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INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E LOTEAMENTO  

 

1) Incorporação imobiliária 

Os negócios tratados como Incorporação Imobiliária são disciplinados pela lei 4.591, de 

16 de dezembro de 1964, mais conhecida como "Lei dos Condomínios", e pelo decreto nº 55.815, 

de 8 de março de 1965.  

O objetivo principal da Incorporação Imobiliária é, segundo o parágrafo único do artigo 

28 da Lei nº 4.591, a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para 

alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades 

autônomas, que podem consistir em apartamentos residenciais, escritórios, garagens e mercados, 

etc.  

Para poder iniciar a venda de qualquer unidade, deve o incorporador, antes, arquivar no 

Cartório de Registro de Imóveis os documentos exigidos pela referida lei.  

É considerado Crime contra a Economia Popular, promover incorporação, fazendo, em 

proposta, contratos, prospectos ou comunicação ao público ou aos interessados, afirmação falsa 

sobre a constituição do condomínio, alienação das frações ideais do terreno ou sobre a construção 

das edificações.  

Assim, quando for adquirir um imóvel (apartamento, sala, casa, loja, etc.), o interessado 

deverá verificar se a empresa (Construtora ou vendedora) já registrou a Incorporação em um dos 

Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca.  

 

SE NÃO ESTIVER REGISTRADO, NÃO FAÇA O NEGÓCIO. PROCURE A CURADORIA 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR, OU O PROCON. "NÃO COMPRE GATO POR LEBRE"  

 

2) Loteamentos  

Dos contratos de venda de lotes - "COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA" deverão 

constar, pelo menos, as seguintes indicações:  

I - nome, registro civil, cadastro fiscal no Ministério da Fazenda, nacionalidade, estado civil e 

residência dos contratantes;  

II - denominação e situação do loteamento, número e data da inscrição;  

III - descrição do lote ou dos lotes que forem objeto de compromissos, confrontações, área e 

outras características;  

IV - indicações sobre a quem incumbe o pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote 

compromissado;  

V - Declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação 

pertinente.  

1º - O contrato deverá ser firmado em três vias ou extraído em três traslados, sendo um para cada 

parte e o terceiro para arquivo no registro imobiliário, após o registro e anotações devidas.  

2º - Quando o contrato houver sido firmado por procurador de qualquer das partes será obrigatório 

o arquivamento da procuração no registro imobiliário.  

A fim de se evitar a compra de terrenos das mãos de falsos empresários ou irresponsáveis, que 

criam os denominados "loteamentos fantasmas", é conveniente a observação desses detalhes, e, 



em caso de dúvida sobre a licitude do empreendimento, procurar a Curadoria de Defesa do 

Consumidor (Promotor de Justiça) no Fórum, ou o Procon.  

Do mesmo modo, o interessado na compra de qualquer imóvel, deve, antes de realizar o 

negócio, procurar o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, onde o imóvel estiver 

matriculado, para saber se ele está livre, se não há sobre ele qualquer ônus como hipoteca, se ele 

pode ser alienado, para que não haja qualquer surpresa desagradável depois.  

Antes dessa providência, não faça nada, nem mesmo dê de entrada qualquer sinal para garantir o 

negócio, se não "você dança".  

Lembre-se que, se você realizar um mal negócio, vai ficar difícil encontrar uma solução, 

e, ainda que se encontre uma, nem sempre será aquela do seu interesse. Na maioria das vezes, no 

máximo, você poderá obter uma sentença condenando a empresa a lhe pagar uma indenização, 

depois de muita luta na Justiça, e mesmo assim, o condenado, na maioria das vezes não tem 

condições de pagar tal indenização.  

Portanto, tenha sempre na lembrança o conselho dos antigos:  

 

"É MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR" 

 

Se lhe for oferecido qualquer negócio que não se enquadre nas diretrizes acima apontadas, 

denuncie a empresa, o proponente ou o corretor de imóveis ao Ministério Público, que procederá 

imediatamente a uma investigação.  

Só assim estaremos exercitando a cidadania e garantindo a preservação dos nossos 

direitos, afastando de vez da sociedade, aquelas pessoas e empresas que só vivem de aplicar 

golpes nas pessoas sérias e honestas, que, na maioria das vezes, são as que perdem.  

 

"ESTAMOS DE OLHO" 


