, nos termos 

do artigo 167, inciso I, 41, da 

Lei de Registros Públicos e pro-

moverá a abertura da matrícula 

correspondente ao lote legiti-

mado, nos termos do artigo 44, 

§1º, da Lei n° 13.465/17.

1.2.2. Requisitos para 

conversão da “legitimação 

de posse” em propriedade
Sem prejuízo dos direitos 

decorrentes do exercício da 

posse mansa e pacífica no tem-

po, aquele em cujo favor for 

expedido título de “legitimação 

de posse”, decorrido o prazo 

de cinco anos de seu regis-

tro, terá a conversão do título 

de posse em título de proprie-

dade, desde que atendidos os 

termos e as condições do arti-

go 183 da Constituição Federal, 

independentemente de prévia 

provocação ou prática de ato 

registral (artigo 26, da Lei n° 

13.465/17).

A conversão da posse em 

propriedade não precisa ser re-

querida pelo ocupante do imóvel 

e nem exige qualquer anotação 

do Registro de Imóveis. O sim-

ples decurso do prazo de cinco 

anos, contados do registro do 

título de “legitimação de posse” 

já é suficiente para operar, ex 

lege, por força da lei, a trans-

formação da posse em proprie-

dade, ou “automaticamente”, 

como prefere o legislador.

Como já destacamos acima, 

são requisitos do artigo 183, 

da Constituição Federal para a 

“conversão da posse em pro-

priedade”: 
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a) área urbana de até 250 

m²; 

b) posse por cinco anos, inin-

terruptamente e sem oposição; 

c) utilizando-a para sua mo-

radia ou de sua família;

d) desde que não seja pro-

prietário de outro imóvel urba-

no ou rural.

Observe. O título de “legi-

timação de posse” não exige 

os requisitos do artigo 183, da 

Constituição Federal, mas a 

“conversão da posse em pro-

priedade” sim. E isso pode até 

gerar algumas situações de in-

justiça, tal como o ocupante que 

está há vinte anos no imóvel, 

e após o registro do título de 

“legitimação de posse” precisa 

aguardar mais cinco anos para 

obter a conversão, ao contrário 

de outro ocupante, que está há 

apenas seis meses no imóvel, e 

a partir do registro do título de 

“legitimação de posse” aguarda 

somente mais cinco anos.

Mas existe uma exceção, 

que foge aos requisitos do tex-

to constitucional para tornar a 

“legitimação de posse” um ins-

trumento de política urbana de 

concepção universal para os nú-

cleos em terrenos particulares, 

pois quando não couber a “legi-

timação fundiária”, com certeza 

será admitida a “legitimação de 

posse”. O artigo 26, §1º, da Lei 

n° 13.465/17 estabelece que 

quando não atendidos os requi-

sitos do artigo 183, converte-se 

a “legitimação de posse” em 

propriedade, mas observados 

os requisitos de usucapião. Isso 

não quer dizer que a “legitima-

ção de posse” deverá ser subs-

tituída pela usucapião. O que 

o legislador estabelece é que 

a “legitimação de posse” será 

outorgada e convertida em pro-

priedade, uma vez satisfeitos os 

requisitos de usucapião norma-

tizados na legislação civil. Não 

será preciso propor ação judi-

cial ou dar início a procedimen-

to extrajudicial de usucapião. O 

elemento determinante é que a 

conversão respeite as regras de 

usucapião. É feita a legitimação 

e a conversão, mas submeten-

do-as aos ditames sobre usuca-

pião no Código Civil.

Na hipótese de não serem 

atendidos os termos e as con-

dições do artigo 183 da Cons-

tituição Federal, combinado 

com o artigo 1.240 do Código 

Civil, o título de “legitimação de 

posse” poderá ser convertido 

em título de propriedade, des-

de que satisfeitos os requisitos 

de usucapião, estabelecidos no 

Código Civil, nos artigos 1.238 

ou 1.242 (artigo 26, §1º, da Lei 

n° 13.465/17).

Por exemplo, se a área ocu-

pada for superior a 250m² ou 

se o ocupante for dono de mais 

de um imóvel, não é proibida a 

“legitimação de posse”, mas de-

verão ser observados os prazos 

previstos no Código Civil. Pelo 

artigo 1.238, parágrafo único, 

do Código Civil, sem documen-

tação e sem boa-fé, mas sendo 

o imóvel utilizado para moradia, 

deverá haver a posse pelo pra-

zo de dez anos. Somente decor-

rido esse prazo, de dez anos, 

pode haver a conversão da pos-

se em propriedade. Após o re-

gistro do título, em vez de se 

aguardar cinco anos, aguarda-

-se dez anos para a conversão 

da posse em propriedade, para 

aqueles que possuem unidade 

imobiliária superior a 250m² ou 

mais de uma propriedade imo-

biliária.

* O autor é Advogado em São Paulo, SP. Professor de Direito Urbanístico. Autor, dentre outros 

livros, de “Lei de Parcelamento do Solo comentada artigo por artigo”.
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Rejuntamento na Locação

De quem é a responsabilidade pelo 
rejuntamento do banheiro em imóvel locado?

Perguntas: 

1 – O locatário está em um imóvel há 4 (quatro) anos. Ele é responsável pelo rejuntamento na área 

do box? 

2 – Com o uso contínuo do chuveiro, essa parte do rejuntamento pode sair, e isso pode ocasionar in-

filtrações. Como ele tem o dever de zelar pelo imóvel, ele fica responsável, até pelo tempo em que aluga 

o imóvel, de manter essa área com rejunte em dia? 

BDI Responde: 1 – No caso, o rejunte dos azulejos do box, que vão se danificando com a água, 

umidade etc, trata-se de pequenos reparos e de pequeno custo, conforme art. 23, § 1º alínea “g” é de 

responsabilidade do locatário.

2 – Conforme a Norma Brasileira NBR n° 15.575:2013, a vida útil de um rejunte poderá atingir a pró-

pria vida útil da estrutura (mais ou menos 50 anos). Entretanto, os rejuntes expostos em áreas de muita 

água, umidade etc., devem ser revisados a cada três ou 4 (quatro) anos, reexecutando-se trechos loca-

lizados onde tenham eventualmente ocorrido desagregações, descolamentos ou pequenos rompimentos.

No caso como a locação já tem 4 (quatro) anos, o locatário pagaria por inteiro o rejuntamento, con-

forme entendimento acima (Revisão a cada 4 anos). Se a locação tivesse apenas 2 (dois) anos, por 

exemplo, poderia ser feito um acordo entre locador e locatário para que cada um pague 50%.
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Usucapião

A ação de usucapião não depende de 

procedimento extrajudicial prévio

Ementa: Recurso especial. Direito Civil e Processual Civil. Usucapião extraordinária. Extinção sem 

resolução de mérito. Interesse processual. Via administrativa. Esgotamento. Desnecessidade. Art. 216-a 

da lei de registros públicos. Usucapião extrajudicial. Caráter facultativo. 1. Recurso especial interposto 

contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos 

nºs 2 e 3/STJ). 2. Cuida-se, na origem, de ação de usucapião extraordinária extinta liminarmente sem 

resolução de mérito por falta de interesse processual consistente na ausência de esgotamento da via 

administrativa extrajudicial. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se o artigo 261-A da Lei nº 6.015/1973, 

com a redação dada pelo artigo 1.071 do Código de Processo Civil de 2015, que criou a figura da usuca-

pião extrajudicial, passou a exigir, como pré-requisito para a propositura da ação judicial, o esgotamento 

da via administrativa. 4. O ajuizamento de ação de usucapião independe de pedido prévio na via extra-

judicial. Precedente da Terceira Turma e exegese doutrinária. 5. Recurso especial provido.

Dados da Decisão: STJ – Recurso Especial n° 1796394 – Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – 

Data do Julgamento: 24.5.2022

Nota do BDI: Leia a íntegra em www.diariodasleis.com.br.
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Averbação de Indisponibilidade

Como regularizar averbação de indisponibilidade de imóvel 

comprado há vinte anos, porém não transferido? 

Estamos adquirindo um imóvel que foi comprado há 20 (vinte) anos de uma empresa que faliu. O 

primeiro comprador não transferiu o imóvel para seu nome (embora tenha o contrato em mãos e a au-

torização de transferência atualizada).

Durante este tempo foram efetuadas várias averbações na matrícula do imóvel de indisponibilidade do 

bem, fazendo com que esse comprador tivesse que ajuizar diversos embargos de terceiro para que tais 

averbações fossem gradativamente baixadas.

Ocorre que para escriturarmos esse imóvel para o nome da imobiliária, todas as averbações devem 

ser baixadas, e é certo que com essa transferência a responsabilidade da vendedora com as dívidas não 

vão desaparecer, podendo o bem ainda responder pelos débitos.

Pergunta: Existe algo que impeça que sejam realizadas novas averbações na matrícula  de indispo-

nibilidade desse imóvel?

BDI Responde: Não. Enquanto houver dívidas tributárias, ações judiciais etc., na matrícula do imó-

vel, poderá ter novas averbações de indisponibilidades ou outros gravames provenientes de novas dívi-

das. As indisponibilidades poderão ser levantadas após a quitação das dívidas.

O imóvel com averbação de indisponibilidade na matrícula, somente poderá ser alienado:

a) Após o pagamento das dívidas que geraram a indisponibilidade ou o seu bloqueio, quando será 

cancelado o registro/averbação da constrição da indisponibilidade na matrícula do imóvel;

b) Ou quando, por qualquer outro motivo, cessar a indisponibilidade ou bloqueio;

c) Quando o juiz deferir a substituição do imóvel indisponível por outro imóvel;

d) Quando do término do parcelamento da dívida que originou a indisponibilidade.
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Imóvel com vistoria final realizada mas 

não assinada foi roubado. E agora?

Um cliente possui um contrato de locação que encerrou em abril/2022. O locatário entregou o imóvel, 

fizeram a vistoria final, mas a proprietária pediu para visitar o imóvel antes de assinar o laudo. Nesse 

intervalo, invadiram o terreno do imóvel e roubaram as tampas de bueiro e um portão de ferro que divi-

dia o terreno. Agora a proprietária não quer receber a chave, não assina o laudo de vistoria final e quer 

uma solução para o fato.

Pergunta: Como direcionar o cliente que administra o imóvel?

BDI Responde: No caso, o locatário não terá culpa do roubo, devendo a locadora assinar o laudo de 

vistoria final, pois quando se tratar de caso fortuito ou força maior (fato de terceiro), o locatário só se 

exonerará se provar ausência de culpa, conforme os seguintes argumentos:

a) Que o imóvel já tinha sido entregue antes da ocorrência do roubo;

b) Que a vistoria final já tinha sido feita, antes do roubo, restando somente a assinatura da locadora;

c) Poderá ser alegada a ausência de responsabilidade do locatário pelo roubo/furto feito por ladrões 

e que não poderia ser evitado, por força maior ou caso fortuito, nos termos do art. 393 do Código Civil:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se ex-

pressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 

possível evitar ou impedir”;

d) Que a imobiliária também não é responsável pelo roubo/furto, pois a locadora não pagava serviços 

de vigilância 24 horas por dia, em caso de imóvel desocupado.

Roubo em Locação
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Índice de Correção

Novo índice de Correção da locação residencial em foco

Bruno Costa, Gabriela Caetano e Lorena Ferreira Braz*

A disparada na cotação do 

dólar entre 2020 e 2021, atre-

lada ao aumento da demanda 

por commodities, desencadeou 

uma alta significativa no Índi-

ce Geral de Preços do Mercado 

(IGP-M), que normalmente é 

utilizado como indexador para 

a correção dos valores dos con-

tratos de locação.

A elevação no IGP-M, ins-

taurou uma crise nas relações 

locatícias e evidenciou um pro-

blema: a ausência de um índice 

que efetivamente reflita as va-

riações dos contratos. Cumpre 

frisar que o índice fechou o ano 

de 2021 com alta de 17,81% 

e chegou a acumular, em maio 

do mesmo ano uma variação de 

37,04% em 12 meses.

Indiscutivelmente, o IGP-M 

é um índice diretamente afe-

tado pela situação do mercado 

externo e não guarda qualquer 

relação com o custo de moradia 

em seu cálculo. Sendo assim, 

com o aumento descolado da 

realidade do país registrado nos 

anos de 2020 e 2021, locado-

res e locatários passaram a re-

negociar a forma de corrigir os 

valores dos contratos.

Uma das soluções ampla-

mente utilizadas tem sido a 

substituição do IGP-M pelo 

Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), que 

é baseado na “inflação de um 

conjunto de produtos e servi-

ços comercializados no varejo, 

referentes ao consumo pessoal 

das famílias” e que, portanto, 

também não apresenta rela-

ção direta com as variações do 

mercado imobiliário.

Tem-se, então, um cenário 

instável, já que tanto o IGP-M 

quanto o IPCA são índices des-

tinados a outros propósitos e 

não refletem as mudanças reais 

do mercado imobiliário.

Com a proposta de “preen-

cher uma lacuna nas estatís-

ticas nacionais” no nicho dos 

contratos de locação, em janei-

ro de 2022, a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) criou um índice 

com base de cálculo que consi-

dera especificamente as varia-

ções locatícias, o Índice de Va-

riação de Aluguéis Residenciais 

(Ivar). Com periodicidade men-

sal, o índice faz parte do calen-

dário fixo de índices divulgados 

e calculados pela instituição.

Para criar o Ivar, a FGV bus-

cou parcerias com empresas 

administradoras de imóveis, 

com o intuito de coletar dados 

sobre os valores dos contra-

tos novos e dos reajustes dos 

existentes, além de informa-

ções sobre as características de 

cada imóvel. É importante res-

saltar que o Ivar foi concebido, 

principalmente, com o objetivo 

de criar um índice baseado em 

dados de contratos em vigor, e 

não, por exemplo, em anúncios 

de ofertas de locação.

Nesse sentido, o Ivar aplica 

a média ponderada dos dados 

obtidos de cerca de dez mil con-

tratos de locação de imóveis re-

sidenciais vigentes em quatro 

capitais brasileiras: São Paulo, 
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Rio de Janeiro, Belo Horizonte 

e Porto Alegre. A expectativa é 

que mais cidades sejam agre-

gadas ao cálculo do índice para 

que ele reflita de maneira mais 

fidedigna a situação do país.

Além disso, o índice buscou 

também acompanhar os avan-

ços desses contratos de locação 

nos últimos três anos, contem-

plando tanto as variações ex-

traordinárias, como no período 

de pandemia, como as varia-

ções ordinárias, que comumen-

te decorrem de locações, como 

o reajuste contratual. Em janei-

ro de 2021, o índice registrou 

alta de 1,86%, enquanto em 

fevereiro de 2021, a variação 

acumulada em 12 meses foi de 

2,92%.

Em linhas gerais, trata-se de 

um índice revolucionário, que 

promete solucionar o principal 

ponto de conflito nas relações 

locatícias e garantir maior pre-

visibilidade na relação contra-

tual. Entretanto, entendemos 

que existe um longo caminho a 

ser percorrido para que o Ivar 

seja incorporado pelo mercado 

imobiliário, principalmente com 

relação à ampliação dos dados 

usados para seu cálculo.

Conforme pesquisa realizada 

em 2018 pelo Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o Brasil conta com cer-

ca de 12,9 milhões de imóveis 

alugados para fins residenciais. 

Uma base composta por dez 

mil contratos, localizados em 

quatro capitais, portanto, não 

é suficiente para consolidar um 

índice que pretende solucionar 

um problema das locações em 

todo o território brasileiro.

Vale salientar que o Ivar 

também é limitado quanto à na-

tureza da ocupação do imóvel. 

O índice busca analisar apenas 

as variações das locações re-

sidenciais e não se aplica aos 

contratos para fins comerciais. 

Na verdade, a FGV ainda não 

tem informações robustas so-

bre esse segmento de locação. 

Ressaltamos que não há impe-

dimentos legais para adotar o 

Ivar também nas relações co-

merciais, mas, da forma como 

o índice hoje é composto, ele 

não refletirá a realidade dessas 

locações e não será capaz de 

solucionar a controvérsia exis-

tente.

O momento, portanto, é de 

bastante cautela, pois cabe 

aguardar que o índice esteja 

consolidado e com dados sufi-

cientes para refletir de forma 

mais completa a realidade imo-

biliária do Brasil.

* O autor é Advogado e sócio do escritório Machado Meyer Advogados. Especialista em Direito 

Imobiliário.

** A autora é Advogada e sócia do escritório Machado Meyer Advogados. Especialista em Direito 

Imobiliário.

*** A autora é Advogada e sócia do escritório Machado Meyer Advogados. Especialista em Di-

reito Imobiliário.
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Posso alugar o imóvel do de cujus antes 
de ser nomeado inventariante?

Uma cliente nos procurou para alugar a sua casa. Disse que iria ser nomeada inventariante no pro-

cesso. Dessa forma, fizemos o contrato e ela assinou como inventariante, mas a mesma, só foi nomeada 

depois. 

Pergunta: O contrato está certo, ou deve ser corrigido? 

BDI Responde: Sim. Mesmo que não tenha ainda a figura da inventariante, qualquer herdeiro ou 

viúva, considerados como condôminos, poderá alugar o imóvel do “de cujus”.

A princípio, conforme o art. 1.324 do Código Civil “O condômino que administrar sem oposição dos 

outros presume-se representante comum”.

Ademais disto, a inexistência de concordância dos outros herdeiros não gera a nulidade do contrato 

de locação, tornando-o incapaz de produzir efeitos jurídicos. Os vícios que podem levar à anulação do 

contrato são aqueles previstos nos artigos 166 e 167 do Código Civil.

No caso, como somente agora a locadora que assinou o contrato antes, foi nomeada inventariante, 

sem qualquer oposição dos outros herdeiros, a mesma deverá permanecer como locadora, onde prestará 

contas aos outros herdeiros dos valores recebidos dos aluguéis, ou constará no contrato o pagamento 

proporcional para cada herdeiro.

Conforme o art.. 1.797 do Código Civil: “Até o compromisso do inventariante, a administração da 

herança caberá, sucessivamente:

I – ao cônjuge…………;

II – ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas con-

dições, ao mais velho;

III – ao testamenteiro;

IV – a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou 

quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz".

Nos termos do art. 1.991 do Código Civil: “Desde a assinatura do compromisso até a homologação da 

partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante".

Inventariante: Locação de Imóvel
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Indenização: Rachadura no Imóvel

Companhia de saneamento deverá indenizar 
consumidora por rachadura em imóvel

Ementa: Apelação Cível. Direito do consumidor. Ação de reparação de danos morais e indenização de 

danos materiais. Responsabilidade civil. Vazamento de água. Rachaduras no imóvel. Comprometimen-

to da estrutura. Risco de vida. Dano moral. Configurado. Indenização. Mantida. 1. A responsabilidade 

do fornecedor por vício do serviço será afastada apenas quando a culpa do consumidor ou de terceiro 

for exclusiva, conforme descreve o art. 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A real 

possibilidade de desabamento da casa, atestada por perito judicial, é causa apta a configurar a ofensa 

aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psicológica, razão pela 

qual é devida a reparação por danos morais. Reputa-se configurado o dano moral, porquanto manifesta 

a lesão injusta componente do complexo de valores protegidos pelo Direito, à qual a reparação civil é 

garantida por mandamento constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos 

de personalidade. 3. O valor da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equi-

dade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial 

econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do 

direito violado. 4. Dano moral fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades 

do caso concreto. 5. Apelação desprovida.

Dados da Decisão: TJDFT – Apelação Cível n° 0705043-50.2020.8.07.0018 – Relator: Des. Hector 

Valverde Santanna – Data do Julgamento: 15.6.2022

Nota do BDI: Leia a íntegra em www.diariodasleis.com.br.
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Imóveis para Instalação de Hospital 

Compra de imóveis pela prefeitura 
para instalação de hospitais

Perguntas:

1 – Qual a obrigação da prefeitura para oferta do serviço de saúde?

2 – Qual o amparo legal para a aquisição por compra dos imóveis específicos para instalação do hos-

pital?

3 – Como haver Concorrência Pública ou Licitação?

BDI Responde: 1 – Nas compras feitas por órgãos públicos para as aquisições e contratações de bens 

imóveis, móveis e serviços realizados pela prefeitura é necessário que seja realizado um procedimento 

administrativo denominada licitação com a seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desen-

volvimento nacional sustentável.

O artigo 22 da Lei Federal de Licitações nº 8.666 de 1993 estabelece as modalidades de licitações 

existentes: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão.

2 – Primeiramente a aquisição de bens imóveis pelo Município deve ser precedida de autorização le-

gislativa.

Conforme o artigo 37, inciso XXXI, da Constituição Federal as compras efetuadas pela Administração 

Pública deverão ser efetuadas por meio de procedimento licitatório, inclusive no que se refere a imóveis, 

visando se obter a proposta mais vantajosa ao interesse público.

A Lei Federal n° 8.666/93, prevê que a modalidade que deve ser utilizada para compra pelo órgão pú-

blico é a licitação/concorrência, sendo cabível a dispensa de licitação apenas quando o interesse público 

necessitar de imóvel específico com características únicas que inviabilizem a competição.

3 – A licitação será deserta quando não houver o comparecimento de nenhum licitante, devendo ser 

aberta nova licitação, ou tratando-se de imóvel com características próprias e únicas haverá a dispensa 

de Licitação, conforme resposta anterior “2”.
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Dação em Pagamento

A dação em pagamento de imóvel antes da citação, não 
configura fraude à execução, mesmo que não tenha o registro

Comentário do BDI: Essa decisão trata de uma ação onde o credor alegou que a dação em paga-

mento seria fraude à execução e pediu a declaração de ineficácia do negócio, o que foi acolhido pelo juiz, 

que determinou a penhora integral do imóvel nos autos.

O STJ, reafirmou o entendimento de que, para aferir a existência de fraude à execução, importa a data 

de alienação do bem, e não o seu registro. 

A segunda instância manteve essa decisão, sob o fundamento de que, embora a entrega de parte do 

imóvel como pagamento tenha ocorrido antes da execução, a transferência do bem somente foi iniciada 

após o conhecimento do processo.

Ao STJ, os recorrentes alegaram que o instrumento particular válido (no caso, o contrato de honorá-

rios) firmado antes do ajuizamento da execução, mesmo que não transfira o domínio, é capaz de impedir 

o reconhecimento de fraude e a penhora do imóvel. Segundo eles, é indiferente, para a solução do caso, 

que a transferência e a outorga da escritura pública definitiva tenham se dado após a citação no processo 

executivo.

O Relator, observou que, contrariamente ao entendimento do tribunal estadual, a jurisprudência do 

STJ considera que o compromisso de compra e venda de imóvel anterior à citação, ainda que sem o re-

gistro é suficiente para impedir a caracterização da fraude à execução, impossibilitando a constrição do 

bem e afirmou que não houve fraude à execução no caso analisado.

Ementa: Civil. Processual Civil. Recurso Especial. Recurso manejado sob a égide do NCPC. Agravo 

de instrumento. Execução. Incidente de reconhecimento de fraude à execução. Violação do art. 1.022 

do NCPC. Contradição e omissão não verificadas. Dação em pagamento de imóvel realizada antes da 

distribuição da execução em que penhorado o imóvel. Desnecessidade de registro, no caso, para carac-

terização da fraude à execução. Precedentes. Súmulas nºs 84 e 375, ambas desta corte. Relevância da 

data da alienação em detrimento da data do registro. Necessidade de desconstituição da penhora sobre 

a fazenda encantada IV, parte a. Recurso especial provido. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante 

os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos 

recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de 

março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não 
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há que se falar em violação do art. 1.022 do NCPC, na medida em que o Tribunal Estadual, clara e fun-

damentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas. 3. A dação em pagamento de imóvel 

anterior à citação, ainda que desprovido de registro, constitui meio hábil a impossibilitar a sua constrição 

e impede a caracterização da fraude à execução. 4. No julgamento do REsp nº 956.943/PR, sob o rito 

dos recursos repetitivos, a Corte Especial decidiu que é indispensável citação válida para configuração 

da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC (reeditado pelo art. 

828, § 4º, do NCPC). 5. Considera-se como relevante a data de alienação do bem e não o seu registro no 

Cartório de Imóveis para se aferir a existência de fraude à execução (AgRg no Ag 198.099/SP, Rel. Mi-

nistro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17/11/1998, DJ 22/02/1999, p. 111). 

6. Afastado o reconhecimento de fraude à execução, necessária a desconstituição de eventuais penhoras 

que recaiam sobre a Fazenda Encantada IV, parte A, devendo a execução prosseguir por outros meios. 

7. Recurso especial provido. 

Dados da Decisão: STJ – Recurso Especial n° 1.937.548 – Relator: Min. Moura Ribeiro – Data do 

Julgamento: 19.10.2021

Nota do BDI: Leia a íntegra em www.diariodasleis.com.br.

Dação em Pagamento

Construção: Documentação

Qual a documentação necessária para a compra 
e como se resguardar para receber a comissão?

Uma construtora solicitou indicação de terrenos para a construção de um prédio de apartamentos do 

Programa Casa Verde e Amarela. Encontrei uma área de 50.000 m² com matrícula única em nome de 

Pessoa Jurídica. 

Pergunta: Quais os documentos preciso solicitar ao proprietário, e principalmente, qual o tipo de 

contrato que posso apresentar que me resguarde no caso de a construtora ou proprietário não atuarem 

de forma ética e passarem a tratar diretamente, sem a minha intermediação?

BDI Responde: 1 – Serão necessários os seguintes documentos:

Documentação Imobiliária
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Construção: Documentação

A documentação imobiliária para a aquisição de imóvel está elencada na Lei n° 7433/85, regulamen-

tada pelo Decreto nº 93.240/86.

1) 'Título de Domínio da Propriedade (Escritura registrada do imóvel;

2) ''Certidão Negativa de Ônus'' (Certidão da Matrícula) onde se verifica se o imóvel não tem ações 

reais ou pessoais reipersecutórias (ações de execução, penhora, hipoteca, interdição, etc.), certidão essa 

que deverá ser requerida junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

3) ''Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa da União Inscrita'' - 'Certidão de Quitação de Tributos e 

Contribuições Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federal'' (Internet)

4) ''Certidão Negativa para com a Fazenda Pública Estadual'';

5) ''Certidão Negativa Municipal'' com relação aos impostos que recaem sobre o imóvel (IPTU);

6) ''Certidão Negativa do Cartório Distribuidor Judicial'' (no Fórum de sua cidade). (Certidões negati-

vas Cíveis, executivos fiscais municipais e estaduais, família);

“Certidão Negativa do Distribuidor da Justiça Federal” (internet);

“Certidão Negativa de Protestos”;

“Certidão Negativa da Justiça do Trabalho” = Uma Ação Trabalhista pode causar a penhora do imóvel, 

mesmo depois de registrada a escritura.

Sendo pessoa jurídica, além das Certidões acima deverão apresentar, ainda:

7) ''Certidão Negativa de Debito - CND'', expedida pelo INSS, que autorize a alienação do bem imóvel;

8) ''Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais Administrados pela Secretaria da Re-

ceita Federal'';

9) Contrato social ou estatuto social da pessoa jurídica para comprovação de quem realmente repre-

senta a empresa e qual o objetivo social da mesma;

10) - Cartão do CNPJ.

Pelo princípio da concentração, caso na matricula não conste nenhum gravame, a venda do imóvel 

não será considerada como fraude à execução. Entretanto, por precaução, é conveniente apresentar as 

certidões negativas.

2 – A fim de se resguardar de uma possível má-fé, veja em nosso site os modelos de documentos que 

podem ser elaborados:

– Contrato de Intermediação Imobiliária – Venda de Imóvel (Modelo 1);

– Contrato de Intermediação Imobiliária – Venda de Imóvel (Modelo 2);

– Autorização para venda de imóvel (opção com exclusividade);

– Autorização para venda de imóvel (opção sem exclusividade);

– Autorização de venda de imóvel de proprietário para corretor;

– Contrato de corretagem de imobiliária para corretor;

– Contrato particular de intermediação de imóvel em parceria.



ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
MESES

FGV % IBGE % FIPE %

IVAR (¹) IGP-M IGP/DI IPC-DI IPA-EP-DI INCC-DI INPC IPC-A IPC 

Jul./2021 0,4964 0,7773 1,4457 0,9201 1,6496 0,8460 1,0200 0,9600 1,0244

Ago. 0,1353 0,6637 (-) 0,1370 0,7092 (-) 0,4192 0,4640 0,8801 0,8700 1,4361

Set. (-) 0,8791 (-) 0,6394 (-) 0,5454 1,4332 (-) 1,1704 0,5130 1,1999 1,1600 1,1266

Out. (-) 0.0702 0,6429 1,5964 0,7722 1,8999 0,8550 1,1601 1,2500 0,9955

Nov. 0,7873 0,0183 (-) 0.5807 1,0819 (-) 1,1568 0,6724 0,8400 0,9501 0,7193

Dez. 0,6602 0,8708 1,2527 0,5724 1,5421 0,3462 0,7300 0,7300 0,5728

Jan./2022 1,8626 1,8175 2,0128 0,4863 2,5661 0,7132 0,6699 0,5400 0,7410

Fev. 2,9203 1,8329 1,5021 0,2826 1,9450 0,3838 1,0000 1,0101 0,9005

Mar. 0,8130 1,7408 2,3690 1,3494 2,8013 0,8572 1,7100 1,6200 1,2821

Abr. 0.8161 1,4113 0,4133 1,0803 0,1877 0,9477 1.0401 1.06 1,6153

Mai. 0.5878 0.5216 0.6902 0.5026 0.5508 2.2837 0.45 0.47 0.4216

Jun. 0.5852

1. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais - IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do
mercado de imóveis no Brasil e pode ser utilizado para contratos de locação residencial.

MESES TR %(²)
POUPANÇA %(³)

(A partir de 4.5.2012)
SALÁRIO-MÍNIMO

DÓLAR COMERCIAL

Venda em R$ Compra em R$

Ago./2021 0,0000 0,2446 1100,00 5,1433 5,1427

Set. 0,0000 0,3012 1100,00 5,4394 5,4388

Out. 0,0000 0,3575 1100,00 5,6430 5,6424

Nov. 0,0000 0,4412 1100,00 5,6199 5,6193

Dez. 0,0488 0,4902 1100,00 5,5805 5,5799

Jan./2022 0,0605 0,6319 1212,00 5,3574 5,3568

Fev. 0,0000 0,5000 1212,00 5,1394 5,1388

Mar. 0,0186 0,5976 1212,00 4,7378 4,7372

Abr. 0,0555 0,5558 1212,00 4,9191 4,9185

Mai. 0,1909 0,6671 1212,00 4.7289 4.7283

Jun 0.1484 0.6491 1212,00 5.2380 5.2374

2. TR - Percentual correspondente ao primeiro dia útil do mês, a ser creditado trinta dias após.
3. Poupança - Percentual correspondente ao primeiro dia útil do mês. Aplica-se aos depósitos feitos a partir de 4.5.2012.
4. Dólar - Cotações do último dia  útil do mês.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (5) – A partir de Abril/2015

Base de Cálculo (R$)

Até 1.903,98

De 1.903,99 até 2.826,65

De 2.826,66 até 3.751,05

De 3.751,06 até 4.664,68

Acima de 4.664,68

Alíquota (%)

Isento

7,5

15

22,5

27,5

Parcela a Deduzir (R$)

—

142,80

354,80

636,13

869,36

DEDUÇÕES: 

a) R$ 189,59 por dependente; 

b) Pensão alimentícia integral; 

c) R$ 1.903,98 para aposentados, pensionistas e transferidos para a

    reserva remunerada que tenham 65 anos de idade ou mais; 

d) Contribuição à Previdência Social.

5. A tabela do Imposto de Renda continua a mesma desde 2015.

COEFICIENTES ANUAIS – ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR (6)
Reajuste em Abr./2022 Reajuste em Mai./2022 Reajuste em Jun./2022 Reajuste em Jul./2022

Indexador Anual Indexador Anual Indexador Anual Indexador Anual

IGP-M/FGV 1,1477 IGP-M/FGV 1,1466 IGP-M/FGV 1.1072 IGP-M/FGV 1.1070

IGP-DI/FGV 1,1557 IGP-DI/FGV 1.1353 IGP-DI/FGV 1.1056 IGP-DI/FGV

IPC-DI/FGV 1,0968 IPC-DI/FGV 1.1061 IPC-DI/FGV 1.1028 IPC-DI/FGV

IVAR/FGV 1,0624 IVAR/FGV 1.0824 IVAR/FGV 1.0883 IVAR/FGV

INPC/IBGE 1,1173 INPC/IBGE 1.1247 INPC/IBGE 1.1190 INPC/IBGE

IPC-A/IBGE 1,1130 IPC-A/IBGE 1.1213 IPC-A/IBGE 1.1173 IPC-A/IBGE

IPC/FIPE 1,1096 IPC/FIPE 1,1226 IPC/FIPE 1.1228 IPC/FIPE

6. Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado. A correção deverá ser feita sempre com base no mês
anterior ao do reajuste, Índices completos no site: www.diariodasleis.com.br.

http://www.diariodasleis.com.br/
https://www.diariodasleis.com.br/
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