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89º	ENCONTRO	NACIONAL		

DA	INDÚSTRIA	DA	CONSTRUÇÃO	
	

Melhim	Chalhub	
	



Lei 9.514/1997  (PLV 12/2017) 
“Art.	 26-A.	 Os	 procedimentos	 de	 cobrança,	 purgação	 de	
mora,	 consolidação	 da	 propriedade	 fiduciária	 e	 leilão	
rela>vos	 às	 operações	 de	 financiamento	 habitacional,	
inclusive	as	operações	do	Programa	Minha	Casa,	Minha	Vida,	
ins>tuído	pela	 Lei	 n.	 11.977,	 	 Programa	Minha	Casa,	Minha	
Vida,	 ins>tuído	 pela	 Lei	 n.	 11.977,	 de	 07	 de	 julho	 de	 2009,	
com	 recursos	 advindos	da	 integralização	de	 cotas	 no	 Fundo	
de	 Arrendamento	 Residencial,	 sujeitam-se	 às	 seguintes	
normas	especiais	estabelecidas	neste	ar>go.”		

 

PURGAÇÃO DA MORA 
PRAZO AMPLIADO 



Lei 9.514/1997 (PLV 12/2017) 
Art.	26-A.	(…).	
§	 1º	 A	 consolidação	 da	 propriedade	 em	 nome	 do	 credor	
fiduciário	 será	 averbada	 no	 Registro	 de	 Imóveis	 trinta	 dias	
após	 a	 expiração	 do	 prazo	 para	 purgação	 da	 mora	 de	 que	
trata	o	§	1º	do	art.	26	desta	Lei.	
		
§	 2º	 Até	 a	 data	 da	 averbação	 da	 consolidação	 da	
propriedade	fiduciária,	é	assegurado	ao	devedor	fiduciante	
pagar	as	parcelas	da	dívida	vencidas	até	então	e	as	despesas	
de	que	trata	o	inciso	II	do	§	3º	do	art.	27,	hipótese	em	que	
convalescerá	o	contrato	de	alienação	fiduciária.” 

PURGAÇÃO DA MORA 
PRAZO AMPLIADO 
15 dias + 30 dias 



Lei 9.514/1997 (PLV 12/2017) 

“Art. 27.  (...). 

 

§	2º-A	Para	os	fins	dos	§§	1º	e	2º,	as	datas,	horários	e	locais	

dos	 leilões	 serão	 comunicados	 ao	 devedor	 mediante	

correspondência	 dirigida	 aos	 endereços	 constantes	 do	

contrato,	inclusive	ao	endereço	eletrônico.”	

  

INTIMAÇÃO PARA LEILÃO 



Lei	9.514/1997	(PLV 12/2017)	
Art.	27.	
§	 2º-B	 Após	 a	 averbação	 da	 consolidação	 da	 propriedade	
fiduciária	 no	 patrimônio	 do	 credor	 fiduciário	 e	 até	 a	 data	 da	
realização	do	segundo	leilão,	é	assegurado	ao	devedor	fiduciante	
o	 direito	 de	 preferência	 para	 adquirir	 o	 imóvel	 por	 preço	
correspondente	 ao	 valor	 da	 dívida,	 somado	 aos	 encargos	 e	
despesas	 de	 que	 trata	 o	 §	 2º	 deste	 ar>go,	 aos	 valores	
correspondentes	 ao	 imposto	 sobre	 transmissão	 inter	 vivos	 e	 ao	
laudêmio,	 se	 for	 o	 caso,	 pagos	 para	 efeito	 de	 consolidação	 da	
propriedade	 fiduciária	 no	 patrimônio	 do	 credor	 fiduciário,	 e	 às	
despesas	 inerentes	 ao	 procedimento	 de	 cobrança	 e	 leilão,	
incumbindo,	 também,	 ao	 devedor	 fiduciante	 o	 pagamento	 dos	
encargos	tributários	e	despesas	exigíveis	para	a	nova	aquisição	do	
imóvel,	 de	 que	 trata	 este	 parágrafo,	 inclusive	 custas	 e	
emolumentos.”	

DIREITO DE PREFERÊNCIA DO 
DEVEDOR 



	
Lei	9.514/1997		(PLV 12/2017)	

“Art.	24.	O	contrato	que	serve	de	ctulo	ao	negócio	fiduciário	
conterá:	
(...);	
VI	 -	 a	 indicação,	 para	 efeito	 de	 venda	 em	público	 leilão,	 do	
valor	do	imóvel	e	dos	critérios	para	a	respec>va	revisão;	
Parágrafo	 único.	 Caso	 o	 valor	 do	 imóvel	 convencionado	
pelas	partes,	nos	termos	do	inciso	VI	do	caput,	seja	inferior	
ao	u^lizado,	pelo	órgão	competente,	como	base	de	cálculo	
para	 apuração	 do	 imposto	 sobre	 transmissão	 	 inter	 vivos,	
exigível	por	força	da	consolidação	da	propriedade	em	nome	
do	 credor	 fiduciário,	 este	 úl^mo	 será	 o	 valor	mínimo	para	
efeito	de	venda	do	imóvel	no	primeiro	leilão.”	

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 
 PARA LEILÃO 



Lei	9.514/1997	(PLV 12/2017)	
	
“Art.	37-A.	O	devedor	fiduciante	pagará	ao	credor	fiduciário,	
ou	a	quem	vier	a	sucedê-lo,	a	ctulo	de	taxa	de	ocupação	do	
imóvel,	 por	mês	 ou	 fração,	 valor	 correspondente	 a	 um	 por	
cento	(1%)	do	valor	a	que	se	refere	o	inciso	VI	do	art.	24	ou	
de	 seu	parágrafo	único,	 computado	e	exigível	desde	a	data	
da	consolidação	da	propriedade	fiduciária	no	patrimônio	do	
credor	fiduciante	até	a	data	em	que	este,	ou	seus	sucessores,	
vier	a	ser	imi>do	na	posse	do	imóvel.”	

TAXA DE OCUPAÇÃO 



Lei	9.514/1997	(PLV 12/2017)	
	
“Art.	37-A.	(...).	
	
• Parágrafo	único.	O	disposto	no	caput	se	aplica	às	operações	
do	Programa	Minha	Casa,	Minha	Vida,	 ins>tuído	pela	 Lei	 n.	
11.977,	 de	 07	 de	 julho	 de	 2009,	 com	 recursos	 advindos	 da	
integralização	 de	 cotas	 no	 Fundo	 de	 Arrendamento	
Residencial.”	
	

TAXA DE OCUPAÇÃO 



	
Lei	9.514/1997	(PLV 12/2017)	

	
“Art.	39.	Às	operações	de	crédito	compreendidas	no	sistema	
de	financiamento	imobiliário,	a	que	se	refere	esta	lei:	
	
I	–	(...).		
	
II	-	aplicam-se	as	disposições	dos	arts.	29	a	41	do	Decreto-lei	
nº	 70,	 de	 21	 de	 novembro	 de	 1966,	 exclusivamente	 aos	
procedimentos	 de	 execução	 de	 créditos	 garan>dos	 por	
hipoteca.”	

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA 
EXTRAJUDICIAL 



Código	Civil	(PLV 12/2017)	
	
Art.	 1.358-A.	 Pode	 haver,	 em	 terrenos,	
partes	 designadas	 de	 lotes,	 que	 são	
propriedade	 exclusiva,	 e	 partes	 que	 são	
propriedade	comum	dos	condôminos.	

CONDOMÍNIO DE LOTES 
DE TERRENO 



Lei	6.766/1979	(PLV 12/2017)	
Art.	2º	(...).		
§	 7º	O	 lote	 poderá	 ser	 cons>tuído	 sob	 a	
forma	de	imóvel	autônomo	ou	de	unidade	
imobiliária	 integrante	 de	 condomínio	 de	
lotes.		

CONDOMÍNIO DE LOTES 
DE TERRENO 



Código	Civil	(PLV 12/2017)	
Art.	1.358-A.	(…).	
§	 1º	 A	 fração	 ideal	 de	 cada	 condômino	 poderá	 ser	
proporcional	 à	 área	 do	 solo	 de	 cada	unidade	 autônoma,	 ao	
respec>vo	 potencial	 constru>vo	 ou	 a	 outros	 critérios	
indicados	no	ato	de	ins>tuição.		
§	 2º	 Aplica-se,	 no	 que	 couber,	 ao	 Condomínio	 de	 Lotes	 o	
disposto	sobre	Condomínio	Edilício	no	Capítulo	VII	do	Título	
III	 do	 Livro	 III	 da	 Parte	 Especial	 deste	 Código,	 respeitada	 a	
legislação	urbanís>ca.		
§	3º	Para	fins	de	 incorporação	 imobiliária,	a	 implantação	de	
toda	a	infraestrutura	ficará	a	cargo	do	empreendedor.”	(NR)		

CONDOMÍNIO DE LOTES DE 
TERRENO 



	
Lei	6.766/1979	(PLV 12/2017)	

Art.	2º	(...).		
§	 8º	 Cons>tui	 Loteamento	 de	 Acesso	 Controlado	 a	
modalidade	de	loteamento,	definida	nos	termos	do	§	1º	
deste	 ar>go,	 cujo	 controle	 de	 acesso	 será	
regulamentado	 por	 ato	 do	 Poder	 Público	 Municipal,	
sendo	vedado	o	impedimento	de	acesso	a	pedestres	ou	
a	condutores	de	veículos,	não	 residentes,	devidamente	
iden>ficados	ou	cadastrados.”	(NR)		

LOTEAMENTO COM ACESSO 
CONTROLADO 



Lei	6.766/1979		(PLV 12/2017)	
“Art.	 36-A.	 As	 a>vidades	 desenvolvidas	 pelas	
associações	 de	 proprietários	 de	 imóveis,	 >tulares	 de	
d ire i tos	 ou	 moradores	 em	 loteamentos	 ou	
empreendimentos	assemelhados,	desde	que	não	 tenha	
fins	lucra>vos,	bem	como	as	en>dades	civis	organizadas	
em	 função	 da	 solidariedade	 de	 interesses	 cole>vos	
desse	 público	 com	 o	 obje>vo	 de	 administração,	
conservação,	 manutenção,	 disciplina	 de	 u>lização	 e	
convivência,	 visando	 à	 valorização	 dos	 imóveis	 que	
compõem	 o	 empreendimento,	 tendo	 em	 vista	 a	 sua	
natureza	 jurídica,	 vinculam-se,	 por	 critérios	 de	
afinidade,	 similitude	 e	 conexão,	 à	 a>vidade	 de	
administração	de	imóveis.		

LOTEAMENTO COM ACESSO 
CONTROLADO 



	
Lei	6.766/1979		(PLV 12/2017)	

“Art.	36-A.		(...).	
	
Parágrafo	 único.	 A	 administração	 de	 imóveis	 na	 forma	
do	 caput	 sujeita	 seus	 >tulares	 à	 norma>zação	 e	 à	
disciplina	 constantes	 de	 seus	 atos	 cons>tu>vos	
co>zando-se	 na	 forma	 desses	 atos	 para	 suportar	 a	
consecução	dos	seus	obje>vos”.		

LOTEAMENTO COM ACESSO 
CONTROLADO 


