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FUNDAMENTO LEGAL

CÓDIGO CIVIL – LEI 10.406/2002

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com 
diligência e prudência, e a prestar ao cliente, 
espontaneamente, todas as informações sobre o andamento 
do negócio.

Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o 
corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da 
segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de 
outros fatores que possam influir nos resultados da 
incumbência.



FUNDAMENTO LEGAL

NO CÓDIGO CIVIL

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-
lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 
natureza, risco para os direitos de outrem.



FUNDAMENTO LEGAL

NO CÓDIGO CIVIL

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação 
com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, 
espontaneamente, todas as informações sobre o 
andamento do negócio.

Parágrafo único. Sob pena de responder por 
perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os 
esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do 
negócio, das alterações de valores e de outros fatores que 
possam influir nos resultados da incumbência. 



FUNDAMENTO LEGAL

Lei n.º 6.530/78 / Decreto 81.871/78:

Art. 20. Ao Corretor de Imóveis e à pessoa jurídica inscrita 
nos órgãos de que trata a presente Lei é vedado:

•Art. 20, I = Art. 38, II

“Prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses que lhe forem 

confiados.”
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� Art. 3º, Lei 6.530/78 - Compete ao Corretor de 

Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, 

permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, 

opinar quanto à comercialização imobiliária.

Parágrafo Único - As atribuições constantes deste 

artigo poderão ser  exercidas, também, por Pessoa 

Jurídica inscrita nos termos desta Lei.



Art. 6º, CDC - São direitos básicos do 
consumidor:

III - a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e 
preço, bem como sobre os riscos que 
apresentem;



CUIDADOS QUANTO AO IMÓVEL

� O imóvel pertence a quem se apresenta como dono? 

� O proprietário é moral e financeiramente idôneo? 

� O negócio é viciado ou nulo? 



COMO FAÇO PARA VERIFICAR ISSO!?

A verificação pode ser feita por meio de 
CERTIDÕES.

�Do IMÓVEL

�Da pessoa do vendedor



REFERENTES AO IMÓVEL

� Certidão de Propriedade (em nome do vendedor) 
– Matrícula do imóvel

� Fornecida pelo Oficial do Registro de Imóveis da 
circunscrição imobiliária competente



REFERENTES AO IMÓVEL

� A Certidão de Propriedade deve ser 
recente.

� Esta Certidão é válida por 30 dias.



A MATRÍCULA É IMPORTANTE PARA SABER:

� Se o imóvel já foi prometido para outra pessoa - nesse 
caso, essas pessoas terão direito real de aquisição; 

� Se há vários donos (condomínio) - importante em razão da 
adjudicação do condômino preterido em 180 dias da venda –
CC, art. 504; 

� Se o vendedor é casado (art. 1.647, CC);  

� Quem é o dono do imóvel;



Art. 504, CC. Não pode um condômino em coisa 
indivisível vender a sua parte a estranhos, se 
outro consorte a quiser, tanto por tanto. O 
condômino, a quem não se der conhecimento da 
venda, poderá, depositando o preço, haver para si a 
parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 
cento e oitenta dias, sob pena de decadência.

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, 
preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na 
falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes 
forem iguais, haverão a parte vendida os 
comproprietários, que a quiserem, depositando 
previamente o preço.



OUTORGA DO CÔNJUGE

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos 
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime 
da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;
II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;
III - prestar fiança ou aval;
IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou 
dos que possam integrar futura meação.

A anulação poderá ser requerida até dois anos depois de terminada 
a sociedade conjugal (Art. 1649, CC)



A MATRÍCULA É IMPORTANTE PARA SABER:

� Se o bem está gravado com cláusula de 
inalienabilidade, se há usufruto ou está penhorado 
ou hipotecado; 

� Se foi efetuada venda a descendente (CC, art. 496), 
hipótese em que se faz mister a anuência dos demais 

descendentes e do cônjuge do vendedor. O prazo para 
anular venda de ascendente para descendente é
decadencial de dois anos (CC, art. 179);

� Se houve venda com lesão* – art. 157 do CC – que 
poderá anular o negócio em 4 anos (art. 178 do CC). 



Art. 496, CC. É anulável a venda de 
ascendente a descendente, salvo se os 
outros descendentes e o cônjuge do 
alienante expressamente houverem 
consentido.

Parágrafo único. Em ambos os casos, 
dispensa-se o consentimento do cônjuge 
se o regime de bens for o da separação 
obrigatória.



A MATRÍCULA É IMPORTANTE PARA SABER:

� Se há contrato de locação com cláusula 
de vigência ou registrado – hipótese em 
que o adquirente terá que aguardar o prazo 
para o despejo ou o locatário preterido na 
preferência terá o direito de adjudicar no 
prazo de 6 meses, desde que o contrato 
esteja averbado pelo menos 30 dias antes da 
alienação (arts. 8º, 27 e 33, Lei 8.245/91).



CARACTERÍSITICAS DA LESÃO (Art. 157, CC)

Pressupostos:
�Premente necessidade ou inexperiência; 
�Prestação desproporcional (de acordo com os valores 
vigentes à data do negócio jurídico). 

Consequência:

Anulação do ato jurídico, se requerida em 4 anos (CC, art. 178), 
exceto se houver compensação (por parte de quem recebeu 
menos) ou se a parte favorecida concordar com a redução do 
proveito (aquele que recebeu mais do que o valor corrente). 



Art. 157, CC. Ocorre a lesão quando uma pessoa, 
sob premente necessidade, ou por inexperiência, se 
obriga a prestação manifestamente 
desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1 o Aprecia-se a desproporção das prestações 
segundo os valores vigentes ao tempo em que foi 
celebrado o negócio jurídico.

§ 2 o Não se decretará a anulação do negócio, se for 
oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 
favorecida concordar com a redução do proveito



OUTRAS CERTIDÕES RELATIVAS AO IMÓVEL

�Certidão Negativa de 
Tributo Municipal, Foro e 
Laudêmio. 

São despesas “propter rem”



OUTRAS CERTIDÕES RELATIVAS AO IMÓVEL

� CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS 
E DO PRÓPRIO CONDOMÍNIO QUANTO AOS 
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E TRABALHISTAS

O art. 4°, parágrafo único, da Lei n. 4.591/64, exige a 
certidão de débitos condominiais. A despesa condominial é
“propter rem” (CC, arts. 1.334, § 2º, 1.336, I e 1.345): 

Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos 
do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e 

juros moratórios. 



“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
CIVIL. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. COTAS CONDOMINIAIS 
CONSTITUÍDAS ANTES DA AQUISIÇÃO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. 
LEGITIMIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER 
REM. POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. IDENTIDADE ENTRE A 
ORIENTAÇÃO SUFRAGADA PELA CORTE DE ORIGEM E DECISÃO 
MONOCRÁTICA E AQUELA TRILHADA POR ESTE TRIBUNAL 
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A 
responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais em 
atraso alcança o atual proprietário, ainda que constituídas 
antes da aquisição pelo credor fiduciário, por se tratar de 
obrigações propter rem. Na hipótese de identidade entre a 
orientação jurisprudencial sufragada pela Corte de origem e adotada 
pela decisão monocrática e aquela trilhada por este Tribunal 
Superior, incide a Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.”
(STJ – 3ªT., AgRg no Ag nº 792.138/RJ, Rel. Min. Paulo Furtado, 
DJe 26.06.2009)



CERTIDÃO NEGATIVA DE UTILIDADE 

PÚBLICA

Revelará se o imóvel não foi 

declarado de interesse público ou 

social para fins de desapropriação 

ou foi tombado como patrimônio 

histórico, artístico ou ambiental.



CAUTELAS QUANTO À
PESSOA DO VENDEDOR

Certidões necessárias quanto ao VENDEDORCertidões necessárias quanto ao VENDEDOR

� Certidão negativa da 
Fazenda Pública Federal 
(Certidão de Quitação de 
Tributos e Contribuições 
Federais - pessoa jurídica e 
sócios), Estadual (ICMS 
pessoa jurídica) e 
Municipal - Certidão de 
Tributos Mobiliários –
pessoa física, pessoa jurídica 
e sócios; 

�Certidão negativa 
do INSS (pessoa 
jurídica); 

�Cópia do CPF 
(pessoa física, sócios)/ 
CNPJ (pessoa 
jurídica); 



CAUTELAS QUANTO À
PESSOA DO VENDEDOR

Certidões/documentos necessários quanto ao VENDEDOR

� Cópia do RG ou documento de identidade (pessoa física e sócios); 

� Certidão de Nascimento atualizada (art. 107, § 1º da LRP – interdição, 
estado e capacidade); 

� Certidão de regularidade do FGTS (pessoa jurídica) 

� Certidão da Justiça Estadual (pessoa física, sócios e pessoa jurídica);

� Certidão da Justiça do Trabalho (sócios e pessoa jurídica, INCLUSIVE 
CONDOMÍNIO); 



CAUTELAS QUANTO À
PESSOA DO VENDEDOR

Certidões/documentos necessários quanto ao VENDEDOR

�Certidão da Justiça Federal – Civil, Criminal e executivos 
fiscais (pessoa física, sócios e pessoa jurídica,– civis; pessoa 
física e sócios, INCLUSIVE CONDOMÍNIO - criminais); 

�Certidão dos Tabeliães de Protesto (pessoa física, sócios e 
pessoa jurídica). 



QUAL O MOTIVO DAS CERTIDÕES 
CRIMINAIS?

Art. 387, IV do CPP (Lei 11.719/2008): o juiz “fixará valor 
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, 
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. 

Art. 63, CPP:  “Transitada em julgado a sentença condenatória, 

poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para efeito da 
reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus 
herdeiros. 

Parágrafo único.  Transitada em julgado a sentença condenatória, a 

execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 

IV do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação 

para a apuração do dano efetivamente sofrido. 



CERTIDÕES TRIBUTÁRIAS?

Decreto 93.240/1986, regulamentador da Lei 
7.433/1985 (que trata dos requisitos de lavratura das 
escrituras), no § 2º do inc. V do art. 1º: 

§ 2.º As certidões referidas na letra “a” do inc. III deste 

artigo [TRIBUTOS], somente serão exigidas para a 

lavratura das escrituras públicas que impliquem a 

transferência de domínio e a sua apresentação poderá ser 

dispensada pelo adquirente que, neste caso, responderá, 

nos termos da lei, pelo pagamento dos débitos fiscais 

existentes. 



VENDA DE IMÓVEIS X DIREITOS REAIS

� Direito Real de SUPERFÍCIE (arts. 1.369 a 1.377 do CC)

� Direito Real de SERVIDÃO (arts. 1.378 a 1.389 do CC)

� Direito Real de USUFRUTO (arts. 1.390 a 1.411 do CC)

� Direito Real de HABITAÇÃO (arts. 1.414 a 1.416 do CC)

� Direito Real de HIPOTECA (arts. 1.419 a 1.430 do CC)

� Direito Real de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (Lei 
9.514/1997 c/c Lei 13.465/17)



SE LIGUE VIU....!

CÓDIGO PENAL – Decreto-Lei 2.848/40

Disposição de coisa alheia como própria

Art. 171, §2º - Nas mesmas penas incorre quem:

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em 

garantia coisa alheia como própria;

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa 

própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel 

que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em 

prestações, silenciando sobre qualquer dessas 

circunstâncias;



DA VENDA DE IMÓVEL DE FILHO “MENOR”

Art. 1.691, CC. Não podem os pais alienar, ou gravar de 
ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome 

deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples 

administração, salvo por necessidade ou evidente interesse 

da prole, mediante prévia autorização do juiz.



AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE PROCUADOR DO 
ALIENANTE

CC, art. 117: o negócio jurídico celebrado consigo mesmo é anulável, 

salvo se permitir o contrato ou a lei (p. ex: arts. 684/685 – mandato 
em causa própria que é irrevogável e não se extingue pela morte do 

mandante!). 

CC, art. 119: é anulável o negócio jurídico concluído pelo 

representante em conflito de interesses com o representado, se tal 
fato era ou devia ser do conhecimento de quem aquele tratou (em 180 

dias).

A PROCURAÇÃO (PÚBLICA) DEVE CONTER PODERES 
ESPECÍFICOS, INCLUSIVE COM A INDICAÇÃO DO 

IMÓVEL A SER ALIENADO.



FRAUDE CONTRA CREDORES E À EXECUÇÃO

�Sabe-se que o patrimônio do devedor garante o 

pagamento de suas dívidas.

�Após contrair obrigações, o devedor vende seus bens 

de tal sorte a não permitir que o credor possa 

satisfazer seu crédito, O QUE PODERÁ
POSSIBILITAR, POR PARTE DESSE CREDOR, 
A PENHORA DO BEM ADQUIRIDO OU A 
DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO. 



O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR RESPONDE POR SUAS 
OBRIGAÇÕES

Art. 789 do Código de Processo Civil:   

“O devedor responde COM TODOS OS SEUS BENS 

PRESENTES E FUTUROS, para o cumprimento de 

suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei.”

Art. 391 do Código Civil:   

“Pelo inadimplemento das obrigações respondem 

todos os bens do devedor.”



O devedor que está IMPEDIDO DE 
ALIENAR, POR FRAUDE, é apenas 
o devedor INSOLVENTE: 

“Note-se, porém, que a fraude contra credores [TAMBÉM 
À EXECUÇÃO] só se caracteriza quando for insolvente o 

devedor, ou se tratar de pessoa que, através de atos 

malsinados, venha a se tornar insolvente, porque, 
enquanto solvente o devedor, ampla é a sua liberdade de 

dispor de seus bens, pois a prerrogativa de aliená-los é
elementar do direito de propriedade”. (Silvio Rodrigues. 
Ação pauliana ou revocatória. Enciclopédia Saraiva do 
Direito, vol. 3, p. 286). 



OS ELEMENTOS DA FRAUDE

1) Anterioridade do crédito

2) “Consilium fraudis” ou “scientia fraudis”

(má-fé do adquirente)

3) “Eventus Damni” (a insolvência)



O FUNDAMENTO LEGAL DA FRAUDE CONTRA 
CREDORES (Código Civil)

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de 
dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à
insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores 
quirografários, como lesivos dos seus direitos. 

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor 
insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser 

conhecida do outro contratante. 

Art. 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o 
pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em 

proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, 

aquilo que recebeu.  

Art. 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as 

garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. 



FRAUDE À EXECUÇÃO

Considera-se em FRAUDE À EXECUÇÃO, a 
alienação ou oneração de bens (CPC, art. 

792), quando no momento da venda ou 
oneração: 

a) Já corria ação contra o devedor (não 
qualquer ação, mas ação capaz de reduzi-lo à

insolvência). 



FRAUDE x TERCEIRO DE BOA-FÉ

É terceiro de boa-fé aquele que adquire 
um bem do insolvente, sem ter como 
saber que estava adquirindo de uma 
pessoa que tem mais dívidas do que 
bens ou que responde por ação que 
pode levá-lo à insolvência. 



COMO SE PROVA 

QUE O “TERCEIRO”

TINHA (OU PODERIA 

TER) 

CONHECIMENTO? 



ANALISANDO O QUE DIZ O DIREITO

Art. 828, CPC. O exequente poderá obter certidão de que a 
execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e 
do valor da causa, para fins de averbação no registro de 
imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto 
ou indisponibilidade. (...)  

§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a 
oneração de bens efetuada após a averbação. 

Art . 844, CPC.  Para presunção absoluta de conhecimento por 
terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do 
arresto ou da penhora no registro competente, mediante 
apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente 
de mandado judicial.



ANALISANDO O QUE DIZ O DIREITO

Art. 792, CPC.  A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução: 
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão 
reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no 
respectivo registro público, se houver; 
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo 
de execução, na forma do art. 828; 
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou 
outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; 
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o 
devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; 
V - nos demais casos expressos em lei. 
§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente . 
§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro 
adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 
(quinze) dias. 



ANALISANDO O QUE DIZ O DIREITO

Art. 54, Lei 13.097/2015. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, 
transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a 
atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido 
registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes 
informações:  
I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias; 
II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, do 
ajuizamento de ação de execução ou de fase de cumprimento de sentença, 
procedendo-se nos termos previstos do art. 615-A da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; 
III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos 
registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei;  
IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação 
cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário 
à insolvência, nos termos do inciso II do art. 593 do Código de Processo Civil.



Posso adquirir tranquilamente um 
imóvel se não houver penhora, arresto, 
sequestro, execução, ação ou qualquer 
pendência registrada ou averbada na 

matrícula do imóvel? 



Com certeza, NÃO!

Art. 54, Parágrafo único, Lei 13.097. Não 
poderão ser opostas situações jurídicas não 
constantes da matrícula no Registro de 
Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro 
de boa-fé que adquirir ou receber em garantia 
direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o 
disposto nos arts. 129 e 130 da Lei nº 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e 
extinção da propriedade que independam de 
registro de título de imóvel.



Súmula 375/STJ  
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro 
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro 
adquirente. (18/03/2009, DJe 30/03/2009). 
_____________________________________________________

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. 
ÔNUS DA PROVA. 1 - Ao terceiro adquirente de boa-fé é

facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. 
Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova 

de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do 
gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso 

(ausência do registro) presume-se e merece ser  prestigiada. 2 -
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 493914/SP, Rel. 
Ministro  FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/04/2008, DJe 05/05/2008) 



PESSOA FÍSICAPESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICAPESSOA JURÍDICA

� CPF

� Residência no Brasil

� Limite de área

� Restrição em faixa de 
fronteira

� Escritura Pública

� CNPJ

� Autorizada a funcionar no 
Brasil

� Limite de área

� Restrição em faixa de 
fronteira

� Escritura Pública

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (RURAL) POR 
ESTRANGEIRO
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