
Incorporação Imobiliária: Incorporação Imobiliária: 

conceito, modalidades, prazo de carência e memorial de 

incorporação; Incorporação Imobiliária: patrimônio de 

afetação e seu regime nas incorporações; Incorporação 

Imobiliária: obrigações do incorporador. Sociedades de 

Propósito Específico e sua função nas incorporações; 

Incorporação Imobiliária: crime contra a economia popular 

pela ausência do registro da incorporação; Incorporação 

Imobiliária: a permuta do terreno por unidades a serem 

construídas e financiamento da construção. 

Direito Ambiental Imobiliário: Licenciamento Ambiental – I; 

Licenciamento Ambiental – II; Código Florestal – I; Código 

Florestal – II; Zoneamento Urbanístico I; Zoneamento 

Urbanístico II. 

 Contratos Imobiliários: regras de interpretação; 

princípios contratuais; Nulidades e defeitos dos contratos 

imobiliários. Promessa e compromisso de compra e venda: 

Promessa de Compra e Venda de Imóveis: características do 

contrato, seu registro e efeitos; Promessa de Compra e 

Venda de Imóveis: características do contrato, seu registro 

e efeitos – II; Promessa de Compra e Venda de Imóveis: 

adjudicação compulsória; Compromisso de Compra e Venda: a 

notificação como requisito da ação de resolução por 

inadimplemento e suas formas. Prazos para purgação da mora 

no caso de imóveis prontos, loteados e imóveis; Resolução 

do compromisso de compra e venda; Ação de resolução do 

compromisso de compra e venda: requisitos e regularidade do 

parcelamento ou da incorporação. O instituto da prescrição 

e a ação de resolução do compromisso de compra e venda; 

Ação de resolução do compromisso de compra e venda: 

aspectos processuais: petição inicial, legitimidade, 

competência, valor da causa, pedido, antecipação de tutela 

e reintegração de posse; Ação de resolução do compromisso 

de compra e venda: restituição de valores e aluguel pelo 

uso do imóvel; A resolução extrajudicial do compromisso de 

compra e venda: lotes prometidos pelo loteador e 



incorporação por administração; O adimplemento substancial 

(substancial performance) e sua influência na ação de 

resolução por inadimplemento do adquirente; Ação de 

resolução promovida pelo promitente comprador inadimplente: 

aspectos processuais, interesse de agir e consequências, 

análise jurisprudencial. 

Juros nos financiamentos e mora: Mora e inadimplemento 

absoluto: conceito, requisitos e efeitos nos contratos 

imobiliários; Juros nos financiamentos imobiliários: 

conceitos, limites e espécies; Juros remuneratórios nos 

financiamentos imobiliários em geral: os sistemas de 

amortização: tabela price e SAC; Juros remuneratórios nos 

financiamentos imobiliários por instituições financeiras: 

diversidade de tratamento jurídico: limites e 

capitalização. 

Consequências do descumprimento das obrigações contratuais: 

juros moratórios, cláusula penal e restituição de valores; 

honorários de advogado; A atualização (correção) monetária 

nos financiamentos imobiliários. 

Contrato de alienação fiduciária: Contrato de alienação 

fiduciária de bem imóvel: Conceito, partes, constituição e 

natureza jurídica; Posse, propriedade e tributação na 

alienação fiduciária; intimação para pagamento e 

aplicabilidade do art. 53 do CDC; Alienação fiduciária - 

Reintegração de posse. 

Direito do Consumidor imobiliário; Direito do consumidor 
Imobiliário: relação de consumo; Direito do consumidor 
Imobiliário: publicidade e oferta; Direito do consumidor 
Imobiliário: prazo de reflexão e sua aplicabilidade no caso 
de venda nos stands de lançamentos imobiliários; Direito do 
consumidor Imobiliário: cláusulas abusivas nos contratos 
imobiliários; Direito do consumidor Imobiliário: direito à 
informação: jurisprudência. 


