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CÂMARA DOS DEPUTADOS APROVA EM PLENÁRIO O SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI 

Nº 1.220, DE 2015, QUE REGULAMENTA A DESISTÊNCIA DOS CONTRATOS DE 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE COMPRA DE LOTES – MATÉRIA AGORA VAI A 

APRECIAÇÃO DO SENADO 

 

Legislação envolvida: Lei nº 4.591/64 (Lei de Incorporações) e Lei nº 6.766/79 (Lei de 

Parcelamento do Solo Urbano – Loteamentos) 

 

Breves comentários sobre o texto aprovado: 

 

PRAZO DE CARÊNCIA PARA ENTREGA DO IMÓVEL 

 

Prevê o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias corridos da data originalmente 

estipulada no contrato para a entrega do imóvel, desde que o próprio contrato traga essa 

previsão.  

 

O contrato poderá ser resolvido (extinto) pelo promissário adquirente caso a entrega 

ultrapasse o prazo de carência. Nessa situação, haverá a obrigatoriedade de devolução 

integral do valor pago e também incidirá multa contratual devida ao comprador. A 

devolução dos valores e o pagamento da multa deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias 

contados da resolução do contrato. 

 

Caso o promissário adquirente opte por não resolver o contrato, a incorporadora deverá 

pagar indenização equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago, para 

cada mês de atraso, atualizado monetariamente, conforme previsão do contrato. 

 

DISTRATO EM INCORPORAÇÕES – VALORES A RESTITUIR 

 

Em caso de distrato, ou resolução por inadimplemento do adquirente, haverá a devolução 

dos valores pagos, atualizados monetariamente, com a dedução das seguintes parcelas: 

 

1 – Integralidade da comissão de corretagem, caso paga pelo incorporador 

2 – pena convencional (a ser prevista em contrato), que não poderá exceder a 25% da 

quantia paga pelo adquirente. 

3 – Caso o proprietário já tenha a posse do imóvel, arcará ainda: 

a) Impostos incidentes sobre o imóvel; 

b) Cotas de condomínio ou contribuições a associações de moradores; 

c) Valor correspondente a fruição do imóvel, conforme contrato ou, na falta de 

previsão, em valor equivalente ao aluguel. 

d) Demais encargos sobre o imóvel e despesas previstas em contrato. 
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O saldo deverá ser devolvido ao adquirente em até 180 (cento e oitenta dias) após o 

desfazimento do contrato, em parcela única. 

 

No caso de imóvel em patrimônio de afetação, a pena convencional poderá ser de até 50% 

da quantia paga, e a devolução poderá ser no prazo de até 30 (trinta) dias após o “habite-

se” ou documento equivalente emitido pela prefeitura. 

 

O incorporador poderá revender o imóvel após a rescisão ou resolução. Nesse caso, o valor 

a ser devolvido ao antigo comprador será pago em até 30 (trinta) dias após a revenda, em 

qualquer situação (com patrimônio de afetação ou não). 

 

Caso o adquirente consiga um novo comprador para o imóvel que seja aprovado pelo 

incorporador, não incidirá a cláusula penal (25% ou 50%). 

 

DIREITO DE ARREPENDIMENTO – ESTANDES DE VENDA 

 

Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitirão ao 

adquirente o direito ao arrependimento, no prazo de 7 dias, com a devolução de todos os 

valores pagos, inclusive comissão de corretagem. 

 

DISTRATO EM LOTEAMENTOS 

 

Em caso de distrato, ou resolução por inadimplemento do adquirente, haverá a devolução 

dos valores pagos, atualizados monetariamente, com a dedução das seguintes parcelas: 

 

1 - Valor mensal correspondente a fruição do imóvel, até o limite máximo de 1% do valor 

do lote, conforme contrato. 

2 – Cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, que não poderá 

exceder a 10% do valor atualizado do contrato. 

3 - Encargos moratórios das parcelas em atraso. 

4 - Impostos incidentes sobre o imóvel; Cotas de condomínio ou contribuições a associações 

de moradores;  

5 - Comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote. 

 

O saldo deverá ser devolvido ao adquirente: 

a) Em loteamentos com obra em andamento: em até 180 (cento e oitenta dias) após o 

prazo previsto em contrato para conclusão das obras, em até 12 parcelas. 

b) Em loteamentos com obras concluídas, no prazo máximo de 12 (doze) meses da 

formalização da rescisão, em até 12 (doze) parcelas. 

 

Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da 
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restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e 

condições pactuadas no distrato, ficando dispensada tal comprovação nos casos em que o 

adquirente com parcelas em atraso não for localizado ou não tiver se manifestado em 30 

dias, após comunicação formal pelo Loteador. 

 

Esse procedimento não se aplica aos casos de vendas com alienação fiduciária (Lei nº 

9.514/1997), que observará regras próprias. 

 

Ocorrendo o cancelamento do registro por inadimplemento do contrato e tendo havido o 

pagamento de mais de 1/3 (um terço) do preço ajustado, o Oficial do Registro de Imóveis 

mencionará este fato no ato do cancelamento e a quantia paga; somente será efetuado novo 

registro relativo ao mesmo lote, mediante apresentação do distrato assinado pelas partes e 

a comprovação do pagamento da parcela única ou da primeira parcela do montante a ser 

restituído ao adquirente, ao titular do registro cancelado, ou mediante depósito em dinheiro 

à sua disposição junto ao Registro de Imóveis. 

 

A obrigação de comprovação prévia de pagamento da parcela única ou da primeira parcela 

como condição para efetivação de novo registro, poderá ser dispensada se as partes 

convencionarem de modo diverso e de forma expressa no documento de distrato por elas 

assinado. 

 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 


