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Lawyers, I suppose, were children once.  

(Charles Lamb em LEE, Harper. To Kill a Mockinbird, 1960). 



 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho trata da discussão a respeito do correto tratamento do patrimônio de 

afetação constituído por incorporadoras imobiliárias no âmbito do procedimento de 

recuperação judicial da Lei nº 11.101/05. O regime de afetação tem como finalidade 

garantir que a incorporação à qual ele foi destinado seja entregue aos consumidores 

adquirentes das unidades imobiliárias e, consequentemente, assegura aos credores que 

financiam o empreendimento a garantia da satisfação de seus créditos. Apesar de não 

haver previsão legislativa que determine o que deve ocorrer com o patrimônio de 

afetação em caso de recuperação judicial da incorporadora que o constituiu, a Lei nº 

4.591/64 estabelece que a sua incomunicabilidade deve ser respeitada quando houver a 

falência da incorporadora. Considerando o cenário de crise econômica do país e o 

grande número de recuperações judiciais de empresas atuantes nos setores de 

construção civil e imobiliário ajuizadas nos últimos anos, a questão objeto deste 

trabalho vem ganhando relevante projeção nacional, principalmente em virtude dos 

recentes processos de recuperação judicial ajuizados por grandes incorporadoras 

imobiliárias que atuam em todo o território nacional. Tendo isso em conta, a discussão 

objeto deste trabalho será analisada de acordo com os dois maiores e mais recentes 

casos de recuperação judicial em que o problema surgiu, quais sejam, as recuperações 

judiciais do Grupo PDG e do Grupo VIVER, ambas ainda em curso. Analisando 

criticamente os argumentos trazidos por diferentes atores que participam desses casos 

exemplificativos, será feita uma reflexão a respeito da melhor solução para o problema, 

solução essa que busca compatibilizar a natureza do patrimônio de afetação com as 

regras que disciplinam o processo de recuperação judicial. 

 

 

Palavras-chave: Patrimônio de afetação. Recuperação Judicial. Incomunicabilidade.  

 
 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This paper addresses the discussion about the correct treatment of the segregate estate 

constituted by real estate developers within the scope of the judicial restructuring 

proceedings of Law n° 11,101/05. The purpose of the segregate regime is to ensure that 

the incorporation to which it was intended is delivered to the purchasers of the real 

estate units and, consequently, to assure the creditors who finance the enterprise the 

guarantee of the satisfaction of their credits. Although there is no legislative provision 

that determines what should occur with the segregate estate in case of judicial 

restructuring of the incorporator that constituted it, Law n° 4,591/64 establishes that its 

incommunicability must be respected when the merging company is bankrupt. 

Considering the scenario of the country's economic crisis and the large number of 

judicial restructuring of companies operating in the civil construction and real estate 

sectors filed in recent years, the subject of this paper has been gaining relevant national 

projection, mainly due to the recent judicial restructuring proceedings filed by large real 

estate developers operating throughout the country. Taking this into account, the 

discussion object of this paper will be analyzed according to the two largest and most 

recent cases of judicial restructuring in which the problem arose, namely, the judicial 

restructuring of the PDG Group and the VIVER Group, both still in progress. Analyzing 

critically the arguments brought by different actors who take part in these illustrative 

cases, a reflection will be made on the best solution to the problem, a solution that seeks 

to reconcile the nature of the segregate estate with the rules that govern the judicial 

restructuring proceedings.  

 

 

Keywords: Segregate Estate. Judicial Restructuring. Incommunicability. 
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7 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado um dos piores momentos da história 

de sua economia. Em setembro de 2015, o dólar valia R$ 4,14, enquanto que, no final 

do ano, o índice inflacionário era de 10%1. Ainda em 2015, o PIB brasileiro havia caído 

em 3,8% em relação ao ano anterior, e, em 2016, caiu novamente, em 3,6% em relação 

a 2015.  

 

Esse cenário, conforme foi amplamente divulgado na mídia, representou a maior 

recessão econômica já enfrentada no Brasil, com todos os setores da indústria afetados2. 

No final de 2016, apenas para ilustração, o PIB referente à atividade de construção civil 

sofreu recuo de 5,2% quando comparado com o ano anterior, segundo dados do IBGE3. 

 

Essa recessão prejudicou a atividade empresarial no país, pois dificultou a 

obtenção de crédito, afetando a geração de caixa das empresas. Como consequência, 

houve um aumento no número de pedidos de recuperação judicial, aumento esse da 

ordem de 44,84% no ano de 2016. No mesmo período, um total de 1.863 empresas 

brasileiras recorreram à recuperação judicial4.  

 

Apesar da redução nos índices inflacionários e da valorização da moeda do país 

nos últimos meses, de janeiro a julho de 2017, 814 empresas ingressaram com pedido 

                                                 
1
FOLHA DE SÃO PAULO, A tragédia da economia brasileira em 2015 em 7 gráficos. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1724604-a-tragedia-da-economia-brasileira-em-2015-

em-7-graficos.shtml>. Acesso em: 13 de out. de 2017. No mesmo sentido: PORTAL BRASIL, PIB fecha 

2016 com uma queda de 3,6%. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/economia-e-

emprego/2017/03/pib-fecha-2016-com-uma-queda-de-3-6>. Acesso em: 13 de out. de 2017. 
2
CURY, Anay; SILVERIRA, Daniel. PIB brasileiro recua 3,6 em 2016 e tem pior recessão da história. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-brasileiro-recua-36-em-2016-e-tem-pior-

recessao-da-historia.ghtml>. Acesso em: 14 de out. de 2017. 
3
IBGE, Contas Nacionais – Contas Nacionais Trimestrais – Fascículo Indicadores IBGE – PIB – VOL-

VAL 2016 04 – CADERNO, p. 14. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Contas_Nacionais/Contas_Nacionais_Trimestrais/Fasciculo_Indicadores_IBGE/pib

-vol-val_201604caderno.pdf>. Acesso em: 14 de out. de 2017.  
4
SERASA EXPERIAN, Recuperações judiciais batem recorde em 2016, revela Serasa Experian.  

Disponível em: <http://noticias.serasaexperian.com.br/blog/2017/01/03/recuperacoes -judiciais-batem-

recorde-historico-em-2016-revela-serasa-experian/>. Acesso em: 13 de out. de 2017. No mesmo sentido: 

VALOR ECONÔMICO, Pedidos de Recuperação Judicial batem recorde em 2016 – nota Serasa. 

Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4824392/pedidos -de-recuperacao-judicial-batem-

recorde-em-2016-nota-serasa>. Acesso em: 13 de out. de 2017. 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/03/pib-fecha-2016-com-uma-queda-de-3-6
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/03/pib-fecha-2016-com-uma-queda-de-3-6
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de recuperação judicial5. As dificuldades financeiras impostas pela crise, que teve seu 

início em 2015, continuam ainda afetando a economia do país. 

 

Este trabalho parte do contexto relativo às recuperações judicias das 

incorporadoras imobiliárias e tem como objetivo analisar o debate acerca da pertinência 

da inclusão do patrimônio de afetação, constituído pela incorporadora ou por uma de 

suas sociedades de propósito específico (“SPEs”) nos termos do art. 31-A da Lei nº 

4.591/646 (“Lei de Incorporações”), sobre determinados empreendimentos imobiliários, 

na sua recuperação judicial. 

 

Caso se estivesse tratando de um procedimento falimentar, seriam aplicadas as 

regras dos artigos 31-F da Lei de Incorporações e 119 da Lei nº 11.101/057 (“Lei de 

Falências e Recuperação”), as quais preveem que o patrimônio de afetação constituído e 

devidamente averbado deve sempre ser respeitado quando é declarada a falência da 

empresa que o constituiu, não havendo que se falar em sua desconsideração para fins de 

quitação dos credores da massa falida, e não pode, portanto, ser arrecadado pelo 

administrator judicial. Todavia, não existe, na legislação, qualquer previsão a respeito 

do que deve ocorrer com o patrimônio quando se está diante da recuperação judicial da 

incorporadora. 

 

A questão objeto de análise não é só relevante por ser recente e praticamente 

inédita no cenário jurídico brasileiro, ante a falta de previsão legislativa e de 

entendimento pacífico jurisprudencial e doutrinário sobre ela, mas também porque o 

exame adequado dos contornos jurídicos da inclusão do patrimônio de afetação na 

recuperação judicial de uma dada empresa pode impactar diferentes fatores, como o 

preço do crédito ofertado às incorporadoras imobiliárias, a capacidade dessas empresas 

entregarem as unidades imobiliárias aos consumidores, os quais muitas vezes estão 

adquirindo a sua primeira casa própria no âmbito do sistema financeiro habitacional – 

                                                 
5
SERASA EXPERIAN, Número de recuperações judiciais cai 26,3% em julho, revela Serasa Experian. 

Disponível em: <http://noticias.serasaexperian.com.br/blog/2017/08/02/numero-de-recuperacoes-

judiciais-cai-263-em-julho-revela-serasa-experian/>. Acesso em: 13 de out. de 2017. 
6
BRASIL, Lei nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4591.htm. Acesso em: 25 de set. de 2017. 
7
BRASIL, Lei nº 11.101 de 24 de março de 2005. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm. Acesso em: 25 de set. de 

2017. 
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SFH, o próprio sucesso da recuperação da incorporadora imobiliária detentora do 

patrimônio de afetação, entre outros. 

 

Este trabalho abordará o objeto acima delimitado em cinco capítulos para além 

desta introdução.  

 

No primeiro, serão abordados o conceito de patrimônio de afetação e o objetivo 

por detrás da criação desse recente instituto no Brasil.  

 

No segundo capítulo, e de forma breve, será introduzida a questão da 

consolidação processual e da consolidação substancial de diferentes empresas que 

integram o polo ativo de um determinado processo de recuperação judicial, assuntos de 

importância relevante para a compreensão de toda a extensão do debate acerca da 

inclusão do patrimônio de afetação na recuperação judicial das empresas que o detêm.  

 

Passados os dois capítulos introdutórios acerca do tema, e para dar concretude 

ao problema, será abordado, no terceiro capítulo, o aceso debate sobre a inclusão do 

patrimônio de afetação na recuperação judicial utilizando-se de dois exemplos concretos 

aptos a ilustrar essa discussão perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

(“TJSP”). Refere-se, aqui, ao caso da recuperação judicial da PDG REALTY S.A. 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (“PDG”) e SPEs de seu grupo 

econômico, (“Grupo PDG”), que se trata do maior processo desse tipo ajuizado por uma 

incorporadora imobiliária que já existiu no Brasil8 e ao caso da VIVER 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (“VIVER”) e SPEs de seu grupo 

econômico (“Grupo VIVER”), que é um caso de relevante projeção nacional no qual já 

houve decisão sobre o tema pela 2ª Câmara Reservada Empresarial do TJSP9. Nesse 

capítulo, serão trazidos os argumentos apresentados pelas recuperandas sobre o 

                                                 
8
Nesse sentido: “PDG Realty, que chegou a ser a maior incorporadora do país em 2010, desbancando a 

Cyrela, protocolou ontem pedido de recuperação judicial na 1.ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais de São Paulo, com dívidas de cerca de R$ 7,7 bilhões. Trata -se do maior pedido de proteção da 

Justiça do setor imobiliário” em ÉPOCA NEGÓCIOS, Com dívidas de 7,7 bulhões, construtora PDG 

pede recuperação Judicial. Disponível em: 

<http://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2017/02/com-dividas-de-r-77-bilhoes-construtora-pdg-

pede-recuperacao-judicial.html>. Acesso em: 12 de out. de 2017.  
9
REUTERS. São Paulo. Construtora Viver pede recuperação judicial. Disponível em: 

<http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN11N0ED>. Acesso em: 15 de maio de 2017.  
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problema, bem como por seus principais credores, que são notórias instituições 

financeiras com ampla atuação no Brasil.  

 

A partir das premissas e das considerações apresentadas nos capítulos anteriores, 

no quarto capítulo será feita uma análise crítica dos argumentos apresentados pelos 

referidos atores das recuperações judiciais, sendo que este trabalho se incumbirá ainda 

da tarefa de endereçar a mais adequada, do ponto de vista essencialmente jurídico, 

resposta ao problema. 

 

Por fim, na conclusão, serão resumidos os principais pontos dos capítulos 

expostos anteriormente e será sintetizada a resposta a respeito da hipótese que serve 

como objeto de estudo deste trabalho, qual seja, a pertinência da inclusão do patrimônio 

de afetação detido por uma dada sociedade na sua recuperação judicial. 

 

1. A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO DE 

AFETAÇÃO E A SUA RELAÇÃO COM AS INCORPORAÇÕES 

IMOBILIÁRIAS 

 

O Código Civil de 2016, em seu art. 5710, já firmava um entendimento acerca da 

figura do patrimônio, em seu sentido literal, qual seja, o de que este seria representado 

por uma universalidade de relações, englobando ativos e passivos.  O Código Civil de 

2002 manteve a ideia de patrimônio como universalidade em seu art. 9111, esclarecendo 

expressamente que as relações jurídicas dotadas de valor econômico constituem essa 

universalidade e o qualificam como uma universalidade de direito (BARRETO; 

CAMBLER; DANTAS; TERRA, 2005, p. 633). O patrimônio, ao fim, seria um 

conjunto de relações jurídicas distintas e de bens heterogêneos (AZEVEDO; 

NICOLAU, 2007, p. 204). 

 

Nesse sentido, para o direito brasileiro, patrimônio representa o conjunto de 

relações jurídicas, de cunho econômico, em que se atua passiva ou ativamente 

(GOMES, 2010, p. 157), não mais havendo a associação necessária entre patrimônio e 

                                                 
10

“Art. 57. O patrimônio e a herança constituem coisas universais, ou universalidade, e como tais 

subsistem, embora não constem de objetos materiais ”.  
11

“Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas 

de valor econômico”. 
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personalidade, que tornava o conceito de patrimônio inútil, segundo Orlando Gomes 

(2010, p. 158), uma vez que este seria limitado à aptidão de ter direitos e contrair 

obrigações, possuindo caráter eminentemente subjetivo. 

 

 O aspecto econômico do patrimônio, hoje, decorre justamente do fato de que os 

elementos que constituem o patrimônio de um sujeito são conversíveis em dinheiro, 

conforme entende Silvio Rodrigues (1998, p. 111), ou, em outras palavras, são 

suscetíveis de estimação pecuniária (RUGGIERO, 1999, p. 283). 

 

Essa universalidade de direitos, embora única e teoricamente indivisível, pode 

ser dividida em caráter excepcional, por exemplo, por meio da criação de um 

patrimônio especial para alcançar um determinado fim. (GOMES, 2010, pp. 157 e 158). 

Nesse contexto, o patrimônio de afetação é uma espécie de patrimônio constituída de 

forma segregada do patrimônio geral de quem o instituiu, cuja finalidade é garantir o 

cumprimento de um objetivo específico jurídico ou econômico (CARVALHOSA, 2010, 

p. 559).  

 

O instituto foi criado em meio ao contexto falimentar da construtora Encol12, 

incorporadora cuja falência foi decretada em 1999, quando da constatação da ausência 

de proteção dos adquirentes das unidades imobiliárias e dos financiadores das 

incorporações, que estavam completamente sujeitos aos riscos empresariais da 

incorporadora. No total, a falência da Encol impediu que 42 mil pessoas recebessem os 

apartamentos por elas adquiridos (MACIERA, 2015, p. 116).   

 

Em vista disso, surgiu a Medida Provisória nº 2.221/01, que visava regular o 

regime jurídico das incorporações e instituir a possibilidade da constituição do 

patrimônio de afetação por parte de incorporadoras imobiliárias, a qual foi sucedida pela 

Lei nº 10.931/04, responsável por inserir na Lei de Incorporações os dispositivos legais 

referentes ao assunto.  

 

As incorporações imobiliárias são reguladas pela Lei de Incorporações e 

constituem operações contratuais nas quais há uma mobilização de uma empresa 

                                                 
12

Massa Falida Encol. Disponível em: <http://www.massafalidaencol.com.br/>. Acesso em: 10 de out. de 

2017.  
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incorporadora para construir e vender unidades imobiliárias em edificações coletivas, 

individualizadas e registradas no Registro de Imóveis. Para constituir um patrimônio de 

afetação, basta proceder à averbação de um termo de afetação no Registro de Imóveis, 

de acordo com o art. 31-B da Lei de Incorporações (CHALHUB, 2012, pp. 10 e 11)13. 

 

Quando da instituição de um patrimônio de afetação por uma incorporadora, a 

prática de mercado nas incorporações imobiliárias é a criação de SPEs sobre as quais 

ele é constituído para a execução dos empreendimentos (CHALHUB, 2017, pp. 132 e 

133).  

 

A incorporação, por ser exercida com o intuito de garantir moradias em centros 

próximos a polos industriais e comerciais, está diretamente ligada com o processo de 

urbanização, especialmente pelo fato de que a atividade tem, após a conclusão da obra, 

o objetivo de entregar as unidades imobiliárias e constituir direitos de propriedade sobre 

essas unidades (RIZZARDO, 2011, pp. 208 e 209).  

 

Na incorporação, a captação de recursos normalmente se dá por meio da venda 

antecipada das unidades imobiliárias, que serve inclusive para financiar a construção 

dos edifícios (RIZZARDO, 2011, p. 208). Mesmo que o incorporador se utilize de 

financiamentos para a construção e a obtenção do resultado almejado, as receitas 

decorrerão das vendas das unidades, uma vez que os créditos relativos a essas receitas 

são concedidos como garantia do financiamento das instituições financeiras ao 

incorporador (CHALHUB, 2012, p. 276).  

 

Da literalidade do artigo 31-A da Lei de Incorporações, que determina a 

destinação do patrimônio “à consecução da incorporação correspondente e à entrega 

das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes”, já é possível concluir que o 

patrimônio de afetação constituído para determinado empreendimento não pode ser 

desviado para outro empreendimento, de modo a garantir o cumprimento não só da 

                                                 
13

A atividade de incorporação está definida no parágrafo único do artigo 28 da Lei de Incorporações, 

segundo o qual: “considera-se incorporação imobiliária 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”. 
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finalidade à qual ele foi destinado pelo incorporador imobiliário como também do 

próprio fim contratual da incorporação. 

 

Na linha do que ocorreu no caso Encol, o patrimônio de afetação representa uma 

significativa garantia para os adquirentes das unidades imobiliárias a serem construídas, 

uma vez que é “aquele destinado a um fim determinado” (JUSTINO FILHO, 2008, pp. 

302 e 303), não sendo possível haver qualquer desvinculação. É disso que surge a 

incomunicabilidade, uma das principais características do patrimônio de afetação, 

garantida pelo §1o do mencionado art. 31-A da Lei de Incorporações, segundo o qual ele 

não “se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do 

incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde 

por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva”. 

 

Importante destacar, aqui, que o patrimônio de afetação representa uma 

separação patrimonial, mas não constitui figura semelhante ao patrimônio separado, o 

qual está previsto na regulamentação do sistema financeiro imobiliário, em especial na 

Lei nº 9.514/1997 (“Lei do Sistema Financeiro Imobiliário”), e representa a cessão de 

créditos do incorporador para uma companhia securitizadora de créditos, responsável 

por agrupá-los para prosseguir à emissão de Cédulas de Crédito Imobiliário (“CCI”) 

(BRAGANÇA; CHATEAUBRIAND, 2017, p. 14). O que se pode dizer, na verdade, é 

apenas que a sua constituição se dá por meio de uma afetação patrimonial dentro do 

patrimônio total pertencente à securitizadora (CHALHUB, 2010, p. 277).  

 

Dessa maneira, o patrimônio de afetação representa uma separação patrimonial 

de fato, constituída mediante a averbação no Registro de Imóveis (CAMPINHO, 2015, 

p. 373), e incomunicável em relação ao patrimônio original, mas não é, 

necessariamente, aquele mesmo patrimônio separado destinado às operações de 

securitização.    

 

As incorporações sujeitas à afetação sustentam-se financeiramente por meio da 

receita advinda da venda das unidades imobiliárias e do financiamento das construções 

dos empreendimentos e, em consonância com a incomunicabilidade da afetação, a 

contabilidade do patrimônio também é apartada da do incorporador, a quem incumbe 

“manter e movimentar os recursos financeiros do patrimônio de afetação em conta de 
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depósito aberta especificamente para tal fim”, segundo o art. 31-D, V, da Lei de 

Incorporações. A legislação tributária possui, sobre a incorporação que institui 

patrimônio de afetação, incentivos fiscais, os quais são reforçados quando o valor da 

venda da unidade imobiliária é minorado, a fim de garantir o atendimento ao interesse 

social da atividade14. 

 

A incomunicabilidade, se respeitada no âmbito da recuperação judicial, 

representa uma garantia de que o patrimônio não será computado para o pagamento de 

qualquer credor que não esteja vinculado ao empreendimento ao qual ele foi 

originalmente destinado e de que as unidades imobiliárias adquiridas pelos 

consumidores serão entregues quando da conclusão das obras.  

 

2. A CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E A CONSOLIDAÇÃO 

SUBSTANCIAL NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

 

A recuperação judicial é o instituto previsto na Lei de Falências e Recuperação 

cujo objetivo, segundo o art. 4715 da legislação, é tornar viável a superação de uma crise 

econômico-financeira suportada por uma empresa, a fim de promover a preservação de 

suas atividades. Prolongar essa situação de crise, sem tratar suas causas por meio da 

recuperação judicial, pode levar o devedor ao estado de falência, e é justamente isso que 

o procedimento busca combater (NEGRÃO, 2007, p. 123). 

 

Dessa forma, estão envolvidos no procedimento interesses de diferentes sujeitos, 

dentre os quais vale citar os trabalhadores, os fornecedores, as instituições financeiras, o 

Estado, os investidores e os agentes econômicos (CAMPINHO, 2008, p. 122). 

                                                 
14

Quando constituído o patrimônio de afetação, o incorporador pode optar por um regime especial, o qual 

lhe concede a alíquota de 4% sobre a receita mensal recebida, de acordo com a Lei n. 10.931/2004, 

aplicando-se a um pagamento unificado do IRPJ, do PIS, da CSLL e do COFINS. Nos casos em que a 

incorporação tem interesse social, com venda de unidades residenciais de valor inferior ou igual a R$ 

100.000,00 (cem mil reais), a alíquota é de 1%, segundo a Lei n. 12.844/2013, como forma de incentivo à 

atividade. Quando da instituição do regime especial, a incorporação cujo patrimônio foi afetado deverá ter 

uma inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, além de um código de arrecadação 

próprio (CHALHUB, 2017, p. 122). 
15

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação  de crise econômico-

financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica (BRASIL, Lei nº 11.101 de 24 de março de 2005). 
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São exigidos alguns requisitos para que seja deferido o processamento do pedido 

de recuperação formulado pelo devedor, os quais estão previstos em diferentes 

dispositivos legais. O art. 5116 e o art. 319 da Lei no 13.105/1517 (“Código de Processo 

Civil” ou “CPC”), por exemplo, preveem requisitos para a satisfação das formalidades 

que devem constar da petição inicial. Além disso, o pedido de recuperação judicial deve 

ser ajuizado por devedor empresário, conforme disposto no art. 4818.  

 

Após publicada a decisão de deferimento do processamento da recuperação 

judicial, o devedor deve apresentar o plano de recuperação nos autos do processo no 

prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência, 

em conformidade ao art. 53 da Lei de Falências e Recuperação19, o qual é resultado de 

deliberação realizada pela Assembleia Geral de Credores (“AGC”), segundo o art. 3520 

da Lei de Falências e Recuperação.  

 

É no contexto da elaboração do plano de recuperação judicial que se apresentam 

como relevantes os conceitos de consolidação processual e de consolidação substancial. 

 

Entende-se por consolidação processual o ajuizamento, por diferentes empresas 

em crise financeira, de um processo de recuperação judicial único, todas figurando no 

polo ativo da ação, formando um litisconsórcio ativo nos termos do art. 113 do CPC21. 

                                                 
16

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: [...] (BRASIL, Lei nº 11.101 de 24 

de março de 2005). 
17

BRASIL, Lei n
o
 13.105 de 16 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 12 de outubro 

de 2017. 
18

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça 

regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, 

cumulativamente: [...] (BRASIL, Lei nº 11.101 de 24 de março de 2005). 
19

Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 

(sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de 

convolação em falência, e deverá conter: I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser 

empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo; II – demonstração de sua viabilidade econômica; 

e III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional 

legalmente habilitado ou empresa especializada (BRASIL, Lei nº 11.101 de 24 de março de 2005). 
20

 Art. 35. A assembléia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre: I – na recuperação judicial: 

a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; [...] 

(BRASIL, Lei nº 11.101 de 24 de março de 2005). 
21

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 

quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as 

causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto 

comum de fato ou de direito (BRASIL, Lei n
o
 13.105 de 16 de março de 2015). 
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Essa espécie de consolidação serve para que empresas do mesmo grupo econômico, em 

atividade sob um controle comum, ajuízem em conjunto o pedido de recuperação 

judicial, sendo desnecessário, assim, que cada uma ajuíze um processo próprio.  

 

Quando a consolidação das sociedades que integram uma recuperação judicial é 

puramente processual – e não substancial, como se verá logo abaixo – a deliberação 

sobre o(s) plano(s) se dá por AGCs distintas, uma para cada sociedade, apesar de 

convocadas para a mesma data, respeitando a separação jurídica que se dá entre todas 

sociedades empresárias componentes do grupo econômico (CEREZETTI, 2015 apud 

PEREIRA; YARSHELL, 2015, p. 763). 

 

Já a consolidação substancial pressupõe uma consolidação processual, isto é, 

diferentes empresas figurando como autoras do mesmo processo de recuperação 

judicial, sendo que, de forma diferente de uma consolidação puramente processual, as 

empresas em recuperação judicial são tratadas como uma só, servindo, assim, os ativos 

de uma para pagar as dívidas de outra. Segundo o juiz da 2a Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da comarca de São Paulo, Marcelo Barbosa Sacramone, em uma 

consolidação substancial, “no interior do grupo, as diversas personalidades jurídicas 

não são preservadas como centros de interesses autônomos”22. Nesse caso, somente um 

plano de recuperação judicial é apresentado para o grupo econômico como um todo, 

sendo objeto de deliberação de apenas um conclave de credores, reunindo todos os 

credores de cada uma das sociedades do grupo.  

 

A consolidação processual e/ou a consolidação substancial não são automáticas. 

As empresas que desejam se valer desses institutos devem comprovar ao juiz, dentre 

outros fatores, que integram o mesmo grupo econômico, que possuem interesses em 

comum e que as suas dívidas estão interligadas por garantias fidejussórias prestadas 

reciprocamente. Naturalmente, na consolidação substancial, a demonstração da 

simbiose entre as sociedades do grupo é ainda mais necessária. 

 

                                                 
22

Decisão proferida em 10.03.16. (SÃO PAULO, Foro Central Cível, Processo de recuperação judicial n
o
 

1132473-02.2015.8.26.0100, Requerente: Companhia Brasileira de Construções Cibracon e Falida: 

Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda, 2
a
 Vara de Falências e Recuperações Judiciais comarca da 

São Paulo/SP). 
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Diante de um procedimento que envolve, em seu polo ativo, SPEs sobre as quais 

foram constituídos patrimônios de afetação, a consolidação substancial significaria uma 

quebra da incomunicabilidade do patrimônio, uma vez que todas as sociedades 

integrantes do grupo econômico, inclusive aquelas que constituíram patrimônio de 

afetação, seriam consideradas como uma só, havendo, no caso concreto, uma confusão 

patrimonial.  

 

Esses conceitos, como se verá logo adiante, servirão como ferramentas jurídicas 

à reflexão e ao entendimento acerca dos casos a serem apresentados no próximo 

capítulo. 

 

3. O PROBLEMA EM CONCRETO 

 

Importante esclarecer que nesta seção do trabalho serão apresentados os 

argumentos que foram trazidos nos dois procedimentos de recuperação judicial 

escolhidos como exemplos práticos para ilustrar a discussão acerca do patrimônio de 

afetação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  

 

3.1. A recuperação judicial do Grupo PDG  

 

 

O Grupo PDG teve o processamento de seu pedido de recuperação judicial23 

deferido em 02.03.17 pela 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos 

relacionados à Arbitragem de São Paulo (“1a Vara de Falências”). No polo ativo do 

processo, figuram 512 sociedades pertencentes ao grupo econômico. 

 

Segundo a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do 

Grupo PDG24, estavam “presentes os requisitos legais (artigos 47, 48 e 51 da Lei 

11.101/2005), verificando-se a possibilidade de superação da “crise econômico-

financeira” das devedoras”. Não houve qualquer esclarecimento, portanto, a respeito de 

                                                 
23

SÃO PAULO, Foro Central Cível, Processo de recuperação judicial nº 1016422-34.2017.8.26.0100, 

Requerente: Grupo PDG, 1
a
 Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos relacionados à 

Arbitragem da comarca de São Paulo/SP. 
24

A decisão foi publicada em 08.03.16 (SÃO PAULO, Foro Central Cível, Processo de recuperação 

judicial nº 1016422-34.2017.8.26.0100, Requerente: Grupo PDG, 1
a
 Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais e Conflitos relacionados à Arbitragem da comarca de São Paulo/SP). 
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como devem ser tratados os patrimônios de afetação constituídos por algumas SPEs 

integrantes do Grupo PDG no âmbito da recuperação judicial.  

 

Foi ainda determinado que o “plano de recuperação judicial deve ser 

apresentado no prazo de 60 dias, na forma do art. 53, sob pena de convolação da 

recuperação judicial em falência”.  

 

Apesar de a decisão ter sido objeto de embargos de declaração, sobre os quais 

ainda não houve julgamento, aparentemente o juiz competente para o exame do caso 

entendeu que seria possível haver a consolidação processual das 512 sociedades 

empresárias constantes da petição inicial, incluindo aquelas que constituíram patrimônio 

de afetação.  

 

Nesse contexto, não havendo previsão legal quanto à (im)possibilidade de se 

computar os bens segregados sob a égide do patrimônio de afetação para o pagamento 

dos credores das recuperandas, surgem algumas perguntas: (i) ele deve permanecer 

vinculado ao empreendimento ao qual foi originalmente destinado ou a incorporadora 

imobiliária pode desconstituí-lo quando ajuíza o pedido de recuperação judicial?; (ii) 

pode o patrimônio de afetação ter suas dívidas reestruturadas no âmbito de uma 

recuperação judicial voltada apenas aos bens afetados?; e (iii) podem os bens 

integrantes do patrimônio de afetação serem usados para o pagamento de outros 

credores da recuperanda que não guardam relação direta com o patrimônio afetado? 

 

Ainda que a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial 

do Grupo PDG tenha como objetivo somente a apreciação do preenchimento dos 

requisitos legais para o processamento do procedimento (CAMPINHO, 2008, p. 137), a 

ausência de uma delimitação sobre o tratamento do patrimônio de afetação nesse 

cenário cria uma insegurança jurídica que torna vivo o debate neste caso, o qual envolve 

dívidas na cifra de R$ 7 bilhões. 

 

O que se sabe é que, do total de patrimônios de afetação estabelecidos, segundo 

o Grupo PDG, 25 (vinte e cinco) patrimônios destinados a incorporações imobiliárias 

dizem respeito a obras que já foram finalizadas e seus “habite-se” já foram emitidos 

sem que, no entanto, os financiadores das construções tivessem seus créditos 
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adimplidos, o que naturalmente gera um impasse entre os seus interesses e os das 

empresas recuperandas. Já outros 12 (doze) patrimônios constituídos referem-se a obras 

que sequer foram concluídas, e que atualmente estão paralisadas. Nesse contexto, o 

Grupo PDG, inicialmente, apresentou 38 planos de recuperação, sendo um para a 

controladora do grupo e os outros 37 destinados aos empreendimentos cujo patrimônio 

foi submetido ao regime de afetação25. 

 

3.1.1. O posicionamento dos credores das SPEs 

 

 

Diante dessa situação, e considerando a lacuna deixada pela decisão do 

deferimento do processamento da recuperação judicial, alguns credores do Grupo PDG 

se manifestaram acerca da decisão, requerendo uma delimitação sobre o que deverá 

ocorrer com o patrimônio de afetação na recuperação judicial. 

 

O Banco do Brasil (“BB”)26 é um exemplo de credor de uma SPE integrante do 

Grupo PDG constituída pela PDG e sobre a qual foi instituído patrimônio de afetação, 

que embargou da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. O 

BB argumentou, em sede de embargos de declaração, que o fato de haver uma pretensão 

de consolidação processual no polo ativo da recuperação judicial deferida em favor do 

Grupo PDG, que apresentou 38 planos de recuperação, deveria ser objeto de 

esclarecimento pelo juiz da 1a Vara de Falências.  

 

Segundo o BB, o patrimônio de afetação não pode responder pelas obrigações 

que não dizem respeito ao objeto principal da SPE sobre o qual foi criado e, 

considerando a finalidade precípua do regime de afetação, os dispositivos legais 

relativos à falência, quais sejam, o art. 31-F da Lei de Incorporações e o art. 119 da Lei 

de Recuperação e Falências, deveriam ser aplicados de maneira análoga à recuperação 

                                                 
25

PDG entrega novo plano de recuperação judicial à justiça. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/pdg-entrega-novo-plano-de-recuperacao-judicial-a-

justica.ghtml>. Acesso em: outubro de 2017. 
26

Petição do Banco do Brasil protocolada nos autos da recuperação judicial do Grupo PDG em 15.03.17 – 

fls. 55308-55331 (SÃO PAULO, Foro Central Cível, Processo de recuperação judicial nº 1016422-

34.2017.8.26.0100, Requerente: Grupo PDG, 1
a
 Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos 

relacionados à Arbitragem da comarca de São Paulo/SP). 
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judicial, embora os institutos tenham objetivos diferentes, devendo o patrimônio de 

afetação ser inteiramente preservado. 

 

Além disso, o embargante afirmou não ser plausível que o patrimônio de 

afetação constituído tivesse de “acompanhar o destino das recuperandas”, de modo que 

o litisconsórcio ativo poderia acarretar a confusão patrimonial em relação às empresas 

do grupo, prejudicando diretamente os credores das empresas com patrimônio afetado. 

Nesse sentido, requereu que, caso se permitisse que as SPEs detentoras dos patrimônios 

de afetação ingressassem com o pedido de recuperação judicial, fosse ao menos 

determinado o afastamento da consolidação substancial, o que não ficou especificado na 

decisão de deferimento do procedimento. 

 

O Banco Bradesco (“Bradesco”)27, também credor de SPE constituída pelo 

Grupo PDG, embargou de declaração da decisão de deferimento do processamento do 

procedimento de recuperação, a fim de que fosse respeitado o patrimônio de afetação 

constituído e a sua finalidade, afirmando também ser necessária a aplicação análoga dos 

dispositivos aplicados no procedimento falimentar. Segundo enfatizado pelo Bradesco, 

o caso não é passível de apresentação de um plano de recuperação judicial único, pois 

“envolve matéria de direito impeditiva da consolidação substancial isto é, empresas 

com patrimônio de afetação instituído”.  

 

Ainda, requereu o esclarecimento da decisão, a fim de que fosse determinada 

“apresentação de planos de recuperação judicial individuais para cada uma das SPEs 

que possuem patrimônio de afetação, a serem submetidos à deliberação por seus 

respectivos credores de forma individualizada e segregada sem consolidação 

substancial”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

Petição do Banco Bradesco protocolada nos autos da recuperação judicial do Grupo PDG em 15.03.17, 

fls. 38487 – 38492 (SÃO PAULO, Foro Central Cível, Processo de recuperação judicial nº 1016422-

34.2017.8.26.0100, Requerente: Grupo PDG, 1
a
 Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos 

relacionados à Arbitragem da comarca de São Paulo/SP. 
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3.1.2. O posicionamento do Grupo PDG 

 

 

O Grupo PDG, em resposta aos embargos de declaração apresentados pelo BB e 

pelo Bradesco28, apresentou seu posicionamento sobre o tema.  

 

Inicialmente, afirmou que, apesar de não ter sido delimitado expressamente na 

decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, “o deferimento do 

processamento da Recuperação Judicial em litisconsórcio ativo [isto é, consolidação 

processual] não prejudica a independência patrimonial das Recuperandas e, portanto, 

não é incompatível com a segregação patrimonial inerente ao instituto do patrimônio 

especial”.  

 

Dessa maneira, o litisconsórcio ativo entre as SPEs e a recuperanda não 

representaria uma necessária consolidação substancial, mas tão somente processual. 

Além disso, alega que a Lei de Incorporações, ao mencionar expressamente o caso de 

falência, bem como o art. 119 da Lei de Falências e Recuperação, têm como pano de 

fundo uma lógica liquidatória, o que significa dizer que o sistema de liquidação 

extrajudicial do patrimônio afetado seria mais efetivo do que a própria execução do 

procedimento falimentar. 

 

O Grupo PDG defendeu, ainda, que as SPEs e a companhia securitizadora que 

integra o polo ativo da recuperação judicial – a qual não é o foco deste trabalho, por ter 

constituído patrimônio em separado e não patrimônio de afetação propriamente dito –, 

guardam liame subjetivo com referido o patrimônio, sobre o qual teriam, portanto, 

titularidade e que, assim como qualquer empresário ou sociedade empresária, poderiam 

ingressar em juízo com pedido de recuperação judicial, estando sujeitas aos efeitos 

desse procedimento. 

 

Do mesmo modo, a titularidade da SPE em relação ao patrimônio afetado, bem 

como a incomunicabilidade inerente à afetação impediriam a ocorrência de confusão 

                                                 
28

Petição do Grupo PDG protocolada nos autos de sua recuperação judicial em 03.05.17– fls. 55308-

55331 (SÃO PAULO, Foro Central Cível, Processo de recuperação judicial nº 1016422-

34.2017.8.26.0100, Requerente: Grupo PDG, 1
a
 Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos 

relacionados à Arbitragem da comarca de São Paulo/SP). 
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patrimonial, consequência direta da consolidação substancial, ainda que tenha sido 

deferido o litisconsórcio ativo, isto é, a consolidação processual. 

 

Os patrimônios de afetação constituídos, segundo o Grupo PDG, estão em crise 

financeira, seja porque possuem dívidas com fornecedores, com o Fisco, e de natureza 

condominial, seja porque condenados judicialmente em virtude de processos judiciais 

movidos pelos adquirentes das unidades imobiliárias às quais os patrimônios foram 

constituídos, e a sujeição desses patrimônios à recuperação judicial representava aspecto 

essencial à recuperação do Grupo como um todo, o que viabilizaria a reestruturação do 

passivo e a volta da empresa às suas atividades.  

 

Posteriormente, contudo, em virtude da “evolução das tratativas realizadas ao 

longo das últimas semanas entre Grupo PDG e credores”29, o Grupo PDG se 

manifestou nos autos, no sentido de que “concorda que os patrimônios de afetação 

deixem de integrar este processo de recuperação judicial de forma imediata, e passem 

a ser tratados de forma individualizada, observadas as disposições da Lei no 

4.591/1964”, bem como que as SPEs continuariam a integrar o polo ativo do processo 

de recuperação judicial, apresentando novo plano de recuperação judicial, sem a 

inclusão dos patrimônios de afetação constituídos.  

 

O que se verifica é que o Grupo PDG, por meio dessa última manifestação, já 

indicou o rumo do processo recuperacional que será tomado daqui para a frente. E sobre 

isso o BB já se manifestou nos autos30, concordando com a petição do Grupo PDG, que 

está em conformidade ao quanto defendido pelo credor, uma vez que afastou os 

patrimônios de afetação da recuperação judicial. 

 

Em 4.10.17, foi proferida decisão pela qual o juiz competente manifestou sua 

satisfação com a conduta da recuperanda e das instituições financeiras acerca das 

negociações que deram fruto ao novo plano de recuperação judicial, considerado como 

                                                 
29

Petição do Grupo PDG protocolada nos autos de sua recuperação judicial em 29.09.17 – fls. 117023 – 

117024 (SÃO PAULO, Foro Central Cível, Processo de recuperação judicial nº 1016422-

34.2017.8.26.0100, Requerente: Grupo PDG, 1
a
 Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos 

relacionados à Arbitragem da comarca de São Paulo/SP).  
30

Petição do Banco do Brasil protocolada nos autos da recuperação judicial do Grupo PDG em 13.10.17 – 

fls. 118227 – 118228 (SÃO PAULO, Foro Central Cível, Processo de recuperação judicial nº 1016422-

34.2017.8.26.0100, Requerente: Grupo PDG, 1
a
 Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos 

relacionados à Arbitragem da comarca de São Paulo/SP).  
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“realístico e comprometido com a tentativa de recuperação da atividade ora 

apresentada”, representando uma “tentativa efetiva de sucesso desta recuperação 

judicial”.  

 

Já em 17.11.17, o juiz mais uma vez se pronunciou no sentido de que, segundo o 

novo plano recuperacional apresentado, os patrimônios de afetação do Grupo PDG não 

mais estariam sujeitos ao procedimento de recuperação judicial. Em seguida, em 

29.11.17, foi proferida decisão, em consonância ao quanto defendido nesta última 

petição do Grupo PDG, no sentido de que os patrimônios de afetação do Grupo PDG e 

os patrimônios separados administrados pela PDG Securitizadora devem permanecer 

apartados do procedimento de recuperação judicial, o que ocorreria, segundo a decisão, 

independente da aprovação ou não do último plano apresentado pelo grupo. 

 

A Assembleia Geral de Credores do Grupo PDG aprovou, no dia 30.11.17, o 

plano de recuperação judicial apresentado31, estando excluídos da recuperação os 

patrimônios de afetação constituídos pelo Grupo. 

 

3.2. A resolução judicial do conflito na recuperação judicial do Grupo VIVER 

 

 

Na recuperação judicial ajuizada pelo Grupo VIVER, que tramita desde 

setembro de 201632, também houve discordância sobre o tratamento do patrimônio de 

afetação constituído sobre as SPEs na recuperação judicial do grupo econômico. 

Diferente do caso do Grupo PDG, já houve, nessa recuperação judicial, decisão judicial 

proferida pelo TJSP que delimitou o entendimento a ser aplicado acerca do debate 

objeto deste trabalho, resolvendo o conflito instaurado pelo agravo de instrumento 

interposto pelo Grupo VIVER33 contra decisão que indeferiu parcialmente o seu pedido 

de consolidação substancial, permitindo que ela ocorresse em relação a todas as 

                                                 
31

VALOR ECONÔMICO, PDG aprova plano de recuperação para R$ 5 bilhões . Disponível em: 

<http://www.valor.com.br/empresas/5214183/pdg-aprova-plano-de-recuperacao-para-r-5-bilhoes>. 

Acesso em: 2 de dez. de 2017. 
32

SÃO PAULO, Foro Central Cível, Processo de recuperação judicial nº 1103236-83.2016.8.26.0100, 

Requerente: Grupo VIVER, 2
a
 Vara de Falências e Recuperações Judiciais da comarca de São Paulo/SP. 

33
SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento n

o
 2007654-14.2017.8.26.0000, 2

a
 Câmara 

de Direito Empresarial, Agravante: Grupo VIVER, Agravado: o Juízo, Relator Desembargador. Fábio 

Tabosa, j. em 12.06.17. 
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sociedades do grupo econômico, exceto em relação às 16 SPEs que instituíram 

patrimônio de afetação. Sobre a decisão do agravo, foram opostos embargos de 

declaração pelo Grupo VIVER34, aos quais foi negado provimento.  

 

Todavia, antes de adentrar no mérito da decisão do agravo, complementada pela 

decisão que apreciou os embargos de declaração, e sobre a qual já foram interpostos 

recursos ainda pendentes de julgamento, cabe fazer uma breve explanação dos 

argumentos utilizados pelos credores e pelo próprio Grupo VIVER acerca do tema, 

apenas para contextualização. 

 

3.2.1. O posicionamento dos credores das SPEs 

 

 

Perante o TJSP, os credores das SPEs que constituíram patrimônio de afetação 

manifestaram-se no sentido de manter a decisão agravada, sob o entendimento de que, 

diante a natureza incomunicável do patrimônio de afetação, seria inconcebível haver a 

consolidação substancial pretendida pelo Grupo VIVER. 

 

A título de ilustração, o Banco Pan (“PAN”), credor de uma SPE constituída 

pelo Grupo VIVER, a qual instituiu o patrimônio de afetação, afirmou, nos autos do 

agravo de instrumento mencionado35, que deve ser respeitada a incomunicabilidade do 

patrimônio de afetação e que “a lei, sem abrir qualquer exceção, veda a confusão 

patrimonial entre a SPE sujeita ao regime da afetação e as demais empresas e 

empreendimentos do incorporador”, mencionando, para tanto, o §3o do art. 31-A36 da 

Lei de Incorporações.  

 

                                                 
34

SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, Embargos de Declaração (2007654-14.2017.8.26.0000), 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, Embargante: Grupo VIVER, Embargado: o Juízo, Relator 

Desembargador Fábio Tabosa, j. em 15.08.17. 
35

Petição do Banco PAN protocolada em 22.02.17 nos autos do agravo de instrumento interporto pelo 

Grupo VIVER – fls. 1304 – 1324 (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento n
o
 

2007654-14.2017.8.26.0000, 2
a
 Câmara de Direito Empresarial, Agravante: Grupo VIVER, Agravado: o 

Juízo, Relator Desembargador. Fábio Tabosa, j. em 12.06.17). 
36

§ 3
o
. Os bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação somente poderão ser objeto de gara ntia 

real em operação de crédito cujo produto seja integralmente destinado à consecução da edificação 

correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes (BRASIL, Lei nº 4.591 

de 16 de dezembro de 1964). 
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Dessa forma, seria inequívoca a vedação legislativa à consolidação substancial 

pretendida pelo Grupo VIVER, o que não pode ser flexibilizado ante o procedimento de 

recuperação judicial. 

 

Além disso, o PAN frisou que o litisconsórcio ativo representaria apenas 

providência processual para que empresas sob controle comum ingressem em conjunto 

com o pedido de recuperação judicial. Segundo o PAN, todavia, a “formação do 

litisconsórcio não pode[ria] servir de justificativa para a confusão patrimonial”. 

 

Alegou ainda que as empresas do mesmo grupo econômico preservam 

individualidade jurídica e financeira. Nesse sentido, as SPEs, ainda que integrantes do 

grupo, também preservavam a individualidade de seu patrimônio, além de possuir 

credores específicos, e que “essa circunstância foi estudada e observada pelos credores 

de cada uma dessas sociedades, antes da concessão do crédito”. No caso das SPEs com 

patrimônio de afetação, a segregação patrimonial seria ainda mais evidente.  

 

A individualidade do patrimônio das sociedades do grupo econômico se 

comprova, inclusive, pela leitura do §3o do art. 23237 da Lei no 6.404/7638 (“Lei das 

S.A.”), o qual dispõe que no caso de falência de incorporadora, credores anteriores 

poderão requerer a separação dos patrimônios, a fim de satisfazerem seus créditos pelas 

respectivas massas. Sendo assim, caso fosse elaborado apenas um plano de recuperação 

judicial para as recuperandas, e permitida a unificação do quadro de credores, essa regra 

não teria razão de existir.  

 

Ainda nesse sentido, e de acordo com o art. 266 da Lei das S.A., o PAN afirmou 

que cada empresa do grupo econômico conserva a sua individualidade, o que se torna 

relevante no âmbito da recuperação judicial, de modo que “a responsabilização do 

grupo econômico por débito assumido por um de seus integrantes demanda previsão 

legal específica, tal como se dá na legislação trabalhista e tributária, ou, mesmo, na 

civil”.  

                                                 
37

§3
o
. Ocorrendo, no prazo deste artigo, a falência da sociedade incorporadora ou da sociedade nova, 

qualquer credor anterior terá o direito de pedir a separação dos patrimônios, para o fim de serem os 

créditos pagos pelos bens das respectivas massas. (BRASIL, Lei n
o
 6.404, de 15 de dezembro de 1976). 

38
BRASIL, Lei n

o
 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm>. Acesso em: 12 de outubro de 2017. 
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Os adquirentes-mutuários das unidades autônomas dos empreendimentos, 

“consumidores hipossuficientes”, seriam os maiores prejudicados caso não fosse 

respeitada a independência entre as empresas do grupo. Caso fosse elaborado um plano 

de recuperação que se aplicasse às SPEs com patrimônio de afetação, os consumidores 

não teriam condições de obter o financiamento para comprar as unidades, uma vez que, 

desconstituído o regime de afetação, dificilmente as instituições financeiras iriam correr 

o risco de financiar a compra do imóvel, “independentemente da situação de crédito 

saudável desse consumidor”.  

 

Sem os financiamentos, não seriam alienadas as unidades imobiliárias e as SPEs 

não conseguiriam concluir as obras relativas ao empreendimento e pagar os débitos 

contraídos de fornecedores e financiadores e, “com isso, institui-se um ciclo vicioso, 

onde todos, indistintamente, sairão perdendo”, para utilizar as palavras do PAN.  

 

A partir desses argumentos, o PAN requereu que fosse mantida a decisão 

agravada, para que não houvesse consolidação substancial e fossem elaborados 

diferentes planos de recuperação judicial para cada uma das SPEs com patrimônio de 

afetação, os quais, na visão desse credor, poderiam ser reestruturados no âmbito de uma 

recuperação judicial. 

 

3.2.2. O posicionamento do Grupo VIVER  

 

 

O Grupo VIVER, em seu agravo de instrumento39, alegou, por outro lado, que se 

comportava como se detivesse um patrimônio único, havendo, no caso concreto, uma 

confusão patrimonial entre o seu patrimônio e aquele destinado às SPEs, ainda que 

tivessem sido instituídos sobre elas o patrimônio de afetação, uma vez que as 

sociedades eram muitas vezes administradas pelos mesmos sujeitos, havia constante 

transferência de ativos entre as empresas do grupo econômico e um controle comum 

entre todas elas, sobre o qual tinha competência a VIVER. 

                                                 
39

Agravo de instrumento interposto pelo Grupo VIVER em 23.01.17 – fls. 1 – 49. (SÃO PAULO, 

Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento n
o
 2007654-14.2017.8.26.0000, 2

a
 Câmara de Direito 

Empresarial, Agravante: Grupo VIVER, Agravado: o Juízo, Relator Desembargador. Fábio Tabosa, j. em 

12.06.17). 
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Nesse sentido, o grupo, que se comportava como única empresa, apesar de 

constituído por diferentes pessoas jurídicas, entendia como necessária a consolidação 

substancial, de modo a ser elaborado apenas um plano de recuperação judicial, o qual 

englobaria inclusive os credores das sociedades com patrimônio de afetação. 

 

De acordo com o parecer da Professora Sheila Cerezetti40 protocolado nos autos 

pelo Grupo VIVER, não deveriam ser aplicados os dispositivos legais relativos à 

falência no âmbito da recuperação judicial, pois “sendo um voltado à eficiente 

liquidação de ativos e outro à reorganização da atividade empresarial, ante o 

reconhecimento da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005), tornam 

inviável a mera aplicação analógica do art. 31-F em sede de recuperação”. 

 

Em termos práticos, a situação econômico-financeira das SPEs devia seu 

sucesso às atividades do grupo econômico como um todo, uma vez que as holdings do 

grupo teriam contraído empréstimos que chegavam ao valor total de 980 milhões, a fim 

de auxiliar as atividades das SPEs e permitir o cumprimento de suas finalidades. Por 

conta disso, segundo o grupo, “no momento do ajuizamento da Recuperação Judicial, 

73,2% da dívida financeira estava concentrada nas Holdings e apenas 26,8% nas 

SPEs”. Assim, a valorização dos ativos das SPEs do Grupo VIVER teria ocorrido em 

detrimento da contração de dívidas por parte do grupo econômico, não havendo razão 

para que as SPEs constituídas fossem beneficiadas às custas do grupo inteiro, devendo 

haver a consolidação substancial também em relação aos patrimônios constituídos por 

meio da criação dessas SPEs.   

 

A manutenção da separação do patrimônio de afetação, nesse contexto, 

representaria um favorecimento indevido de alguns credores, uma vez que esses 

contratavam com as holdings como se fossem dotadas de patrimônio único. 

 

                                                 
40

Parecer elaborado pela Professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Sheila Neder 

Cerezetti, anexado aos autos do agravo de instrumento interposto pelo Grupo VIVER – fls. 865 - 892 

(SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento n
o
 2007654-14.2017.8.26.0000, 2

a
 Câmara de 

Direito Empresarial, Agravante: Grupo VIVER, Agravado: o Juízo, Relator Desembargador. Fábio 

Tabosa, j. em 12.06.17). 
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Seu posicionamento, portanto, levava a concluir pelo requerimento da reforma 

da decisão a fim de ser possibilitada a consolidação substancial em relação a todas as 

sociedades do Grupo VIVER.  

 

3.2.3. Decisão judicial acerca do patrimônio de afetação instituído por SPEs 

constituídas pelo Grupo VIVER 

 

 

A 2a Câmara de Direito Empresarial do TJSP negou provimento ao agravo de 

instrumento interposto pelo Grupo VIVER41, concluindo não ser cabível a consolidação 

substancial em relação às empresas do grupo, inclusive sobre as SPEs sem patrimônio 

de afetação, e devendo ser respeitada a incomunicabilidade do patrimônio de afetação.  

 

A questão colocada pelo acórdão é se o patrimônio de afetação, assim como 

ocorre na falência, segundo o art. 31-F da Lei de Incorporações, também “repercute 

sobre a viabilidade de eventual recuperação judicial”. 

 

                                                 
41

Ementa: Recuperação judicial. Grupo Viver. Incorporadoras e SPEs responsáveis pelos 

empreendimentos, em pedido conjunto (consolidação processual). Decisão agravada que determinou que 

as SPEs com patrimônio de afetação instituído deveriam formular planos distintos, admitindo assim 

consolidação substancial apenas no que diz respeito às controladoras e SPEs sem essa garantia. 

Inconformismo das recuperandas, buscando assegurar a consolidação substancial para todas as empresas 

do grupo, com apresentação de plano unitário e massificação da posição dos credores em relação ao 

conjunto das devedoras. Descabimento. Julgamento de outro agravo de instrumento, interposto por banco 

credor contra a mesma decisão aqui recorrida, no qual se adotou solução diametralmente oposta, 

recusando-se sequer a possibilidade de requerimento de recuperação por parte das SPEs com patrimônio 

de afetação e excluindo-as do processo. Pedidos subsidiários aqui formulados pelas agravantes, visando o 

reconhecimento de que em alguns casos os patrimônios de afetação não mais subsistiriam, igualmente 

impertinentes. Desnecessidade, nos casos sem que já concluídas as obras e abertas matrículas individuais 

para as unidades, de transporte da averbação do gravame para cada uma delas. Alegação de extinção total 

de algumas obrigações, inclusive bancárias, quanto a alguns dos empreendimentos, desmentida em 

relatório da Administradora Judicial. Necessidade, de todo modo, de providências, por parte das 

sociedades de propósito específico envolvidas, no sentido do levantamento da averbação. Presunção, 

enquanto pendente essa, de pendência de obrigações não liquidadas. Irrelevância do momen to em que 

instituída a afetação, tendo em vista o argumento de que em muitos casos contemporânea ao final das 

obras. Vinculação do patrimônio de afetação à satisfação também das dívidas anteriores. Irrelevância, por 

igual, da alegada (e de resto não comprovada) ausência de benefícios fiscais a algumas das SPEs por 

conta da afetação. Pretensão recursal prejudicada, por outro lado, quanto ao pedido de modificação do 

critério de contagem de prazo para a apresentação do plano, visto que formulado tendo em conta  a 

situação prevista na decisão agravada, que acabou sensivelmente modificada no julgamento de outros 

agravos, certamente exigindo que novos prazos sejam concedidos para a promoção das adequações 

determinadas. Agravo de instrumento das recuperandas parcialmente conhecido e nessa parte desprovido. 

(SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento n
o
 2007654-14.2017.8.26.0000, 2

a
 Câmara de 

Direito Empresarial, Agravante: Grupo VIVER, Agravado: o Juízo, Relator Desembargador. Fábio 

Tabosa, j. em 12.06.17). 
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Segundo a decisão, o incorporador tem autonomia limitada em relação aos 

empreendimentos, sobre os quais os adquirentes têm prerrogativas garantidas pela 

legislação. Essa limitação da autonomia pode ser enxergada, por exemplo, na 

possibilidade de os adquirentes deliberarem pela substituição do incorporador, e não 

ocorre somente no âmbito dos empreendimentos com patrimônio de afetação.  

 

Dessa forma, não poderia uma deliberação unilateral advinda do incorporador 

imobiliário ser oponível aos adquirentes das unidades imobiliárias, não havendo, assim, 

que se cogitar em consolidação substancial em qualquer cenário. 

 

Ainda de acordo com a decisão, “se não há obstáculo a que o incorporador em 

si mesmo postule o benefício, quanto a suas obrigações gerais, o mesmo não pode ser 

dito no tocante às sociedades de propósito específico”, mesmo que sem patrimônio de 

afetação, ao menos até a conclusão das obras, devendo-se levar em consideração o 

objetivo da atividade de incorporação imobiliária. Logo, qualquer SPE estaria 

impossibilitada de ingressar com pedido de recuperação judicial.  

 

As SPEs sem patrimônio de afetação deveriam pelo menos se submeter à 

deliberação dos adquirentes, uma vez que esses sujeitos teriam seus créditos 

transformados, de direito de recebimento de unidade imobiliária a direito recebimento 

de crédito pecuniário, afinal o incorporador originalmente tem uma obrigação que 

consiste na “entrega das unidades negociadas (prestação de dar coisa, portanto)” aos 

adquirentes e, em contrapartida, a recuperação judicial é procedimento essencialmente 

relacionado a créditos pecuniários.  

 

Em suma, o TJSP determinou que fossem excluídos da recuperação judicial do 

Grupo VIVER não só todos os patrimônios de afetação, como também todas as SPEs. 

 

 Importante destacar, todavia, que na primeira instância o Grupo VIVER 

apresentou plano de recuperação judicial afastando a consolidação substancial e 

juntando aos autos planos de recuperação para cada uma das SPEs com patrimônio de 

afetação, embora tenha deixado expressamente delimitado o fato de que não concorda 

com o afastamento do patrimônio do procedimento de recuperação judicial do grupo 

econômico. 
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 O plano de recuperação judicial foi aprovado em 29.11.1742, mas o Grupo 

VIVER, demonstrando a discordância sobre o entendimento, já interpôs recurso 

especial43 contra a r. decisão proferida nos autos do agravo de instrumento,  recurso este 

que ainda está pendente de julgamento. 

 

4. ANÁLISE CRÍTICA  

 

 

Inicialmente, registra-se que a incomunicabilidade do patrimônio de afetação 

não há de ser colocada em segundo plano em relação aos interesses econômicos 

privados da incorporadora – ou de suas SPEs – que, por opção, o constituiu. Do 

contrário, o bem social que o patrimônio de afetação busca alcançar, qual seja, a 

garantia de respeito ao direito à moradia, garantido pelo art. 6º da Constituição Federal 

de 1988 estaria sendo preterido em relação à satisfação de créditos desvinculados do 

empreendimento ao qual ele foi destinado. 

 

Ao optar pela constituição do regime de afetação, e ao proceder à averbação do 

patrimônio, o que se propõe é que, facultativamente, seja constituído um ente segregado 

daquele original, incomunicável por natureza, e com finalidade própria, qual seja, a de 

garantir a execução do empreendimento. É, portanto, criado um centro de interesse 

autônomo, sendo inapropriado admitir a confusão patrimonial e menos ainda a 

consolidação substancial na recuperação judicial, que acabaria por implicar elaboração 

de um único plano de recuperação judicial para todas as sociedades do polo ativo, a ser 

objeto de deliberação de apenas uma AGC. 

 

Em outras palavras, não se pode admitir utilizar os bens integrantes de um 

patrimônio de afetação para pagar dívidas de outras sociedades com patrimônios e 

credores próprios. 

                                                 
42

VALOR ECONÔMICO, Plano de Recuperação Judicial da Viver é aprovado em Assembleia . 

Disponível em: <http://www.valor.com.br/empresas/5211771/plano-de-recuperacao-judicial-da-viver-e-

aprovado-em-assembleia>. Acesso em: 12 de dez. de 2017. 
43

Recurso Especial interposto pelo Grupo VIVER nos autos do agravo de instrumento interposto pelo 

Grupo VIVER em 23.01.17 – fls. 1617-1639. (SÃO PAULO, Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento 

n
o
 2007654-14.2017.8.26.0000, 2

a
 Câmara de Direito Empresarial, Agravante: Grupo VIVER, Agravado: 

o Juízo, Relator Desembargador. Fábio Tabosa, j. em 12.06.17). 
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Neste ponto, a concepção adotada pelos credores das SPEs nos casos dos Grupos 

VIVER e PDG, bem como pela decisão judicial que negou provimento ao agravo do 

Grupo VIVER ao inadmitir a consolidação substancial, além de atender à 

incomunicabilidade prevista no art. 31-A da Lei de Incorporações, garante os interesses 

das instituições financeiras que condicionam a concessão do financiamento à 

constituição da afetação e mitiga o risco incorrido por esse financiador da incorporação, 

que passaria, caso desconstituída a afetação, a ser submetido ao concurso de credores 

relativos à recuperação judicial.  

 

Nesse sentido, também seria dado o fiel cumprimento à limitação das 

prerrogativas do incorporador imobiliário, como por exemplo, à impossibilidade de o 

incorporador acessar os bens destinados à afetação antes da execução do 

empreendimento e da sua entrega, tendo em vista que o patrimônio de afetação continua 

reservado à execução do empreendimento ao qual foi inicialmente destinado até cumprir 

sua função. Após, “o conjunto de direitos e obrigações que forma o patrimônio 

separado é desafetado e o que dele remanescer é reincorporado ao patrimônio geral do 

instituidor, livre do vínculo que prendia a destinação para o qual foi afetado”. 

(CHALHUB, 2017, p. 130).  

 

A preservação da incomunicabilidade do patrimônio em relação à incorporadora 

imobiliária protege, inclusive, e principalmente, os adquirentes das unidades 

imobiliárias e seus interesses econômicos. De acordo com o §20 do art. 31-F44 da Lei de 

Incorporações, os adquirentes respondem apenas pelas obrigações oriundas do 

patrimônio de afetação correspondente à incorporação respectiva. Caso fosse 

desrespeitada a incomunicabilidade do patrimônio, essa determinação legal não 

subsistiria na prática, pois eles estariam vinculados às dívidas de outro patrimônio que 

nada tem a ver com a incorporação que lhes interessa e, além disso, não correriam um 

risco maior de não receber as unidades imobiliárias objeto do contrato e em relação às 

quais o patrimônio de afetação representava uma garantia de que seriam entregues.  

                                                 
44

§ 20. Ficam excluídas da responsabilidade dos adquirentes as obrigações relativas, de maneira direta ou 

indireta, ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro, devidas pela pessoa jurídica do  

incorporador, inclusive por equiparação, bem como as obrigações oriundas de outras atividades do 

incorporador não relacionadas diretamente com as incorporações objeto de afetação. (Incluído pela Lei nº 

10.931, de 2004) (BRASIL, Lei nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
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  Cabe analisar, para além dessa questão, se haveria a possibilidade de o 

patrimônio de afetação ser incluído na recuperação judicial de um grupo econômico 

sem que houvesse a sua consolidação substancial, como sugerido pelo Grupo PDG 

inicialmente. 

 

O Grupo PDG, ao contrário do que fez originalmente o Grupo VIVER, afastou a 

consolidação substancial do patrimônio de afetação em relação aos bens do grupo 

econômico como um todo, afirmando que a inclusão das empresas no polo ativo 

representava somente uma providência processual. De fato, a consolidação processual é 

instituto divergente da consolidação substancial, sendo que a existência da primeira não 

implica a necessária configuração da segunda, uma vez que o litisconsórcio ativo 

estabelecido pela consolidação processual não gera uma conjugação dos patrimônios de 

todas as sociedades empresárias. 

 

No entanto, proteger o patrimônio de afetação da consolidação substancial em 

relação ao grupo sem preservá-lo em relação aos efeitos da recuperação judicial da 

sociedade que o constituiu não representa solução jurídica adequada, conforme se verá 

nos próximos parágrafos. 

 

Foram originalmente apresentados pelo Grupo PDG diferentes planos de 

recuperação para as SPEs – o que foi inclusive requerido subsidiariamente pelos 

credores que embargaram da decisão de deferimento de processamento da recuperação 

judicial –, com a inclusão dos patrimônios de afetação em seus respectivos planos de 

recuperação judicial, estratégia essa à qual o Grupo PDG posteriormente abriu mão em 

razão de ampla negociação com seus credores, como consta da última petição 

apresentada nos autos, datada de 29.09.17. No mesmo sentido, como se viu, o Banco 

PAN, nos autos da recuperação judicial do Grupo VIVER, se manifestou no sentido de 

que, além de não dever haver consolidação substancial, as SPEs poderiam ser 

submetidas a uma recuperação judicial própria. 

 

Primeiro, há de ser considerado o entendimento de que as sociedades 

pertencentes ao grupo econômico guardam a sua individualidade, preservam seu objeto 

social e órgãos societários necessários à execução de suas atividades, além de manter 
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sua própria personalidade jurídica e patrimônios próprios (LOBO, 2011, p. 51). Ao 

menos é isso que se extrai da letra fria da Lei das S.A., mais especificamente de seu art. 

26645, segundo o qual “cada sociedade conservará personalidade e patrimônios 

distintos” quando da formação de grupos econômicos. 

 

O patrimônio da SPE não se confunde com o patrimônio de afetação constituído 

para a execução de seu objeto social, estando esse último vinculado apenas à execução e 

à entrega da obra, bem como à liquidação do passivo da construção do empreendimento, 

(art. 31-A, § 8o46 da Lei de Incorporações). 

 

Sendo assim, ao contrário da impossibilidade de “requerimento de recuperação 

por parte das SPEs com patrimônio de afetação”, delimitada pela decisão judicial do 

TJSP no caso do Grupo VIVER (item 3.2.3 supra), a SPE poderia, como qualquer outra 

empresa, ajuizar pedido de recuperação judicial. 

 

Considerando (i) que o devedor empresário é legitimado a ajuizar pedido de 

recuperação judicial, (ii) que sociedade empresária é aquela “pessoa jurídica de direito 

privado não estatal, que explora empresarialmente seu objeto social” (ULHOA 

COELHO, 2014, p, 140), (iii) que a SPE, apesar de integrante do grupo econômico, 

conserva patrimônio e objeto social autônomos em relação ao do grupo que a instituiu, 

(iv) e que esse tipo de sociedade não se encontra no rol do art. 2o47 da Lei de Falências e 

Recuperação, relativo às entidades que não se submetem à aplicação dos dispositivos 

dessa lei, e, portanto, que não há qualquer proibição legal para a sua recuperação 

                                                 
45

Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação ou 

subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, 

mas cada sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos (BRASIL, Lei n
o
 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976). 
46

§ 8
o
 Excluem-se do patrimônio de afetação:(Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) I - os recursos 

financeiros que excederem a importância necessária à conclusão da obra (art. 44), considerando -se os 

valores a receber até sua conclusão e, bem assim, os recursos necessários à quitação de financiamento 

para a construção, se houver; e (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) II - o valor referente ao preço de 

alienação da fração ideal de terreno de cada unidade vendida, no caso de incorporação em que  a 

construção seja contratada sob o regime por empreitada (art. 55) ou por administração (art. 58).(Incluído 

pela Lei nº 10.931, de 2004). (BRASIL, Lei nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964). 
47

Art. 2
o
. Esta Lei não se aplica a: I – empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição 

financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, 

sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e 

outras entidades legalmente equiparadas às anteriores (BRASIL, Lei nº 11.101 de 24 de março de 2005). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
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judicial, não se enxerga outra possibilidade senão permitir que essa sociedade 

empresária se sujeite ao procedimento de recuperação judicial. 

 

A recuperação judicial da SPE estaria, portanto, submetida às regras da Lei de 

Falências e Recuperação, com vistas a atender ao seu art. 47, para permitir que a 

sociedade empresária em crise econômico-financeira reestruture e renegocie suas 

dívidas com os respectivos credores, podendo voltar às atividades empresariais após o 

término do procedimento.  

 

Contudo, o patrimônio de afetação, apartado do patrimônio da SPE sobre a qual 

foi constituído, deve permanecer incomunicável e imune aos efeitos da recuperação 

judicial. Permitir que a SPE passe pelo procedimento de recuperação judicial não 

implica confusão patrimonial ou consolidação substancial em relação à afetação. 

Segundo Chalhub, se o direito dos credores do patrimônio é preservado no caso de 

falência, que é o mais, também o poderá no caso da recuperação judicial, que é o menos 

(2017, pp. 134 e 135). Nessa linha de raciocínio, o patrimônio de afetação não poderia 

ser submetido aos efeitos do procedimento de recuperação judicial de nenhum tipo de 

empresa, seja a incorporadora imobiliária, seja a SPE sobre o qual foi constituído. 

 

 Em direção diferente, manifestou-se Eduardo Kataota (2014), adotando posição 

semelhante à inicialmente recorrida pelo Grupo PDG. Embora afirme ser necessário o 

respeito à individualidade do patrimônio, questiona a possibilidade de se alterar a sua 

destinação, uma vez que a recuperação judicial visa, precipuamente, a preservação da 

empresa economicamente viável, e que é permitido pela lei que a empresa recuperanda 

opte por diferentes meios para dar seguimento ao procedimento de recuperação judicial.  

 

Kataota entende ser possível alterar a destinação original da afetação, 

considerando que os adquirentes têm o poder de dispor do patrimônio afetado, sendo 

possível, em sua opinião, que os credores, os adquirentes das unidades e a empresa 

recuperanda deliberem em conjunto para atender aos interesses envolvidos, garantindo 

que seja dado do devido respeito à preservação da empresa e à função social dos 

contratos de incorporação imobiliária (KATAOTA, 2014, p. 8). 

 

Nesse sentido, o patrimônio de afetação poderia ser trazido ao procedimento de 
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recuperação judicial, havendo inclusive a possibilidade de constituir diferentes 

garantias, reais ou fidejussórias, para substituir a garantia de desenvolvimento do 

empreendimento que é representada pelo patrimônio de afetação, atendendo, ao fim, os 

interesses dos adquirentes das unidades imobiliárias.   

 

Todavia, nem mesmo nessa hipótese se pode permitir que haja a alteração da 

destinação daquele patrimônio para que atenda aos interesses de todos os atores 

relacionados à recuperação judicial. Isso porque o fim ao qual o patrimônio afetado se 

destina faz parte da sua natureza, assim como a sua incomunicabilidade, cujo respeito é 

imperativo e, também, pelo fato de que as prerrogativas dos adquirentes, embora 

existentes, não podem ser usadas como justificativas à desconstituição das 

peculiaridades relativas a essa natureza.  

 

Não se pode admitir, na teoria, que a destinação do patrimônio seja alterada, 

entretanto, nada impede que os interesses dos credores e dos se coadunem para a mesma 

direção, afinal, conforme consta a seguir, a própria legislação admite que o poder dos 

adquirentes sobre a afetação não retira a garantia de atendimento dos interesses dos 

demais credores dos respectivos empreendimentos. 

 

No caso de o patrimônio de afetação estar endividado, como ocorre no 

procedimento do Grupo PDG, há prerrogativas dos adquirentes em relação ao 

incorporador, as quais decorrem de previsão legislativa e inclusive reafirmam a 

incomunicabilidade do regime de afetação. Caberia aos adquirentes das unidades, nesse 

caso, definir o destino a ser tomado pelo patrimônio, o que já ocorre em algumas 

situações, elencadas no art. 43 da Lei de Incorporações. Nos casos de paralisação 

injustificada da obra ou de retardamento excessivo na execução, por exemplo, os 

adquirentes têm o direito de destituir o incorporador por meio de deliberação conjunta. 

Já na insolvência do incorporador que impossibilite a continuação da execução das 

obras, os adquirentes podem optar pela venda dos bens sob afetação. 

 

Conforme afirma Sacramone, ao tratar da assembleia geral de adquirentes que 

tem por responsabilidade definir o destino do patrimônio de afetação em caso de 

paralisação ou retardo injustificados, há uma incompatibilidade entre a natureza do 

patrimônio de afetação e esse poder concedido aos adquirentes com o procedimento de 
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recuperação judicial (2015, p. 10). Isso porque para a aprovação do plano de 

recuperação, de acordo com o art. 45 da Lei de Falências e Recuperação Judicial, todos 

os credores, de todas as classes, devem deliberar48. Isso, todavia, não ocorre no âmbito 

do regime de afetação, pertencendo apenas aos adquirentes as prerrogativas de 

deliberação.  

 

Entretanto, seja pela continuidade da execução do empreendimento, seja pela 

liquidação da afetação, os demais credores continuarão tendo seus direitos garantidos, 

uma vez que, no primeiro caso, os adquirentes são sub-rogados às obrigações do 

incorporador e, na liquidação, os credores terão seus créditos quitados com o resultado 

da alienação dos bens afetados, de acordo com os artigos 31-F, §§ 7o, 1849, e 43, inciso 

VII50, da Lei de Incorporações (SACRAMONE, 2015, p. 10).  

                                                 
48

Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas 

no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta (BRASIL, Lei nº 11.101 de 24 de março de 2005). 
49

Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador não atingem os 

patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais 

bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 

2004): § 7
o
. Ainda na hipótese dos §§ 1

o
 e 2

o
, a Comissão de Representantes ficará investida de mandato 

irrevogável para, em nome dos adquirentes, e em cumprimento da decisão da assembléia geral que 

deliberar pela liquidação do patrimônio de afetação, efetivar a alienação do terreno e das acessões, 

transmitindo posse, direito, domínio e ação, manifestar a responsabilidade pela evicção, imitir os futuros 

adquirentes na posse do terreno e das acessões. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) § 18. Realizada a 

venda prevista no § 14, incumbirá à Comissão de Representantes, sucessivamente, nos cinco dias que se 

seguirem ao recebimento do preço: (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) I - pagar as obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias, vinculadas ao respectivo patrimôn io de afetação, observada a 

ordem de preferência prevista na legislação, em especial o disposto no art. 186 do Código Tributário 

Nacional; (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004); II - reembolsar aos adquirentes as quantias que tenham 

adiantado, com recursos próprios, para pagamento das obrigações referidas no inciso I; (Incluído pela Lei 

nº 10.931, de 2004); III - reembolsar à instituição financiadora a quantia que esta tiver entregue para a 

construção, salvo se outra forma for convencionada entre as partes interessadas; (Incluído pela Lei nº 

10.931, de 2004); IV - entregar ao condomínio o valor que este tiver desembolsado para construção das 

acessões de responsabilidade do incorporador (§ 6
o
 do art. 35 e § 5

o
 do art. 31-A), na proporção do valor 

obtido na venda; (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004); V - entregar ao proprietário do terreno, nas 

hipóteses em que este seja pessoa distinta da pessoa do incorporador, o valor apurado na venda, em 

proporção ao valor atribuído à fração ideal; e (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004); VI - entregar à 

massa falida o saldo que porventura remanescer. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) (BRASIL, Lei nº 

4.591 de 16 de dezembro de 1964). 
50

Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados  ou 

determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas: VII - em caso de 

insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime da afetação e não sendo possível à maioria 

prosseguir na construção, a assembléia geral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos adquirentes, 

deliberar pela venda do terreno, das acessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de 

afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na proporção dos recursos 

que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de pagas as dívidas do 

patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe couber, nos 

termos do art. 40; não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, 

reajustada na forma da lei e de acordo com os critérios do contrato celebrado com o incorporador, os 

adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo 

subsidiariamente os bens pessoais do incorporador. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004) (BRASIL, Lei 

nº 4.591 de 16 de dezembro de 1964).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm#art53
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Sendo assim, feitas as deliberações por parte dos adquirentes, os interesses dos 

demais credores do patrimônio de afetação seriam garantidos em qualquer cenário, 

segundo o que dispõe a Lei de Incorporações.  

 

Não haveria razão de existir para o patrimônio de afetação caso ele fosse 

desconsiderado em favor da recuperação judicial do grupo econômico como um todo ou 

mesmo da SPE, pois seria completamente desconsiderada a sua incomunicabilidade, 

que pressupõe justamente a limitação da autonomia do incorporador para geri-lo.  

 

Da mesma maneira, haveria um esvaziamento do procedimento de recuperação 

judicial em relação à incorporadora e às SPEs caso não se permitisse a renegociação de 

suas dívidas pelo procedimento recuperacional previsto na Lei de Falências e 

Recuperação. Em relação às incorporadoras, porque muitas vezes necessitam da 

reestruturação de dívidas de suas SPEs por meio do procedimento de recuperação para 

que seja possibilitada a execução de seu próprio plano de recuperação judicial. Sendo 

assim, quando impossibilitadas de ingressar em recuperação judicial, as SPEs e 

consequentemente as incorporadoras passariam a optar pelo procedimento de falência 

em detrimento da recuperação judicial.  

 

Permitir que a SPE ingresse em recuperação judicial em plano próprio, sem que 

o patrimônio de afetação esteja envolvido no procedimento, representa, inclusive, uma 

forma de garantir que a afetação atenda à sua finalidade econômica e social. Isto é, com 

a renegociação de suas dívidas, as novações sobre obrigações contratuais anteriormente 

estabelecidas, a alienação de ativos, a dilatação de prazos para efetuar pagamentos e 

com todos os outros mecanismos de reestruturação de dívidas envolvidos no 

procedimento de recuperação judicial, o patrimônio de afetação que integra o objeto 

social de uma SPE, além de permanecer incomunicável e isento dos efeitos da 

recuperação judicial dessa sociedade empresária, poderá se beneficiar da recomposição 

de seu passivo. 

 

Dessa forma, após o término do procedimento, a SPE preservará a sua atividade 

empresarial, em consonância com o art. 47 da Lei de Falências e Recuperação. Com 

isso, a SPE poderá contribuir para a execução dos empreendimentos e à priorização do 
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fim almejado pela constituição do regime de afetação, sendo fator essencial, portanto, à 

consecução do objeto do patrimônio afetado (CHALHUB, 2017, p. 136). 

 

Sendo a natureza do patrimônio de afetação respeitada, o que se estará zelando 

por detrás também serão os interesses dos consumidores adquirentes das unidades, bem 

como o devido respeito à garantia de moradia estabelecida no art. 6º da Constituição, 

uma vez que estes sujeitos – hipossuficientes per se -, não serão submetidos às mesmas 

condições dos demais credores da incorporadora imobiliária. 

 

 Sendo assim, ao mesmo tempo em que se respeita a incomunicabilidade que 

constitui a essência do patrimônio de afetação, o que se pretende é, na verdade, proteger 

o máximo de interesses envolvidos no âmbito da recuperação judicial de uma 

incorporadora imobiliária que instituiu patrimônios de afetação sobre SPEs. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 
Ao longo deste trabalho, examinou-se a natureza incomunicável do patrimônio 

de afetação, que é um instituto recente criado no direito brasileiro para proteger os 

consumidores adquirentes das unidades imobiliárias construídas por determinado 

incorporador, bem como os interesses do financiador do empreendimento. Ao mesmo 

tempo, o patrimônio de afetação traz benefícios para o incorporador que, por intermédio 

de uma SPE, o constituiu, facilitando seu acesso ao crédito e inclusive dando-lhe 

benefícios fiscais. 

 

Em vista disso, analisou-se como o patrimônio de afetação deve ser tratado em 

um cenário de recuperação judicial da incorporadora e das SPEs detentoras desse 

patrimônio, ante a ausência de previsão legislativa e posicionamento jurisprudencial e 

doutrinário sólido a respeito do tema.  

 

Para a elaboração dessa análise, optou-se, em primeiro lugar, por analisar a 

natureza jurídica do regime de afetação e, após, as características da consolidação 

processual e da consolidação substancial de um grupo econômico, que são conceitos 
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fundamentais para se examinar adequadamente o correto tratamento do patrimônio de 

afetação na recuperação judicial. Em seguida, e para verificar, em concreto, as 

repercussões da questão, bem como os diferentes posicionamentos sobre o tema, foram 

examinados, como exemplos ilustrativos, os dois maiores casos de projeção nacional de 

recuperação judicial de incorporadoras imobiliárias do país o caso do Grupo PDG e o 

caso do Grupo VIVER. 

 

Em vista disso, fez-se uma análise crítica dos argumentos expostos por 

diferentes atores no âmbito dos dois processos judiciais, colocando tais argumentos à 

prova por meio da averiguação da sua compatibilidade com a natureza do patrimônio de 

afetação, com o objetivo de criação do instituto e com as características do processo de 

recuperação judicial.  

 

Por meio dessa análise, o trabalho se incumbiu ainda de dar uma resposta ao 

problema, a qual consiste na exclusão do patrimônio de afetação de qualquer processo 

de recuperação judicial, demonstrando de forma justificada que o regime de afetação é 

inconciliável com esse procedimento e que a própria Lei de Incorporações traz respostas 

alternativas para a crise do patrimônio de afetação que dispensam a recuperação 

judicial. 

 

A solução jurídica proposta, além de se mostrar juridicamente adequada, é a 

única que serve para, a um só tempo, preservar o objetivo do patrimônio de afetação, 

garantir o acesso dos consumidores adquirentes às unidades imobiliárias por eles 

adquiridas e permitir o adequado pagamento do dinheiro desembolsado pelo financiador 

da obra.  

 

É dessa forma que o instituto do patrimônio de afetação poderá continuar 

cumprindo sua função social e contribuindo para a urbanização do país, garantindo a 

diferentes pessoas, em muitos casos, acesso à casa própria. 
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