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APRESENTAÇÃO

A Associação de Empresas do 
Mercado Imobiliário do Distrito 

Federal - ADEMI-DF é entidade 
representante do segmento do 
mercado imobiliário, especialmente, 
no que se refere à atividade 
da incorporação imobiliária 
desenvolvida por suas empresas 
associadas no Distrito Federal. 

O seu objetivo na elaboração 
desta Cartilha Imobiliária para 
a Aquisição Segura de Imóvel 
é apresentar elementos quanto a 
principais precauções e cuidados 
ao se adquirir um imóvel na 
planta (em construção) ou, então, 
construído (pronto e acabado), 
visando a adequada informação aos 
interessados e adquirentes. 

A ADEMI-DF é sabedora que 
somente existe legítimo direito aos 
participantes de um negócio quando 
estão presentes o cumprimento 
e a observância aos deveres e 
às normas legais incidentes na 
atividade desenvolvida. 

Demonstração disto é que a ADEMI-
DF foi uma das primeiras, em todo 
o território nacional, a firmar com o 
Ministério Público do DF, em 1997, o 
Termo de Compromisso 142, e, mais 
tarde, os Termos de Ajustamento 
de Conduta nº 460, de 2001; e, o 
14, de 2003, onde em todos esses 
instrumentos se verifica um claro 
propósito de cumprimento às leis de 
regência dos contratos de promessa 
ou de compra e venda de imóveis, 

seja pela adequação dos respectivos 
contratos, seja pela adoção de 
procedimentos inerentes à própria 
publicidade e negociação dos 
empreendimentos imobiliários que 
são oferecidos ao mercado por suas 
empresas associadas.

A ADEMI-DF e suas empresas 
associadas caminham e buscam 
sempre o equilíbrio e a boa-fé 
entre o mercado imobiliário e o seu 
adquirente, entendendo que direitos 
e deveres devem caminhar juntos.

Atenciosamente,

Eduardo Aroeira
Vice-Presidente Designado para  

Assuntos Administrativos e Financeiros



A ADEMI-DF lembra que precauções importantes devem 
ser observadas pelo interessado na compra de um imóvel. 

O principal cuidado é verificar se o imóvel pretendido atende as suas reais 
necessidades e a disponibilidade financeira para a aquisição, além das suas 
exigências e expectativas em relação ao negócio pretendido. 

Assim, para a definição do 
imóvel que irá atender às suas 
necessidades, procure, em primeiro, 
observar os requisitos a seguir:

• Avalie as características de 
ventilação e luminosidade do 
imóvel, visitando-o antes de 
fechar a compra.

• Informe-se sobre a existência ou 
não de vagas na garagem, sobre 
o possível valor do condomínio 
nos imóveis da região de iguais 
características (em construção), 
ou, se já edificado, qual o valor 
pretendido ou já praticado.

• Procure informar-se quanto 
à forma de pagamento das 
contas de água, luz e TV a 
cabo, dentre outros. 

• Enfim, procure conhecer as 
caraterísticas de edificação 
(quantidades de unidades na 
edificação, forma de cobrança 
e rateio das despesas e usos 
comuns, forma de uso das 
áreas de lazer, se existentes, 
dentre outros) e as condições 
de compra relativas ao imóvel 
que estiver interessado. 

• No caso da comissão de 
corretagem incidente sobre 
a negociação de compra e 
venda ser paga diretamente à 
imobiliária e/ou corretor, exija 
a respectiva nota fiscal com o 
valor pago pela intermediação 
imobiliária.

• Observe, muito atentamente, se 
outros encargos incidirão sobre 
o valor do negócio (no caso 
de financiamento do preço) 
como, por exemplo: correção 
monetária ou reajuste e os juros 
mensais, bem como se existe 
valor de decoração das áreas 
comuns, dentre outros.
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Outra medida importante é buscar a opinião de outros clientes que 
negociaram com a empresa incorporadora ou vendedor, verificando se este 
cumpre com os compromissos assumidos com seus clientes.

Observe se a empresa intermediadora da compra e 
venda ou o corretor autônomo/associado (pessoa física) 
tem inscrição no Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis (CRECI-DF), bem como se a incorporadora ou a 
empresa vendedora ou a própria imobiliária é (ou são!) 
associada(s) à Associação de Empresas do Mercado 
Imobiliário do Distrito Federal - ADEMI-DF (sendo 
tal associação forte indicativo de responsabilidade e 
seriedade da empresa). 

Consulte também o Cadastro de 
Reclamações Fundamentadas à 
disposição no site: www.procon.
df.gov.br ou no telefone 151, 
para se informar da existência 
ou não de reclamações contra a 
incorporadora ou a imobiliária 
intermediadora da venda.
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Outras questões que são importantes ao seu negócio:

Comprar um imóvel na planta ou pronto?
Essa é uma decisão diretamente ligada aos interesses imediatos 
ou não de cada interessado na compra de um imóvel. 

Entre comprar um imóvel na planta (em construção) ou pronto  
(já construído), é de se destacar alguns aspectos:

Algumas vantagens de se adquirir  
um imóvel na planta:

• O preço do imóvel é, 
geralmente, menor do que o 
imóvel pronto. 

• Permite desenvolver, com mais 
tranquilidade, o planejamento 
orçamentário para o pagamento 
do preço de compra.

• Permite planejar com mais 
antecedência e tempo a 
realização da decoração e 
ambientação do imóvel.

• Garantia legal para a correção 
de possíveis vícios ou 
defeitos de construção, pela 
incorporadora ou construtora.
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• As condições de pagamento 
do vendedor geralmente 
são mais benéficas ao 
comprador. Na maioria das 
vezes o comprador paga de 
20 a 30% do valor do imóvel 
até as chaves e o resto 
poderá ser financiado.

• O imóvel na planta tem 
menores chances de ter 
problemas, por conta de 
nunca ter sido habitado.

• Instalações novas evitam 
custos com manutenção, 
além de suprirem através 
de uma infraestrutura 
moderna as necessidades 
atuais dos consumidores.

• A personalização do 
apartamento é feita com 
mais facilidade, como por 
exemplo, no caso de trocar 
paredes de lugar, derrubar, 
ampliar, reduzir algum 
cômodo.

Alguns itens a serem verificados  
na compra de imóveis na planta:

Verifique se o projeto arquitetônico foi aprovado  
pelos órgãos competentes e se a incorporação possui 
o registro no Cartório de Imóveis da região – nunca 
adquira um imóvel que não tenha as aprovações  
(alvará de construção e, no final, habite-se expedidos 
pelo Poder Público).
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• Procure verificar a qualidade de 
construção de outros imóveis da 
vendedora.

• No estande de vendas, observe 
na planta de edificação a 
exata localização da unidade 
pretendida.

• No memorial descritivo, 
identifique a marca e a 
qualidade dos materiais 
e equipamentos a serem 
utilizados. 

• Tratando-se de apart 
hotel, flat ou residencial 
com serviços, verifique a 
tradição da empresa que irá 
administrar posteriormente o 
empreendimento.

• Verifique se a incorporadora 
assessora os proprietários na 
instalação do condomínio.

• Verifique se os profissionais 
ou empresas responsáveis 
pelos projetos arquitetônico, 

estrutural, hidráulico e elétrico, 
além dos responsáveis pela 
execução da obra, estão 
capacitados e regularizados no 
CREA-DF e CAU-DF. 

• Verifique se a publicidade e 
os folders acerca do imóvel 
correspondem à realidade e ao 
que consta no projeto aprovado 
registrados no cartório de 
registro de imóveis da região da 
construção do edifício.

E o imóvel pronto, qual seria a vantagem  
de compra-lo?
• Possibilita ao interessado comprador ver fisicamente o produto 

que está comprando, antes de morar.

• Permite a mudança imediata do adquirente.

• Permite rendimento imediato com aluguel, quando adquire  
para investir.
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Outras precauções que são importantes ao 
interessado na compra de um imóvel, seja ele  
na planta, em construção, pronto e em geral:
Antes de assinar qualquer documento, o interessado ou comprador  
deve exigir a apresentação de:

Na planta:
• Cópia da certidão de registro 

da incorporação no Cartório de 
Registro de Imóveis, solicitando 
inclusive cópia da minuta da 
Convenção de Condomínio; 
cópia do projeto arquitetônico 
da edificação devidamente 
aprovado pela prefeitura local, 
acompanhado da respectiva 
licença (alvará) de construção; 
e informações claras e precisas 
sobre as especificações e o 
padrão de acabamento do 
prédio e da unidade autônoma a 
ser adquirida. 

• Dados concretos (numéricos) 
acerca das áreas privativa, 
comum e total da unidade 
autônoma de interesse do 
comprador, bem como da fração 
ideal a ela correspondente, 
calculadas conforme o projeto 
arquitetônico aprovado e as 
normas técnicas da ABNT. 

• Informações claras e precisas 
sobre a garagem do edifício, 
a quantidade de veículos que 
comportará, a forma de utilização 
e localização das vagas.
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Já pronto:
• Certidão de ônus da 

matrícula do imóvel para 
se certificar que não existe 
nenhuma penhora, bloqueio, 
dívidas, enfim, gravames 
sobre o imóvel, bem como 
as certidões de regularidade 
fiscal e de distribuição de 
processos/ protestos do 
vendedor. 

• Na assinatura do contrato 
de promessa de compra e 
venda ou, então, do contrato 
de compra e venda, leia 
atentamente a minuta 
do respectivo contrato, 
assessorando-se, inclusive,  
de um advogado 
especialista em imóveis. 
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No caso de compra  
de imóvel em geral:
• Em caso de dúvidas na minuta, 

solicite esclarecimentos à 
imobiliária intermediadora do 
negócio ou ao vendedor. 

• Certifique-se de que tudo o 
que consta da proposta e de 
possíveis ajustes verbais faz 
parte do contrato. 

• O contrato deve apresentar os 
dados pessoais do comprador 
e do vendedor, valor total do 
imóvel, forma de pagamento 
ou de financiamento, índice 
e periodicidade de reajuste 
ou correção das parcelas do 
preço, juros compensatórios se 
existentes, local de pagamento, 
penalidades no atraso de 
pagamento de parcelas (a multa 
moratória é de 2%), valor do 
sinal, indicação da unidade 
privativa e garagens adquiridas - 
localização, metragem total, área 

privativa, comum e de garagem 
e demais condições prometidas 
pelo vendedor, especialmente, a 
data da escritura.

No caso de compra de 
imóvel em construção:
• O contrato deverá informar, 

também, o prazo para a entrega 
da obra. A multa por atraso na 
entrega deve estar incluída nas 
cláusulas desse documento. 
O Memorial Descritivo deverá 
estar disponível para consulta 
e informar tudo o que o imóvel 
deverá ter depois de pronto, 
inclusive, o que se referir ao 
acabamento. 

• Exigir, por escrito, informações 
corretas e claras sobre a 
edificação/ construção, 
especialmente no que diz 
respeito às características, 
composição, qualidade, preço e 
prazo de entrega. 
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• Verifique se há prazo de 
carência, período em que o 
incorporador poderá desistir 
do empreendimento (art. 34 da 
Lei nº 4.591/64 - que dispõe 
sobre Condomínio, Edificações 
e Incorporações Imobiliárias), 
bem como a época e a forma 
de cessão de direitos ou 
transferência do contrato. 

• Exigir, no caso de aquisição por 
incorporação imobiliária (em 
construção), o cumprimento, 
pelo incorporador ou construtor, 
da garantia legal do artigo 
618 do Código Civil, dentro 
dos requisitos e dos prazos lá 
estabelecidos. 

• Exigir que a obra obedeça às 
normas técnicas e às normas 
legais para a construção. 

• Atenção para os valores 
a serem pagos na data da 
expedição do habite-se.

• Se o pagamento for à vista, 
solicite a lavratura da escritura 
definitiva, quando possível. 

• Guarde todo o material 
de publicidade: folhetos, 
prospectos, anúncios de jornais 
e outros, pois estes farão parte 
integrante do contrato que vier a 
ser assinado.

• Ao assinar o contrato, lembre-se 
de rubricar todas as páginas. 
Solicite que o contrato seja 
assinado na presença de 
testemunhas qualificadas. 
Exija uma via do contrato 
original e guarde-a com você, 
reconhecendo as firmas de 
todas as assinaturas (sem 
necessidade de se reconhecer a 
das testemunhas).
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Algumas dúvidas frequentes:

O contrato de promessa ou de compra e venda de imóvel 
é o instrumento pelo qual uma das partes se compromete 
ou promete vender determinado bem imóvel, e, a outra, 
se compromete ou promete a pagar determinado preço, 
na forma e nas condições ajustas entre elas.

O contrato ou a promessa de compra e venda pode ser 
efetivado por instrumento particular ou por instrumento 
público (escritura de promessa de venda e compra) que, 
nesta última hipótese, é lavrado pelo Cartório de Notas, 
conferindo fé pública à negociação.

Existe diferença entre contrato de 
promessa ou de compra e venda 
de imóvel e escritura definitiva de 
compra e venda?

Qual a importância do registro da 
escritura de compra e venda do 
imóvel para o adquirente?

Os órgãos de defesa do consumidor e o próprio 
segmento imobiliário se preocupam em disponibilizar 
informações sobre as precauções e os procedimentos 
que devem ser observados para uma segura aquisição 
e adequada contratação. Muitas são as vezes que 
o adquirente é alertado para a importância e a 
necessidade do registro da escritura definitiva de 
compra e venda do seu imóvel.

Neste particular, não há como nos afastarmos daquele 
ditado popular que assevera - “Só é dono quem 
registra”. Isto é fato!

O nosso ordenamento jurídico é claro ao determinar 
que os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou 
transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o 
registro no Cartório de Registro de Imóveis da situação/ 
localização do imóvel adquirido.
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Assim, é de se alertar que, mesmo o adquirente tendo 
pago o preço de aquisição do imóvel negociado, sem o 
competente registro, a propriedade continuará sendo da 
incorporadora, ou seja, aquele que vendeu o imóvel a ele. 

Efetivado tal registro da escritura de compra e venda 
do imóvel, o adquirente, somente aí, estará seguro 
que sobre o seu bem não incidirá nenhum gravame ou 
dívida de responsabilidade da incorporadora/vendedora; 
que tem direito real oponível contra terceiros; que a 
sua aquisição está, de fato e de direito, assegurada 
e protegida de qualquer percalço ou surpresa 
desagradável, posto que, somente a escritura registrada 
é que tem o condão de transferir a propriedade. 

O adquirente que pagou o preço de aquisição do imóvel 
negociado não deve jamais se esquecer que, somente, 
o registro da escritura definitiva de compra e venda lhe 
dará a propriedade sobre o imóvel, conforme se verifica 
do art. 1245 do Código Civil.

O registro é a maior proteção 
àquele que pagou o preço de 
aquisição do seu imóvel! Sem 
o competente registro não há a 
aquisição da propriedade pelo 
adquirente! 
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Pode ocorrer compra de imóvel onde 
o adquirente é representado por um 
procurador?

É possível a compra de imóvel nesta condição, 
desde que o procurador seja maior, capaz e esteja 
representado por procuração pública, com poderes 
específicos para a efetivação de todos os atos e 
poderes relacionados ao negócio a ser realizado, seja 
por ocasião da assinatura do contrato, seja quando da 
escritura pública.

Quando o comprador do imóvel é 
casado, seu cônjuge deve constar 
igualmente como adquirente?

Se os adquirentes forem casados sob o regime da 
separação absoluta de bens, não é necessário, uma vez 
que cada cônjuge tem liberdade para administrar seu 
patrimônio. 

Nos outros tipos de regime de bens (por 
exemplo: comunhão total ou comunhão 
parcial) é necessário o comparecimento 
do cônjuge uma vez que na celebração 
de um contrato de promessa ou 
compromisso de compra e venda 
existem várias obrigações a serem 
assumidas por ambos, como, 
por exemplo, do pagamento 
do preço, do recebimento 
das chaves, da concessão de 
garantias para o recebimento, 
entre outras. 

Portanto, o comparecimento 
dos cônjuges se faz 
necessário à formalização 
do negócio.
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Da preocupação quanto à solução  
de possíveis conflitos entre 
adquirente e empresa vendedora
A ADEMI-DF busca, através de atendimento 
personalizado e disponibilizado tanto para as empresas 
quanto para os adquirentes de imóveis, equacionar ou 
minimizar possíveis divergências ou conflitos existentes 
na aquisição do bem. 

É através deste atendimento direto com a ADEMI-DF 
que se busca ouvir o problema apresentado, seja pela 
empresa, seja pelo adquirente, e criar uma interlocução 
adequada e imparcial entre eles, através dos meios 
extrajudiciais de resolução de conflitos, uma vez que 
se pretende e se busca a elaboração de proposta 
de acordo observando-se a especificidade do caso 
concreto noticiado, fortalecendo a confiança entre as 
partes e a possibilidade de que elas mesmas cheguem 
ao consenso.
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