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Apresentação

Este Caderno de Empreendimentos Imobiliários e Construção Civil retrata um momento difícil para a eco-

nomia brasileira e especialmente sentido pelo setor imobiliário e de construção civil. Temas antes não tão 

debatidos são hoje pautas prioritárias das empresas, associações e demais instituições relacionadas ao 

setor. É o caso dos distratos, que têm levado muitas incorporadoras a crises financeiras jamais esperadas. 

 

Com o objetivo de guiar os construtores e incorporadores nesse conturbado cenário, este Caderno se pro-

põe a periodicamente atualizar seus leitores sobre as principais discussões jurídicas do setor. Tal levanta-

mento servirá como um subsídio para que as empresas possam pautar suas decisões também a partir da 

visão dos Tribunais. 

A seção de orientação objetiva tem a finalidade de esclarecer, de forma direta e prática, questões rotineiras 

e sobre diversas áreas de interesse (contratual, trabalhista, consumidor, tributário etc.) ou mesmo esclare-

cer inovações legislativas e jurisprudenciais que de alguma forma possam causar dúvidas às empresas. Por 

fim, as notícias trazidas neste Caderno, extraídas dos mais importantes fóruns de discussão, buscam atuali-

zar nossos leitores sobre os principais acontecimentos econômicos para o setor. 

 

Boa leitura.

Dayana Sandri Dallabrida

Coordenadora da área de consultoria cível do VGP



Sumário

► Orientação Objetiva  PÁG. 07

Uma nova perspectiva para o mercado imobiliário: o condomínio de lotes

As alterações da Lei nº 13.465 no Mercado Imobiliário

►  Notícias  PÁG. 12 

O impacto social dos distratos

Imóvel devolvido, prejuízo ampliado - Pacto entre governo e construtoras aumentará multa por distrato

MP dos distratos prevê regra para inadimplentes

Governo Federal finaliza proposta para incluir parcerias público-privadas no Minha Casa, Minha Vida

Caixa lança linha de crédito para produção de lotes

 

 



Ora, não é possível negar que, embora sem previsão legal expressa, há muito existem os condomínios e loteamento 

fechados. E ditos condomínios e loteamento fechados, assim vulgarmente denominados, coincidem ou se aproximam 

da estrutura do chamado condomínio de lotes da nova lei.

A Lei de Condomínios Edilícios e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano previam até a vigência da lei 13.465/2017 dois 

grandes tipos de empreendimentos imobiliários urbanos: o loteamento, que consiste na subdivisão de uma área com 

a criação de terrenos/lotes autônomos e construção de infraestrutura urbana pública para atendê- los, e o condomí-

nio edilício, que consiste na criação de unidades imobiliárias autônomas, com edificações, alocadas dentro e comparti-

lhando de uma área comum.

Até então se debateu muito sobre a viabilidade de um condomínio constituído apenas por lotes, sem projeto de edifi-

cação. Alguns municípios autorizavam esse arranjo imobiliário, embora se questionasse a existência de competência 

legislativa para tanto. Naqueles locais em que a legislação local não autorizava sua instituição, muitos empreendedo-

res submetiam aos órgãos de aprovação e registro de imóveis projetos de condomínios com edificações que, na práti-

ca, eram individualmente alteradas pelos adquirentes das unidades. Ou seja, para a aprovação do empreendimento 

UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O MERCADO IMOBILIÁRIO:

O CONDOMÍNIO DE LOTES

VGP ADVOGADOS   |   05       

Orientação Objetiva

Dayana Sandri Dallabrida

A lei 13.465/2017 criou o modelo condomínio/loteamento fechado ou apenas veio a 

regularizar uma situação já consolidada pela prática imobiliária brasileira?



imobiliário, apresentava-se um projeto de edificação simplesmente pro forma. Um custo desperdiçado, pois os proje-

tos eram reapresentados com as características desejadas pelos adquirentes das unidades.

Ainda, sob um arranjo formal diferente dos condomínios, foi muito praticado até aqui o loteamento fechado. Nos ter-

mos da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, o terreno (gleba) era parcelado em lotes e o empreendedor promovia 

obras de infraestrutura urbana, então doadas ao Município. Porém, muito embora a infraestrutura desenvolvida para 

o empreendimento passasse à titularidade do Poder Público, muitos loteamentos se fecharam inibindo ou diminuin-

do o acesso público desse espaço. Esse modelo foi corretamente muito contestado. De fato, não há fundamento legal 

a impedir o livre acesso a esses espaços que, em maior ou menor grau, são mantidos pelo Poder Público.

O modelo de loteamento fechado também gerou controvérsias – até hoje não estabilizadas pelo Poder Judiciário – 

sobre o custeamento de despesas comuns do empreendimento. É que não havendo partes comuns privadas, pois a 

infraestrutura no seu entorno passa a ser pública, não era possível que os seus moradores se organizassem em regi-

me de condomínio. Em muitos casos foram criadas associações que tinham como objetivo fazer o papel do condomí-

nio, arrecadando recursos e promovendo benfeitorias comuns aos moradores do loteamento. Mas essa estratégia 

também nunca foi bem-sucedida. O modelo jurídico de associação não é adequado a esse propósito. A associação é 

voluntária e a ideia de contribuição para um benefício comum dos moradores do loteamento raramente (ou nunca) 

terá adesão unânime.
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Aqueles que contribuem sentem-se prejudicados por aqueles que não e assim o modelo vai perdendo adeptos e, por 

conseguinte, sua utilidade.

Agora, pelo novo 1.358-A do Código Civil, terrenos podem ser organizados entre partes privativas (lotes) e comuns, o 

que se denominou condomínio de lotes, novo instituto que mistura elementos próprios de loteamentos e de condo-

mínios.

A Lei de Parcelamento do Solo Urbano conceitua como lote o terreno servido de infraestrutura básica, ou seja, de equi-

pamentos urbanos para iluminação pública, escoamento de águas pluviais, rede de esgoto, abastecimento de água e 

de energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Logo, ao estabelecer o condomínio de

lotes, o legislador requer do empreendedor que esta infraestrutura seja implementada. A diferença é que agora ela 

não é mais doada ao Poder Público e passa a ser gerida privativamente em regime de condomínio.

Ou seja, esse novo instituto veio para acomodar juridicamente as 

duas conturbadas situações antes descritas. A do condomínio, que 

agora pode ser instituído pela simples criação de lotes autônomos 

sem edificações (o popular lote nu), e a do loteamento que, cujo 

espaço comum pode ser agora gerido segundo as regras do condomí-

nio edilício naquilo que for compatível.

A reflexão sobre o novo condomínio de lotes leva-nos a concluir, a 

bem da verdade, que a distinção conceitual entre o loteamento e o 

condomínio vertical (o chamando condomínio de casas) nunca foi 

nítida na lei. Isso é tão verdade que o mercado imobiliário improvisou 

por muito tempo arranjos que misturavam características de um e de 

outro.

Uma regra curiosa do condomínio de lotes é a que faz menção à ativi-

dade de incorporação: “para fins de incorporação imobiliária, a 

implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreende-

dor”. Esse novo instituto nasceu, portanto, submetido ao regime jurí-

dico dos loteamentos, dos condomínios edilícios e também das incor-

porações. Ao que parece, o legislador desejou fazer do loteamento 

um empreendimento a seguir os princípios da atividade de incorpora-

ção, atraindo, por exemplo, aqueles institutos que preservam a auto-

nomia patrimonial e financeira do projeto imobiliário: patrimônio de 



afetação, impenhorabilidade dos recebíveis decorrentes da alienação das unidades (conforme regra do Novo Código 

de Processo Civil) e assim por diante.

Mas o novo instituto imobiliário está sofrendo críticas. Uma importante é que o condomínio de lotes implicaria na pri-

vatização de um patrimônio que haveria de ser necessariamente público em razão dos princípios de ocupação urba-

na. A crítica tem sentido por conta da indefinição da proporção que tais empreendimentos podem tomar. Se o empre-

endimento for pensado segundo as proporções de pequenos condomínios de casas, é possível dizer que se equiva-

lerá aos tantos milhares de condomínios edilícios já existentes e, portanto, de menor impacto na cidade. O novo 

regime nessa perspectiva pouco inova em relação ao regime jurídico já existente. Por outro lado, pensando-se sob a 

perspectiva dos grandes loteamentos, ou seja, aqueles que chegam a constituir novos bairros na cidade, a crítica é 

muito relevante por este modelo colocar em risco o processo de modernização do espaço urbano. Como bem menci-

onou o professor Flávio Tartuce, as cidades não podem ser dominadas por “feudos murados”. E a administração desse 

risco estará a partir de agora com os Municípios, que deverão pensar em suas políticas públicas conscientes das possi-

bilidades que o novo instituto trouxe para a ocupação fundiária.

Sem deixar de lado as preocupações sobre alguns possíveis efeitos negativos que a “legalização” dos condomínios e 

loteamentos fechados podem causar à cidade - mas que podem e devem ser geridos pelas administrações locais -, o 

novo instituto deve ser comemorado pelo mercado de empreendedores imobiliários. Sair da zona de incerteza é uma 

grande vitória. Projetar um empreendimento de lotes sem improvisos e com a segurança de que ele será recebido 

pelos órgãos e registros imobiliários é, sem dúvida, uma condição a gerar benefícios econômicos a toda a sociedade. A 

lei 13.465/2017 demorou a chegar.▲
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No dia 11 de julho, o Congresso sancionou a Medida Provisória nº 759/2016, convertendo-a na Lei Federal de nº 

13.465/17. Essa novidade promoveu alterações em diversas outras leis, tais como o Código Civil, a Lei de Registros 

Públicos e até o Estatuto da Cidade, disciplinando novas regras para a regularização fundiária urbana em geral, o que 

tem impactos diretos no mercado imobiliário. 

Entre as novidades, destacam-se as seguintes:

   Consórcio Imobiliário

O Município tem prerrogativa de determinar parcelamento, edificação ou utilização compulsória de solo urbano cujo 

aproveitamento, de acordo com o Plano Diretor, seja inferior ao mínimo (Lei nº 10.257/01, art. 5º).

A Lei nº 13.465/17 regula a criação, nesses casos, do Consórcio Imobiliário como forma de viabilização financeiro do 

aproveitamento do imóvel. Na prática, o proprietário poderá desenvolver planos de urbanização, regularização fun-

diária ou de reforma, conservação e construção por meio da qual transfere ao Município o seu imóvel e, após a realiza-

ção das obras, recebe, como pagamento, a propriedade de unidades imobiliárias devidamente urbanizadas e/ou edifi-

cadas, ficando as demais unidades incorporadas ao patrimônio público.

Trata-se de uma forma de incentivo aos proprietários de imóveis subutilizados que não possuem capital para desen-

volver os planos por conta própria. Com o uso dessa ferramenta, o proprietário do imóvel subutilizado ganha unida-

des imobiliárias de valor equivalente ao do imóvel antes das benfeitorias, e o Município promove a melhoria da cidade 

e adequação à função social da propriedade urbana.

AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº 13.465 NO MERCADO IMOBILIÁRIO
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A recente conversão em lei da MP nº 759/16 trouxe novas ferramentas e 

opções no âmbito da regularização fundiária urbana

Da equipe de Consultoria Cível VGP
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   Condomínio de lotes

A nova lei alterou parte do Código Civil, inserindo nele o 

artigo 1.358-A, que prevê expressamente a criação dos cha-

mados “Condomínios de Lotes”.

No Brasil inteiro, esse tipo de empreendimento era envolto 

em insegurança. Exatamente porque era proibido desen-

volver empreendimentos que consistissem na venda de 

terrenos para que os próprios compradores fizessem o seu 

projeto de casa. Tal situação implicava em um ônus aos 

empreendedores que eram obrigados a desenvolver e 

aprovar um projeto de condomínio com projetos básicos e, 

somente após a venda, o comprador poderia fazer as alte-

rações no projeto. Com a introdução do art. 1.358-A, passa 

a ser permitido que o empreendedor desenvolva projeto 

de incorporação imobiliária sem que tenha de incluir os 

projetos das construções, ou seja, vender somente os lotes 

de terrenos e deixar a cargo do comprador construir sua 

casa ou sobrado da forma que este quiser.

Tal inovação é positiva porque remove dos ombros do 

empreendedor a responsabilidade de elaborar de ante-

mão os projetos de casa que teriam de ser alterados no 

futuro. Assim, pode focar no desenvolvimento da estrutura 

e das áreas comuns do condomínio, deixando o projeto e 

construção das casas para os compradores e/ou futuros 

efetivos moradores.

   Arrecadação de imóveis abandonados

Desde 2001, com a Lei nº 10.257/01, os imóveis urbanos 

privados que se encontram abandonados e cujos proprie-

tários não queiram mais conservá-los ficam sujeitos à arre-

cadação pelo Município na condição de bem vago. 
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Com a sanção da Lei nº 13.465/17, determinou-se que a intenção de não conservação do bem pode ser presumida se 

o proprietário não pagar os impostos de propriedade por um período de 05 (cinco) anos. A partir daí, após instaurar 

procedimento administrativo, o Município tem direito de realizar diretamente ou por meio de terceiros os investimen-

tos no imóvel para lhe dar nova função social (programas habitacionais, prestação de serviços públicos ou concessão 

para entidades filantrópicas).

A contar do dia da arrecadação, o proprietário tem 03 (três) anos para reivindicar a posse do imóvel, mas deverá res-

sarcir previamente o Município em valor atualizado pelos investimentos feitos no imóvel.

   Alteração na Alienação Fiduciária no Programa Minha Casa Minha Vida

A nova lei também promove alterações no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV – criado pela Lei nº 11.977/09), 

especificamente no que diz respeito à alienação fiduciária.

Com a novidade, as pessoas que se tornaram beneficiárias do Programa utilizando-se de integralização de cotas do 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) são obrigadas a ocupar o imóvel adquirido em até 30 (trinta) dias após a 

assinatura do contrato –desde que o instrumento tivesse cláusula de alienação fiduciária em garantia com o FAR. Se a 

ocupação não ocorrer no prazo, o FAR fica automaticamente autorizado a resolver o contrato e alienar o imóvel para 

outro beneficiário.

Além disso, a lei prevê o vencimento antecipado da dívida decorrente do contrato de compra com alienação fiduciária 

em garantia firmado com o FAR nos casos de: a) alienação ou cessão do imóvel antes da quitação; b) utilização do imó-

vel em finalidade diversa de moradia dos beneficiários ou da família; e c) atraso superior a 90 (noventa) dias no paga-

mento das obrigações do contrato, inclusive os tributos e contribuições condominiais que recaem sobre o imóvel.

Nessas hipóteses, o FAR deverá requerer ao oficial do registro de imóveis que intime o beneficiário a pagar a dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias. Se o beneficiário não o fizer, também ocorrerá a resolução do contrato e consolidação da 

propriedade fiduciária do bem em favor do FAR, além da restituição da posse do imóvel, sob pena de caracterizar-se 

esbulho possessório por parte do ocupante.▲



Notícias

Os distratos estão na pauta. Não por acaso e é bom que 

estejam. O tema tem ocupado espaço nos noticiários e 

na comunidade em geral. O que algumas pessoas des-

conhecem é que essa prática, nos moldes como aconte-

cem atualmente, não apenas prejudica a saúde finance-

ira das empresas, como também o próprio comprador e 

toda a cadeia envolvida no segmento da construção.

Os distratos afetam a todos que operam nos segmentos 

de média e de alta renda. Algumas empresas pagaram 

sim os acordos firmados nos distratos, mas foram obri-

gadas a interromper as obras por falta de dinheiro – há 

casos, inclusive, de incorporadoras que entraram em 

recuperação judicial. Quem se prejudica, na verdade, é 

aquele cliente que realizou todos os pagamentos e ficou 

sem ter seu imóvel entregue na data prevista, correndo 

o risco até de não o receber.

O Brasil é o único país cujas regras são dessa forma. Nos 

Estados Unidos, com crédito imobiliário maduro, por 

exemplo, se o comprador desiste do negócio, ele perde 

toda a quantia investida até então. No caso da constru-

ção civil, a gente incorpora em cima da demanda daque-

las pessoas que querem comprar. Monta-se uma comu-

nidade em torno de determinado empreendimento.  

Um elo quebrado impacta em toda a corrente, inevita-

velmente.

Fazendo uma analogia, se você vai a um alfaiate para 

encomendar um terno, paga um sinal para a compra do 

O IMPACTO SOCIAL DOS DISTRATOS
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tecido, a peça começou a ser produzida. Se, ao visitar 

uma loja onde há um produto semelhante a um preço 

mais vantajoso, você não pode voltar ao alfaiate e pedir 

o dinheiro de volta, desistindo da compra.  E por que 

quando se trata de imóveis existe outro posicionamen-

to? Assim como o alfaiate comprou o tecido e o cortou a 

partir da compra formalizada; a incorporadora comprou 

pedra, cimento, tijolo, areia, ferro e deu início à obra. 

Vale ainda uma reflexão de que comprar um imóvel não 

é fruto de impulso. O valor envolvido, os trâmites de 

documentação e, até o aspecto emocional envolvendo 

toda a família, não permitem aqui uma compra impen-

sada.

As quebras de contratos causam um enorme prejuízo 

ao setor.  O aumento no número de distratos – segundo 

dados Abrainc-Fipe do mês de abril deste ano, se consi-

derados como proporção das vendas, por safra de lan-

çamento, as unidades lançadas no 1º trimestre de 2014 

apresentam a taxa mais elevada dos últimos tempos. As 

consequências de um distrato não são inofensivas; pre-

cisam ser consideradas, administradas, absorvidas na 

medida da capacidade de gestão e de caixa de cada 

incorporador. Um prédio que se inicia é uma comuni-

dade e o senso de coletividade precisa estar presente; 

ser vivido e respeitado.

As incorporadoras precisam alocar um volume expres-

sivo de recursos durante a construção em atividades 

como compra de terreno, montagem de estandes e exe-

cução de obras. Entenda-se como recursos também o 

fator humano. O levantamento de um prédio emprega 

muitos colaboradores, movimenta milhões em compras 

em diferentes fornecedores de matéria-prima. O seg-

mento da construção responde por milhões de empre-

gos gerados, direta e indiretamente.

O aumento no número de distratos é reflexo da atual 

situação da economia brasileira muito influenciada pela 

mudança de expectativa da valorização imobiliária. Na 

contrapartida, se a economia aquece e o imóvel valoriza, 

isso é um ganho do comprador — ele não compartilha 

esse lucro com a incorporadora no futuro.

É, portanto, fundamental que haja uma previsibilidade 

quanto ao recebimento das receitas. Quando há quebra 

nesse fluxo de caixa, ocorre um grande desequilíbrio 

em toda a cadeia e saem prejudicados não somente as 

incorporadoras, como também os demais compradores 

adimplentes, que mesmo pagando em dia podem ser 

privados de realizar o sonho da casa própria. Também 

fundamental que o segmento possa encontrar um cami-

nho mais justo e equilibrado para pautar disputas nesse 

sentido. Regras claras são fundamentais para que os 

empreendedores invistam no mercado.▲
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FONTE: ABRAINC

http://abrainc.org.br/artigos/2017/08/07/o-impacto-social-dos-distratos/



Há anos, o governo federal e representantes do setor 

da construção civil tentam chegar a um consenso para 

reger os distratos na compra e venda de imóveis, que 

somaram quase 40% nos últimos 12 meses, iniciados 

em maio. Ou seja, quatro a cada dez imóveis foram 

devolvidos, conforme dados da Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). Ao que tudo 

indica, as discussões terminaram. Mas a corda vai arre-

bentar para o lado mais fraco: o consumidor.

A solução do problema pode vir por meio de Medida 

Provisória (MP) a ser publicada em breve. No texto, a 

proposta é a de que em caso de desistência da compra 

por parte do consumidor, a incorporadora ou constru-

tora possa reter até 50% do valor pago. O montante é 

limitado a 10% do valor do imóvel.

Entendimento da Justiça

O problema é que, atualmente, conforme especialistas 

do setor, os tribunais de Justiça do país têm definido 

que as empresas podem ficar com 10% do que foi 

pago, caso haja desistência. O índice poderia subir para 

25%, caso a companhia comprovasse que teve despe-

sa. 

“O governo propõe que o consumidor pague cinco 

vezes mais o praticado no mercado hoje. É um desres-

peito ao consumidor”, critica Kênio Pereira, presidente 

da Comissão Imobiliária da Ordem dos Advogados do 

Brasil em Minas Gerais (OAB-MG). Ele explica que a MP 

tem como base o Pacto Global, um documento elabo-

rado por advogados e representantes de incorporado-

ras e entidades do setor imobiliário. A ideia era padroni-

zar os contratos de compra e venda de imóveis, para 

reduzir as devoluções. Como resultado, haveria criação 

de mão de obra. “O pacto é uma vergonha. Nele, a cons-

trutora poderia ficar com quase 90% do valor pago”, 

rechaça Kênio.

Rombo

O presidente da Associação dos Mutuários e Morado-

res de Minas Gerais (AMMMG), Sílvio Saldanha, coloca 

IMÓVEL DEVOLVIDO, PREJUÍZO AMPLIADO: 

PACTO ENTRE GOVERNO E CONSTRUTORAS AUMENTARÁ MULTA POR DISTRATO
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os números na ponta do lápis para mostrar o tamanho 

do rombo.

Imagine que um consumidor tenha o interesse de 

comprar um imóvel na planta, no valor de R$ 200 mil 

para ser entregue em dois anos. No período de obras, 

o comprador pagaria R$ 40 mil à construtora, com o 

objetivo de reduzir o saldo devedor.

O que muita gente não considera na hora de comprar 

um imóvel é que o valor é reajustado anualmente, 

normalmente pelo INCC, que gira em torno de 8,5% ao 

ano. Isso significa que em dois anos o saldo devedor, 

que inicialmente era de R$ 160 mil, saltaria para R$ 

187,2 mil. Em suma, é como se os R$ 40 mil pagos pelo 

consumidor durante a obra fossem reduzidos a R$ 

12,8 mil. “A renda do consumidor não acompanha esse 

aumento. Muita gente não consegue financiar o mon-

tante necessário porque o valor subiu e a renda não é 

mais suficiente”, lamenta Saldanha.

Se antes a construtora poderia reter R$ 4 mil (10% dos 

R$ 40 mil), pela MP ela poderia ficar com R$ 20 mil. “A 

solução seria pagar menos à construtora durante a 

obra, para que ela pudesse reter menos dinheiro, em 

caso de distrato”, diz Saldanha. O Sindicato da Indús-

tria da Construção Civil de Minas Gerais (Sinduscon-

MG) não se pronunciou sobre o assunto.

Nova regra exclui responsabilidade das empresas e 

consumidor fica no prejuízo

Além de aumentar o valor que poderia ser retido pelas 

construtoras, a MP dos Distratos privilegia as empre-

sas por não contemplar os erros das companhias. 

“Cerca de 80% dos distratos são de responsabilidade das 

empresas. Na maioria dos casos, elas não entregam o 

imóvel na data correta. E o consumidor sofre com isso. 

Imagine uma pessoa que tem um casamento marcado? 

O atraso resulta em briga familiar, desgosto”, rechaça o 

presidente da Comissão de Direitos Imobiliários da 

Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-

MG), Kênio de Souza Pereira.

Enquanto os distratos aumentam, o preço dos imóveis 

fica praticamente estacionado, apontando para estag-

nação do setor. Segundo Índice FipeZAP Venda, houve 

recuo de 0,06% no preço do metro quadrado dos imóve-

is em Belo Horizonte em julho, quando comparado ao 

mesmo mês do ano passado. Ante junho, a retração foi 

de 0,23%, também conforme o estudo. Para a realização 

levantamento foram analisados 48.879 imóveis. 

No acumulado do ano, em contrapartida, o preço dos 

imóveis subiu 3,22%. O índice é 0,22% superior à inflação 

medida pelo IPCA do IBGE em 12 meses terminados em 

junho, de 3%. Entre os bairros com metro quadrado 

mais caro estão Savassi (R$ 11,7 mil), Funcionários (R$ 

10,387 mil), Lourdes (R$ 9,504 mil), Belvedere (R$ 9,143 

mil) e Santo Agostinho (R$ 8,975 mil).

O Vale do Jatobá aparece como o metro quadrado mais 

barato da cidade, com R$ 2,462 mil, seguido por Serra 

Verde (R$ 2,749 mil), Solar do Barreiro (R$ 2,766 mil), 

Conjunto Califórnia (R$ 2,901 mil) e Jaqueline (R$ 3,017 

mil). ▲
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FONTE: HOJE EM DIA

https://goo.gl/eVveMh
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MP DOS DISTRATOS PREVÊ REGRA PARA INADIMPLENTES
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A proposta do governo para regulamentar os distratos (quando se desiste da compra ou venda de um imóvel na plan-

ta) está na reta final. A minuta da Medida Provisória, obtida pelo 'Estado', estabelece, entre outros pontos, regras para 

os casos que envolvem consumidores inadimplentes.

As empresas poderão reter uma parte do que foi pago pelo cliente a depender da quantidade de meses em que ele 

ficou sem pagar as parcelas. De acordo com a minuta, a incorporadora poderá ficar com 50% dos valores pagos pelo 

consumidor que estiver inadimplente por mais de seis prestações mensais e 30% nos casos em que os atrasos forem 

de três até seis prestações mensais. Nos dois casos, a empresa terá de comprovar que o cliente foi notificado a pagar a 

dívida e teve prazo de dez dias para quitá-la. O valor retido não pode ultrapassar 10% do valor do imóvel.

No caso de distrato por iniciativa do comprador (mesmo que ele esteja com as prestações em dia), a regra será de 

retenção de 50% dos valores pagos pelo cliente, limitado também a 10% do valor do contrato.

Na quinta-feira, 3, representantes do governo e do setor imobiliário se sentarão mais uma vez na busca de entendi-

mento para fechar o texto. Ainda estão sem consenso o prazo que as empresas terão para devolver o que foi pago em 

caso de distrato, descontada a multa (se 90 ou 30 dias) e a multa que terão de pagar se não entregarem os imóveis 

dentro do prazo - se 0,5% ou 0,25% do valor do imóvel ou do que foi pago pelo consumidor.



FONTE: ZERO HORA

https://goo.gl/adMEuy

"As discussões continuam e queremos chegar a um bom termo para dar mais segurança 

jurídica às empresas e maior proteção ao comprador", afirma José Carlos Martins, presidente 

da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic). Dados da Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) mostram que, de cada 100 imóveis vendidos, 40 foram 

devolvidos dos últimos 12 meses terminados em junho.

Como informou a reportagem há um mês, a regra geral de multa para os distratos permitirá 

exceções para os imóveis enquadrados em programas de habitação de interesse social, como 

o Minha Casa Minha Vida. A incorporadora poderá reter até 30% do que foi pago pelo cliente, 

limitado a 5% do valor do imóvel desse tipo de empreendimento.

Em todos os casos, além da retenção de parte do que foi pago pelo consumidor, as empresas 

também poderão ficar com os custos da corretagem, que podem chegar a 6% do valor do 

imóvel. "Essa proposta ainda está desequilibrada prejudicando o consumidor e favorecendo 

as empresas", afirma Cláudia Almeida, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consu-

midor (Idec). Ela afirma que embora o setor imobiliário tenha cedido um pouco nas exigênci-

as, permitir que construtoras e incorporadoras retenham até 16% do valor do imóvel (juntan-

do o limite de 10% das prestações que foram pagas mais o custo da corretagem) ainda é "abu-

sivo".

Em duas situações, o consumidor ficará livre de pagar multa: se achar um comprador substi-

tuto ou se desistir da compra, num prazo de até sete dias corridos, depois de ter assinado o 

contrato em um estande de venda fora da incorporadora.

Sem regulamentação, os distratos têm sido fonte de longas disputas judiciais entre compra-

dores e construtoras. Em 2016, foi assinado um acordo no Rio entre representantes do gover-

no federal, do setor imobiliário, dos Procons e da Justiça para deixar mais claro os direitos e 

deveres de consumidores e empresas e evitar que os casos fossem parar na Justiça.

Embora não tenha força de Lei, o acordo embasou a proposta que está sendo editada agora. 

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.▲
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A secretária Nacional de Habitação do Ministério das 

Cidades, Maria Henriqueta Arantes, disse que equipes 

técnicas formadas por representantes do governo e da 

iniciativa privada deverão concluir até dezembro os 

estudos para inclusão de Parcerias Público-Privadas 

(PPPs) no programa habitacional Minha Casa, Minha 

Vida. “No momento a gente estuda, com a participação 

do segmento privado e também de outras áreas do 

setor público, as propostas de PPPs que tenham sus-

tentabilidade no tempo, que tenham começo meio e 

fim”. Ela afirmou que as restrições orçamentárias 

dificultam colocar os projetos de “PPPs de pé”.  En-

quanto o governo federal estuda medidas de captação 

do capital privado voltadas aos projetos em habitação, 

deve-se considerar que, com a melhora do cenário eco-

nômico, haverá também reativação da atividade seto-

rial da construção não só na produção, como também 

do lado da pessoa física que precisa de financiamento 

e de crédito.

 

O desafio do governo é conciliar o aumento de 

demanda, resultado do aquecimento do setor, com a 

restrição de crédito oficial. A inclusão das PPPs no pro-

grama Minha Casa, Minha Vida permitiria aumentar a 

construção de moradias com a participação de recursos 

privados.

 

Para a secretária Henriqueta Arantes, se há previsão de 

melhora no cenário econômico nacional, necessaria-

mente, vai haver também uma melhora nos recursos 

para o setor que comanda a política nacional de habita-

ção, com acréscimo de crédito oficial. “Isso para mim é 

uma lógica”.

 

Na avaliação da secretária, vai haver um ajuste no tempo 

nas operações de crédito oficiais, das operações do Pro-

grama da Política Nacional de Habitação, que requerem 

recursos não onerosos para a sua viabilidade.“Os dema-

is programas de mercado eu acho que não têm nem 

ajuste no tempo; é automático. Se melhora o cenário de 

mercado nós vamos ter mais disponibilidade de recur-

sos para outras operações imobiliárias que dependem 

de recursos privados, que não necessitam de recursos 

de subsídio”, disse Maria Henriqueta Arantes.

O objetivo é trazer recursos da iniciativa privada a fim de maximizar a operacionalização

 do programa diante da imposição de restrições orçamentárias

GOVERNO FEDERAL FINALIZA PROPOSTA PARA INCLUIR 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO MINHA CASA, MINHA VIDA
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Nos últimos anos, o governo federal vem reduzindo a 

participação no Programa com o uso de recursos orça-

mentários. Na primeira fase do Programa a parcela de 

recursos públicos provenientes do Tesouro Nacional 

como contrapartida aos subsídios cobria 25% e o FGTS, 

os outros 75%. Na segunda fase, este percentual foi 

reduzido para 17,5% e, atualmente, a parcela pública da 

contrapartida está limitada a 10%.

 

Mas para a secretária Maria Henriqueta Arantes, o pro-

grama é prioridade e o governo entende a importância 

do Minha Casa, Minha Vida pelo atendimento às famíli-

as e também pela geração de emprego e renda. “E se 

não tem mais recursos para colocar nesse momento, 

não é porque não considere prioritário, ou porque não 

dê o destaque que ele vem merecendo ao longo dos 

anos, mas simplesmente por uma restrição orçamentá-

ria que a gente acredite momentânea. No futuro essa 

condição deverá ser revista”, estimou.

EDUCAÇÃO PELA ADIMPLÊNCIA

Com o retorno financeiro menor das operações e com 

a arrecadação federal que ainda não reagiu como se 

esperava, fica mais difícil manter o nível de subsídio 

para atender as faixa de mercado de baixa renda.

 

Para aumentar o retorno dos investimentos e permitir a 

continuidade do programa é preciso reduzir a inadim-

plência, que está elevada, no Faixa 1 do Minha Casa, 

Minha Vida. A secretária Henriqueta disse que será 

implantado neste segundo semestre um projeto edu-

cativo de retomada da adimplência dos beneficiários.

 

“Temos um projeto de ir em cada conjunto com uma 

equipe multidisciplinar e interministerial para fazer 

uma proposta de educação pela adimplência, pelo per-

tencimento das famílias à sua propriedade. E com a 

implantação desse programa, a gente acredita numa 

recuperação significativa da inadimplência no Faixa 1”.

 

Segundo a secretária, nas operações dos programas 

sob gestão pública, com recursos do FGTS, no entanto, 

o retorno tem sido proporcional ao que se contratou 

nos anos anteriores. “Nós temos um retorno que sus-

tenta uma contratação futura. Entre o retorno e a arre-

cadação líquida de recursos do FGTS nós podemos sus-

tentar uma contratação futura no Minha Casa, Minha 

Vida Faixa 1,5; 2 e 3”.

 

Num momento como o atual em que a arrecadação 

líquida do FGTS tende a zero, segundo a secretária de 

Habitação, o governo terá que tomar alguns cuidados, 

como não manter o compromisso de suplementação 

dos orçamentos anuais do FGTS que vinha acontecen-
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do com frequência no passado recente e, ainda, uma 

pequena redução no valor máximo de contratação do 

orçamento anual de cada exercício nos próximos anos.

“Isso, provavelmente, permitirá um reequilíbrio das con-

tas do FGTS garantindo, então, a perenidade da aplica-

ção desses recursos nas políticas nacionais de habita-

ção de interesse social”,estimou.

 

O setor da construção entende que a avaliação se justi-

fica pela necessidade de adequar o uso de fontes de 

garantia à conjuntura da economia atual. Na visão do 

coordenador do Programa Minha Casa, Minha Vida da 

CBIC, Carlos Henrique Passos, presidente do Sindus-

con-BA, a possibilidade de orçamentos enores ou a 

impossibilidade de suplementações ao longo do ano, 

traz uma preocupação da falta de recursos para lastrear 

as operações de crédito dos programas de interesse 

social, papel esse, diz ele, muito importante do Fundo 

de Garantia nos últimos anos. “Essa possibilidade de 

restrição na suplementação dos valores de contratação 

nos próximos anos impõe ao governo a necessidade de 

uma discussão ampla com as entidades de classe e 

com a CBIC em buscar outras alternativas para susten-

tação dos empreendimentos”.▲

FONTE: CBIC

http://www.cbic.org.br/sala-de-imprensa/noticia/governo-federal-finaliza-proposta-para-incluir-parcerias-publico-privadas-n
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A Caixa Econômica Federal (CEF) lançou o Produlote, a 

primeira linha de crédito do país criada especialmente 

para a produção de lotes urbanizados e desenvolvi-

mento urbano. O orçamento para a contratação ime-

diata é de R$ 1,5 bilhão.

A nova linha de crédito é destinada para apoiar as 

empresas urbanizadoras e loteadoras na produção do 

loteamento urbano. A nova linha de financiamento é 

destinada a empresas loteadoras ou urbanizadoras 

com faturamento fiscal anual superior a R$ 15 

milhões. O Produlote já está disponível para contrata-

ção.

Para o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, o Produlote 

representa mais um avanço para a indústria da cons-

trução civil. Com esses lotes totalmente regularizados, 

os clientes pessoa física poderão financiar também a 

aquisição de terreno e construção de moradia própria.

A linha de crédito financia até 70% do custo da infraes-

trutura do loteamento, limitado a 50% do valor global 

de vendas. As regras para a liberação do crédito devem 

atender toda infraestrutura exigida pelo Poder Público e 

as diretrizes emitidas pelas concessionárias, que vão da 

limpeza do terreno à implantação das redes de água, 

esgoto e distribuição de energia elétrica.

Os empreendimentos devem estar inseridos em área 

urbana e possuírem autorizações emitidas pelo Poder 

Público Municipal e/ou Estadual. Também são necessári-

as as autorizações das concessionárias e órgãos do meio 

ambiente, na forma da Lei 6.766/1.979.

O contrato é assinado após análise do projeto, da 

empresa e dos tomadores do crédito. A liberação das 

parcelas do financiamento é feita em conformidade com 

o cronograma físico-financeiro da obra e após a medição 

pela Caixa. O prazo de obra é de até 24 meses, a empre-

sa possui mais 6 meses de carência pós-obra e mais 48 

meses para quitar o financiamento.▲

Linha será utilizada para o desenvolvimento urbano

CAIXA LANÇA LINHA DE CRÉDITO PARA PRODUÇÃO DE LOTES

FONTE: ZAP EM CASA

https://revista.zapimoveis.com.br/caixa-lanca-linha-de-credito-para-

producao-de-lotes/
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