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RESUMO 

 

O mercado imobiliário se utiliza de diversas formatações jurídicas para operacionalizar 

suas transações negociais. Através da exposição de um caso concreto, este trabalho apresenta, 

de forma geral, as formatações relacionadas à permuta, quando envolve o recebimento, pelo 

proprietário do imóvel a ser incorporado, de unidades a serem construídas no local, 

demonstrando suas implicações comerciais e jurídicas perante as partes e terceiros. Conclui, 

relatando sobre a solução jurídica adotada, através da constituição de um Consórcio, e, por fim, 

destaca a relevância de um alinhamento entre as relações comerciais, o uso da norma legal, e 

seus efeitos no desenvolvimento da atividade relacionadas à incorporação imobiliária. 

 

Palavras-chave: Incorporação imobiliária. Permuta. Consórcio.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

 The real estate market uses a variety of legal tools to operationalize its business 

transactions. Through the presentation of a concrete case, this work presents, in general, the 

legal format related to exchange, when it involves the receipt, by the owner of the property to 

be incorporated, of units to be built on the site, demonstrating their commercial and legal 

implications to the parties and third parties. It concludes, reporting on the legal solution 

adopted, through the constitution of a Consortium, and, finally, highlights the relevance of an 

alignment between commercial relations, the use of the legal norm, and its effects on the 

development of the activity related to real estate development. 

 

 Keywords: Real estate development. Exchange. Consortium. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Engana-se quem pensa que o mercado imobiliário está limitado a operações jurídicas de 

compra e venda de imóveis e algumas simples variáveis desse instituto. Embora aquelas 

operações sejam as mais frequentes1, este segmento se utiliza de muitas outras estruturas 

jurídicas. Neste estudo, vamos nos ater àquela que, no setor, denomina-se permuta. 

A análise jurídica da permuta é historicamente conectada com a da compra e venda2, e 

o presente estudo de caso pretende ampliar esse olhar, diante do exame das formas 

concretamente utilizadas para estruturar operações imobiliárias que englobam esses dois 

conceitos, num contexto técnico e setorial. 

Há mais de 15 anos, quando comecei a atuar na assessoria do setor empresarial, 

especificamente no segmento imobiliário, lembro-me do principal executivo de uma importante 

empresa do setor afirmando que nenhum terreno, no seu histórico e para a concepção de um 

novo produto, pode ser considerado igual ao outro. Só entendi o verdadeiro significado dessa 

frase depois de algum tempo de atuação na área. 

Com efeito, cada terreno tem uma história diferente, uma identidade própria e uma 

particularidade, que podem derivar de sua análise técnica, do estudo de seus proprietários e/ou 

antecessores, ou da soma desses fatores. Também os interesses e objetivos do vendedor e do 

comprador contribuem de forma definitiva para identificação desse contexto e definição do 

negócio a ser realizado.  

Preparar uma minuta padrão aplicável a determinado tipo de operação imobiliária, 

independentemente de sua particularidade, foi algo que sempre tive dificuldade de 

operacionalizar. Entendo um procedimento desses como uma classificação prévia do negócio, 

consequentemente correndo-se o risco de ignorar a existência de especificidades determinantes 

na criação e no desenvolvimento de um novo projeto, que jamais será igual a outro, uma vez 

que foi criado a partir de circunstâncias diferentes, ainda que compartilhe o mesmo tipo 

contratual. 

Somado a esses aspectos — e talvez pela pouca disponibilidade de doutrina 

especializada como base de consulta para atuação em casos concretos3 — tem destaque o 

                                                 

1 AZEVEDO JUNIOR, 2005, p.15. 

2 SOUZA, 2008, p.5-6; RODRIGUES JUNIOR, 2008, p.475 et seq. 

3 O setor imobiliário é pulverizado e muitas vezes praticado não profissionalmente, exceto pela atuação de grandes 

empresas que atuam no mercado. Tive grande dificuldade em encontrar estudos mais profundos sobre o tema. A 

análise técnica dos itens que compõem a permuta praticada no mercado é feita por alguns poucos militantes na 
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comprometimento das partes na concepção e cumprimento das regras estabelecidas nos 

contratos celebrados, podendo este se tornar o maior fator para o sucesso do negócio 

entabulado, para não dizer seu elemento fundamental. 

As atividades empresariais do setor imobiliário, como em outros setores, estão 

contextualizadas nas ações diárias das empresas que as praticam, diretamente vinculadas ao 

cumprimento de seu objeto social. Embora o desenvolvimento de empreendimentos 

imobiliários não seja imediato, os negócios que os estruturam demandam ações rápidas e 

estratégicas. 

Na prática, torna-se quase inviável uma discussão no âmbito judicial de algo que foi 

planejado para ocorrer num prazo absolutamente incompatível com o tempo necessário para a 

resolução de qualquer questão controversa, exceto, talvez, se decorrente de deliberação 

considerada urgente pelo sistema processual, objeto de uma concessão de tutela antecipada ou 

de medida liminar. Contratempos como esse têm um efeito drástico no mundo dos negócios 

imobiliários, tornando impraticável o cumprimento dos objetivos definidos pelas empresas que 

atuam nessa área, podendo até inviabilizar a sua atuação. 

Escolher um caso concreto como objeto desta dissertação foi desafiador. No entanto, 

acredito que neste caso trata-se de uma inovação prática na forma como o setor atua, com 

originalidade e respeito a uma forma legalmente definida. 

Este trabalho, trata, portanto, de temas atuais, quais sejam, de como o mercado 

imobiliário pode estruturar operações de permuta financeira4, termo nascido da prática 

negocial, e que será qualificado, debatido e estudado ao longo do texto, apontando seus 

contornos e a regulamentação correspondente, com a pretensão de trazer claridade jurídica 

sobre essa formatação negocial e sua prática, bem como procura dar uma demonstração fática 

de que, no desejo de se estruturar um novo negócio, outras opções podem ser pensadas a partir 

de disposições legais já existentes e, diante das particularidades de cada caso, destacar, a uma, 

a importância da sua análise de uma forma única, a duas, a relevância da relação entre as partes.  

Para abordar o caso concreto, inicialmente é feita uma descrição pormenorizada das 

partes, do cenário, dos fatos, e demonstrada a formatação utilizada, posteriormente indicando 

                                                 

área. Nesse sentido: TERRA, 1991, p.72. Já na Espanha a doutrina especializada é farta, como se verifica na 

indicação da bibliografia. 

4 O termo “permuta financeira” é um jargão utilizado no mercado imobiliário para definir operações de compra de 

terreno, nas quais o proprietário recebe em contrapartida o valor em dinheiro, decorrente de parte do valor 

resultante da venda das unidades autônomas que serão construídas no local. O tema é tratado especificamente no 

subcapítulo 3.1.1.  



10 

 

os tipos de negócios imobiliários classificados setorialmente como permuta, e a forma como 

são utilizados na prática negocial. Questiona-se, de forma abrangente, o objetivo e estruturação 

jurídica de cada modelo, e suas consequências, com uma breve análise da relativa autonomia 

das partes de acordo com a forma escolhida, detendo-se, por fim, na análise jurídica e prática 

do contrato conhecido como “permuta financeira”. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a relação entre as práticas utilizadas no setor 

para estruturar as operações negociais imobiliárias, e as normas legais que amparam essas 

estruturas. Ao fim, conclui-se que as práticas e as normas devem estar diretamente relacionadas 

e que a conjunção de uma com a outra pode valorizar a atividade do direito. Dessa forma, trata-

se de uma investigação das diferentes formas com as quais se atua quase mecanicamente, e as 

vantagens de se observar e conceber cada novo negócio, individualmente. 

Com essa breve contextualização, o texto discorre sobre algumas particularidades do 

setor imobiliário voltado à incorporação, ressaltando a relevância da época em que se deu a 

negociação aqui objetivada, a fim de que se torne possível explicar as circunstâncias do caso 

concreto a ser analisado, possibilitando o estudo da sua estrutura, bem como das modelagens 

alternativas de arranjos contratuais e/ou societários possíveis para se instrumentalizar a mesma 

operação imobiliária, verificando suas consequências negociais e jurídicas. 

Pode parecer uma redundância, mas no ambiente de empresas que atuam com negócios 

imobiliários, o primeiro desafio que se coloca é de encontrar áreas disponíveis para 

comercialização, em local economicamente atrativo para a destinação pretendida. Ressaltando 

que, exceto por áreas já consolidadas, o interesse para aquisição em determinadas localidades 

pode ser alterado de forma dinâmica, tendo em vista o interesse da sociedade, que pode se dar 

com base em diversos fatores de comportamento, ou questões de ordem pública que venham a 

ser suscitadas.5 Essa variável tem grande impacto nas premissas negociais, que precisam 

considerar o tempo de maturação do investimento realizado em empreendimentos imobiliários. 

                                                 

5 Quando se concebe a ideia de um empreendimento imobiliário, é importante considerar o prazo para a sua 

finalização, com base na sua destinação e características próprias. Para essa análise, é necessário a realização de 

um estudo das possíveis mudanças que poderão impactar a vida da sociedade naquela região, considerando 

investimentos públicos em transporte, educação, segurança, proximidade de futuras eleições, que podem mudar a 

forma de administração de determinado município, o prazo para o cumprimento de alguns atos, a possível mudança 

de governo, a aprovação de leis específicas em trâmite, o estudo do Plano Diretor Estratégico da cidade onde está 

se empreendendo. Além de questões técnicas, existe também a movimentação natural do comportamento de uma 

sociedade que privilegia determinadas áreas das cidades para atividades específicas. Por exemplo, a preferência 

de empreendimentos comerciais localizados nas avenidas Paulista e Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, e seus 

efeitos práticos, como a abertura de estabelecimentos comerciais que amparem a vida das pessoas que ali 

trabalham, o necessário investimento em transportes públicos, e assim consequentemente. 



11 

 

Essas áreas, contudo, devem pertencer a quem tenha interesse em negociar e tenha 

disponibilidade jurídica para a venda. Ainda que pareça suficiente, é essencial que esse 

proprietário esteja consciente do valor real do seu terreno, considerando a sua possível 

destinação empresarial, sob o risco de o negócio não se concretizar.6 

Satisfeitas essas premissas, passa-se ao efetivo estudo da área, para análise da situação 

jurídica sobre a qual resultará a viabilidade negocial e o lançamento a público de um 

empreendimento imobiliário, independentemente da sua destinação. 

É importante saber que a negociação de um imóvel para o desenvolvimento de uma 

incorporação imobiliária e a transação com o objetivo de moradia ou similar, embora 

aparentemente tenham a mesma base legal num primeiro momento, possuem diferenças 

essenciais quando se trata do seu objetivo final. Isso porque a legislação de negócios 

imobiliários com o propósito de venda a terceiros é bastante rigorosa ao tratar da 

responsabilidade do incorporador.7 

A atividade, regulada pela norma jurídica, requer, necessariamente, um investimento 

financeiro significativo, uma vez que para o cumprimento de suas obrigações são necessárias, 

resumidamente, a aquisição do imóvel objeto do negócio, a contratação de profissionais 

especializados, a aprovação de projetos, e a construção do empreendimento a ser vendido a 

terceiros. Historicamente, em função desse alto investimento, as empresas do setor costumavam 

se unir para desenvolver os empreendimentos, com o objetivo de diluir a necessidade desses 

recursos, e, portanto, minimizar os riscos dele decorrentes. Posteriormente, com a capitalização 

das empresas do setor em função das aberturas de capital na bolsa de valores, essa prática 

diminuiu consideravelmente. 

Essa forma de união entre empresas incorporadoras e eventuais parceiros que sejam 

agregadores do negócio a ser desenvolvido — como proprietários, construtores ou investidores 

— já passou por várias formas gerais de estruturação no setor, sendo certo que novos arranjos 

                                                 

6 O potencial construtivo do terreno e as possibilidades legais para a sua destinação impactam totalmente no valor 

que será pago pelo imóvel. Considerando que o potencial construtivo pode ser majorado através do pagamento de 

outorga onerosa, e a sua destinação pode depender, além da legislação pertinente, também, do segmento em que 

atua a empresa adquirente. Normalmente, esse não é um conceito detido pelo proprietário da área, caso essa não 

seja a sua atividade negocial, e, dessa forma, o valor atribuído ao bem é baseado em valores não compatíveis com 

o mercado. Sobre a outorga onerosa, trata-se da cobrança efetuada pelo município àquele interessado em aumentar 

o limite de construção definido pelo Coeficiente Básico de cada zona de uso, até o limite do Coeficiente Máximo 

de cada zona, mediante o pagamento de outorga onerosa. Esses limites são definidos pelo respectivo Plano Diretor 

da cidade onde se situa a área a ser desenvolvida. As informações podem ser obtidas no site da prefeitura 

correspondente.  

7 Lei n. 4.591/64 sobre incorporação imobiliária; a respeito da responsabilidade do incorporador, vide art. 28 e 

seguintes. 
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se somam aos anteriores, ainda aplicados. Uma vez que se trata de um segmento extremamente 

pulverizado8, as práticas são utilizadas de forma diversificada, e atendem todos aqueles que 

atuam, de maneira menos ou mais estruturada. 

Até meados de 2000, de uma forma geral, as empresas incorporadoras realizavam 

coincorporações, na qual cada uma detinha uma parte da área a ser incorporada. Nessa estrutura, 

contra a qual não há nenhum impedimento legal, o que se tem é uma excessiva burocracia para 

arquivamento da documentação exigida no artigo 32 da Lei n. 4.591/64. Além disso, com o 

passar do tempo, as certidões negativas, obrigatórias no setor, passam a ser cada vez mais 

difíceis de se obter, tendo em vista a atuação dessas empresas em diversos empreendimentos 

imobiliários e as consequentes demandas que podem ocorrer durante o desenvolvimento da 

atividade.9 Com o episódio da incorporadora Encol na década de 9010 o mercado imobiliário 

foi atingido pela desconfiança do consumidor em adquirir unidades autônomas com segurança, 

e o setor se movimentou para encontrar soluções que diminuíssem esses riscos perante os 

adquirentes. 

Como resultado, as incorporadoras de uma forma geral passaram a atuar por meio de 

sociedades denominadas SPEs — Sociedades de Propósito Específico.11 Nessa estrutura, as 

partes empreendedoras constituem uma sociedade (limitada ou anônima), com o objeto voltado 

exclusivamente para o desenvolvimento de um determinado projeto imobiliário, e o seu prazo 

está vinculado ao cumprimento desse objeto social, depois do qual a sociedade se encerra. Esta 

                                                 

8 Em 2009, a indústria imobiliária brasileira, que concentra as atividades de construção de edificações residenciais, 

comerciais, industriais e de serviços, participou com aproximadamente 3% do PIB brasileiro, além de ser 

extremamente pulverizada, com a atuação de cerca de 63 mil empresas, sendo cerca de 94% micro e pequenas 

empresas (Cf. <http://ri.tecnisa.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=4311> e <http://gestor-

imobiliario.blogspot.com.br/2012/04/mercado-se-volta-para-imoveis-usados.html?m=0>. Acesso em: 28 jun. 

2017.).  

9 No curso de um empreendimento imobiliário, diversas são as atividades desenvolvidas por terceiros que podem 

recair sobre a incorporadora. Desta forma, até a solução da controvérsia, a incorporadora está sujeita a ser cobrada 

pelo pagamento de impostos que não são de sua responsabilidade, ou ser parte em ações trabalhistas nas quais a 

responsável pelas obrigações é a construtora. 

10 A Encol, fundada em 1961, foi uma grande empresa do setor imobiliário, que começou um processo de 

decadência em meados da década de 1990, e pediu falência em 1999, deixando uma série de prédios inacabados e 

inúmeros adquirentes de unidades sem receber os seus imóveis, apesar de muitos deles já estarem pagos. O caso 

foi amplamente divulgado na mídia, questionando a forma de atuação do mercado imobiliário em geral, das 

instituições financeiras que concediam empréstimos, dos órgãos reguladores, da segurança jurídica, e até hoje é 

lembrado como referência para atuação do mercado e decisões judiciais ligadas ao setor. Para entender sobre o 

caso, cf. Revista Exame, ed. 1010, fevereiro/2012, “Encol – o sequestro: tudo o que você não sabia”, por Pedro 

Paulo de Souza; “A Falência do Incorporador Imobiliário – O Caso Encol”, por Hamilton Quirino. 

11 As sociedades de propósito especifico podem ser inseridas num contexto jurídico entre o consórcio societário, 

previsto nos artigos 278 e 279 da Lei n. 6.404/76, e a joint venture, e tem como característica principal a realização, 

num previsto período de tempo, de um ou mais projetos previamente identificados entre os sócios, que não têm 

intenção em se unir por período indefinido. 
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formatação simplifica a apresentação da documentação exigida no referido artigo 32, mas foi 

aceita pelo mercado sobretudo como um mecanismo para minimizar os riscos da atividade, uma 

vez que se trata de uma sociedade constituída exclusivamente para o desenvolvimento de um 

empreendimento específico, evitando, a princípio, uma contaminação com outros projetos das 

mesmas incorporadoras que a compõem.12 

Outras estruturas societárias são utilizadas, como se verificará nesse estudo. Trata-se 

aqui de sinalizar um panorama genérico e histórico da prática do setor. 

Sem qualquer dúvida, um dos elementos essenciais para o sucesso de um negócio 

imobiliário é a sequência ordenada das etapas que vão estruturar a operação. Essa sintonia entre 

encontrar o terreno, e este se tornar jurídica e comercialmente disponível para a sua utilização, 

consideradas todas as variáveis do setor, é sem dúvida o que vai determinar se o negócio gerará 

lucro ou não, objetivo de qualquer empreendedor.13 

De fato, diversos são os elementos que podem influenciar essa conexão entre os 

acontecimentos, o que torna a atividade imobiliária mais dinâmica, singular e arriscada, 

independentemente dos lucros que possa gerar para quem a desenvolve. 

A seguir, são citados alguns desses elementos, de forma genérica, por não ser o objeto 

dessa análise, e também porque tratam-se de elementos conhecidos usualmente, quais sejam: 

(i) procedimentos judiciais para estudo da utilização da área, considerando a forma de aquisição 

dos seus proprietários ou antecessores; (ii) ações técnicas, administrativas ou judiciais, de 

retificação, unificação ou desmembramento; (iii) análise ambiental e eventual 

descontaminação; (iv) criação, desenvolvimento e aprovação de projetos pelos órgãos públicos; 

(v) obtenção de recursos financeiros para o cumprimento das obrigações; (vi) burocracia nos 

procedimentos de aprovação; (vii) gestão e acompanhamento de todo o processo de construção, 

até a sua entrega final ao adquirente da unidade, com todos os riscos técnicos, legais e 

econômicos a este inerentes; e por fim (viii) a demora no retorno do alto investimento realizado, 

em função da combinação entre o acerto no produto lançado e as condições econômicas do 

mercado.14 

                                                 

12 Com a crise econômica, algumas empresas do setor têm se movimentado no sentido de pedir recuperação 

judicial. Justamente em função da formatação da estrutura de negócios através de SPEs, o banco Santander está 

questionando a forma do pedido de recuperação judicial da incorporadora Viver (O Estado de S. Paulo, Economia, 

B23, 15/10/2016). A PDG Realty aprovou seu plano de recuperação judicial aos 30/11/2017 (IstoÉ, Economia, 

istoe.com.br, 30.11.17, 17h14). 

13 Para entender essa dinâmica do setor imobiliário voltado a incorporações, cf. CAMARGO, 2011. 

14 “Outro gênero de contratos submetidos a legislação própria é o dos de caráter imobiliário, que compreende 

várias modalidades, dada a diversidade de negócios jurídicos possíveis, a saber: os de incorporação, de 



14 

 

Quando se pensa na legislação que pode ser consultada para a operacionalização de um 

negócio imobiliário, é notória a conjunção entre as questões de direito privado, que trata dos 

aspectos relacionados à titularidade e formatação a ser definida, e direito público, que define os 

limites e a destinação de determinada área, além de compreender a obtenção das licenças 

necessárias para o cumprimento do objeto. 

Especialmente quando se trata da permuta — que ainda pode apresentar uma enorme 

variedade de elementos acessórios, de acordo com a sua formatação, como se verá a seguir —, 

não se deveria limitar a abrangência das normas a serem consultadas. A conjunção entre a 

escolha da formatação societária da operação, os interesses e expectativas do proprietário na 

participação do negócio, o segmento de atuação empresarial do comprador, as particularidades 

do terreno, a cidade onde irá se empreender, entre outros fatores, serão determinantes para se 

verificar a legislação pertinente para delinear uma transação imobiliária.  

                                                 

compromisso de compra e venda; de construção e outros. De fato, desde o parcelamento do solo, para a venda de 

unidades em lotes, à vinculação do terreno, à edificação de prédios em condomínio, extensa regulamentação legal 

cerca os contratos do setor, diante da evolução processada na construção civil e da necessidade de proteção dos 

diferentes interesses envolvidos, em especial os dos compradores de lotes, ou de unidades condominiais.” 

(BITTAR, 2006, p.175-83) 
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2. NARRATIVA DO CASO CONCRETO 

 

2.1. O cenário macroeconômico 

 

O desempenho do mercado imobiliário é influenciado por diversos fatores 

macroeconômicos, como a inflação, o nível das taxas de juros, o crescimento do PIB, da renda 

per capita e a confiança do consumidor. Assim, a aquisição de um imóvel depende, quando se 

pensa na movimentação do setor, da disponibilidade de financiamento de longo prazo, que está 

diretamente relacionada ao conjunto de condições econômicas favoráveis no cenário da 

economia global e local. 

No ano de 2006, os países emergentes estavam sendo beneficiados pela conjuntura 

internacional que proporcionou uma onda de investimentos no Brasil, com um consequente 

mercado de ações fortalecido, apresentando o maior número de operações de abertura de capital 

da história e uma maior facilidade de obtenção de crédito.15 Somado a isso, essa expansão do 

crédito impulsionou vertiginosamente o setor imobiliário, que passou a ser indicado como um 

dos mais rentáveis.16 

 

2.2. O mercado 

 

Nesse período, o mercado imobiliário atingiu o auge da sua prosperidade. Num setor 

com esse patamar de dinamismo, ótimos negócios podem ser feitos, mas grandes equívocos 

podem ser cometidos, tanto pela pressa em realizar operações consideradas complexas na sua 

essência, como pelo elevado nível de competitividade. Aqui se identifica um caso de sucesso, 

realizado com a pressão do momento econômico, mas com respeito ao seu prazo de maturidade. 

Na época dos fatos, o setor apresentava um desenvolvimento exponencial inédito, 

apelidado de “boom imobiliário”.17 Desta forma, havia uma certa irracionalidade na atribuição 

de valor ao metro quadrado, que não mais se dava em decorrência de uma análise setorial 

específica para medir a valorização imobiliária da área a ser explorada, mas era calculado com 

                                                 

15 “2006 será o melhor ano em lançamento de ações da história, diz CVM”. Agência Estado, Economia, 

19/05/2016. 

16 “Mercado imobiliário vive momento melhor até que o do Plano Real”. O Estado de S. Paulo, Economia & 

Negócios, B1, 20/11/2006. 

17 “Setor imobiliário deve crescer até 20% no País em 2008 – Lançamentos residenciais na cidade de São Paulo 

somarão 36 mil unidades este ano, 40% a mais que em 2006”, por Chiara Cantão, Agência Estado, 11/12/2007. 
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uma visão distorcida, influenciada por fatores externos, que passaram a sofrer variações 

improváveis em função da disponibilidade de capital a ser investido e da grande demanda de 

serviços.18 

A incorporadora aqui tratada, pelo cenário econômico apresentado, tinha grande 

interesse em realizar uma operação de abertura de capital na bolsa de valores, acompanhando 

outras empresas do setor que seguiam o mesmo caminho19, e sabia que a concretização desse 

negócio seria um impulsionador relevante para o seu crescimento e consequente sucesso no 

início da negociação de suas ações no mercado de capitais. 

 

2.3. A área 

 

Tratava-se da aquisição de um grande número de terrenos urbanos individualizados, de 

características físicas diversas, sendo parte plana, parte aterrada, outras com grande declividade, 

e parte localizada em alto de morro, onde foi necessário realizar trabalhos de terraplanagem, com 

e sem vegetação nativa. 

Todos os terrenos eram situados em local estratégico e estabelecidos numa mesma região 

com grande potencial de crescimento, de modo a se efetuarem incorporações de 

empreendimentos imobiliários com destinações distintas, tanto residenciais quanto comerciais, 

sem prazo determinado. 

Em um primeiro momento, tratava-se de áreas brutas que somavam 2.626.871,00 m2, 

considerando uma área líquida comercializável de 1.271.813,00 m2, sendo sua maior parte 

contígua, ou seja, na concepção do negócio como um todo deveria se considerar que entre as 

áreas adquiridas parte não era contígua, e, dessa forma, poderia haver empreendimentos 

imobiliários lançados por terceiros, o que seria capaz de impactar na unicidade do projeto — 

isso se for presumido o lançamento de imóveis que se complementam na forma de uso, ou na 

segmentação da classe de pessoas que irão residir ou praticar atividades no mesmo local. 

Em contrapartida, o que normalmente se tem no mercado é uma escassez de terrenos, e 

quando contíguos, são de diferentes proprietários, o que dificulta a formação da área por parte 

do empreendedor, que precisa negociar com cada um, e se adaptar a cada particularidade. Além 

disso, a coordenação conjunta de tais aquisições se torna uma verdadeira batalha para o 

                                                 

18 “Boom imobiliário anima negócios e cria oportunidades – Mercado aquecido amplia procura por serviços de 

profissionais como paisagistas e urbanistas”, por Rodrigo Gallo, O Estado de S. Paulo, 22/12/2007. 

19 “Gafisa estreia na Bolsa”, Agência Estado, 17/2/2006. 
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empreendedor, uma vez que uma área depende da outra para formar um local onde será possível 

uma mesma destinação. 

Importante acrescentar que, mercadologicamente, a única forma de crescimento da 

cidade em tela seria através da exploração imobiliária desses imóveis. 

 

2.4. As partes 

 

De um lado, tem-se um único proprietário de um grande número de áreas, sem urgência 

no recebimento imediato do valor total correspondente, dotado de um nítido conhecimento de 

negócios — inclusive na área imobiliária —, com efetivo interesse em encontrar um parceiro 

com a expertise e a disposição para gerar valor para o seu patrimônio, mesmo que por um prazo 

extenso, e, ainda, consciente dos desafios operacionais que poderiam surgir. Somado a isso, 

tinha ainda entendimento abrangente das características das áreas a serem empreendidas, bom 

relacionamento local, com disposição para ajudar nos procedimentos de aprovações de projetos, 

e efetiva credibilidade em negócios relacionados ao setor. 

É raro encontrar proprietários de grandes áreas que atuam ou conhecem a forma 

operacional do mercado imobiliário e estejam dispostos a comercializar tais áreas. Dotados  da 

expertise, eles mesmos poderiam explorar esses terrenos. Sem o conhecimento do setor, a 

negociação das condições de prazo e preço ficam prejudicadas. Tendo em vista as diversas 

variáveis que atuam no período entre a aquisição de um terreno e o respectivo lançamento do 

empreendimento, não se pode descartar o achado de negociar com alguém que consegue 

identificar essas dificuldades e particularidades. 

De outro lado, uma empresa que tem como foco a atuação em negócios imobiliários, 

que opera de forma intensa e vigorosa, e está sempre à procura de novas oportunidades para 

diversificar, desenvolver sua área de trabalho e ganhar porte, além de ser dotada de uma 

disponibilidade e uma forte propensão para fazer negócios. Especificamente naquele momento, 

tinha a empresa especial interesse em realizar um grande negócio imobiliário, de modo a 

participar, em igualdade de condições, com as concorrentes do setor e realizar uma abertura de 

capital de sucesso no mercado de ações, capitalizando-se de forma consistente. 

Um encontro providencial. 

 

2.5. O relacionamento 
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Uma característica relevante desse caso concreto é o fato de que, durante o início das 

negociações, o incorporador que adquiriu as áreas se empenhou em convencer o proprietário de 

que uma grande vantagem para o sucesso do negócio seria o desenvolvimento de todos os 

terrenos por um só incorporador. Isso porque, pelo fato de se tratar de muitas áreas, num primeiro 

momento o proprietário pensou em fazer diversos negócios individualizados, entregando cada 

área para um incorporador diferente, o que se apresentava comercialmente factível, já que se 

tratava de matéria-prima diversificada o suficiente para atender diversos segmentos que atuavam 

no setor. 

Quando foram iniciadas as conversas com a incorporadora com a qual veio a se 

concretizar o negócio, uma nova concepção negocial surgiu, qual seja, ter um só incorporador 

responsável pela exploração de todas as áreas. A principal alegação se fundava na tese de que, 

vendendo cada terreno para uma empresa diferente, o proprietário criaria uma concorrência 

predatória para ele mesmo, uma vez que cada incorporador teria um objetivo único, focado no 

seu próprio negócio, e não um pensamento global, com o intuito de agregar valor para toda a 

área negociada. 

Em contrapartida, o proprietário exigiu exclusividade do incorporador para atuar na 

região20 a partir daquela data, somente nas áreas adquiridas através desse negócio imobiliário, o 

que ficou expresso entre as partes através de uma cláusula no documento que veio a ser 

celebrado, sem reciprocidade para atuação do proprietário perante o incorporador. 

Também houve uma concordância entre as partes no sentido de priorizar o uso da mão 

de obra local21, com o objetivo de minimizar o impacto eventualmente causado pelo fato de a 

incorporadora ser de outra região do país. Durante todo o desenvolvimento e estruturação do 

projeto foram escolhidos arquitetos, engenheiros, construtores locais, bem como outros 

prestadores de serviços necessários para o objetivo comum. 

Além disso, o projeto desenvolveu uma série de programas de incentivo ao 

desenvolvimento das áreas onde seriam construídos os empreendimentos, fazendo parcerias com 

                                                 

20 “[TAC] Cláusula Décima Primeira: Ressalvados os empreendimentos imobiliários com os quais já está 

comprometida, por intermédio de sua controladora ou de outras empresas das quais sua controladora também 

participe, as EMPREENDEDORAS restringirão sua atuação na Região […] como incorporadora ou co-

incorporadora no lançamento de empreendimentos nos imóveis objeto deste contrato, salvo autorização expressa 

da (proprietária).” 

21 Operacionalmente, e como exemplo, a incorporadora fez constar nos contratos de construção a obrigação da 

construtora contratar pessoas de projetos sociais locais para trabalhar na obra do empreendimento: “[TAC] 

Cláusula Décima Segunda: As EMPREENDEDORAS desenvolverão o melhor dos seus esforços para agregar na 

execução dos EMPREENDIMENTOS parceiros locais (incorporadores e/ou construtores) que possam contribuir 

para o sucesso dos aludidos empreendimentos.” 
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a municipalidade para a inauguração de escolas e hospitais, em troca da doação de áreas, e com 

particulares, criando benefícios para a inauguração de comércio para apoio dos novos residentes. 

Como exemplo, o proprietário negociou a doação de áreas institucionais para a prefeitura, 

previamente aprovadas nos loteamentos adquiridos, de modo que compusessem os novos 

projetos a serem desenvolvidos no local. 

Ou seja, neste caso, é possível afirmar que na fase de formação do negócio houve um 

alinhamento coordenado e efetivo de interesses. O proprietário se convenceu de que seria 

negocialmente lucrativo, além de logisticamente prático, fazer uma parceria com um só 

incorporador. O incorporador, por seu lado, viu-se diante da possibilidade de desenvolver um 

empreendimento imobiliário diferenciado e potencialmente profícuo, reunindo as 

características positivas e desafiadoras que motivam aqueles dedicados ao desenvolvimento 

dessa atividade.22 

Pelo exposto, podem ser destacados alguns elementos característicos das partes 

envolvidas e do negócio celebrado, distintivas desse caso concreto, quais sejam: (i) a grande 

concentração de áreas em nome de um só proprietário, mesmo que através de diversas pessoas 

jurídicas, facilitando a negociação; (ii) a continuidade e/ou proximidade de tais áreas, o que 

proporcionou a concepção de um negócio único e diferenciado; (iii) o conhecimento imobiliário 

do proprietário, que foi de suma importância na estruturação do projeto; e (iv) a disposição das 

partes para enfrentar desafios, o que estabeleceu uma relação de parceria negocial.23 

Jurídica e comercialmente, a relação de parceria citada se deu através da conjunção, de 

forma arrojada, da condução negocial e do conhecimento do setor imobiliário pelas partes. 

Além disso, existia uma confiança de que, na relação que se estabelecia, ambos tinham o 

interesse de caminhar para o mesmo lugar, embora ocupassem posições distintas, o que 

facilitaria, em um eventual momento de discordância sobre o andamento das providências de 

parte a parte, a efetiva disposição para se resolver o assunto sem a intervenção de terceiros 

estranhos ao negócio, especialmente no que se refere ao Judiciário. 

Era perceptível que as partes estavam dispostas a eventualmente adequar algumas das 

premissas já definidas em função de uma superveniente dificuldade na sua operacionalização, 

                                                 

22 O desenvolvimento de qualquer atividade, não só o da incorporação, torna-se mais produtivo quando as partes 

possuem um alinhamento de interesses, embora possam ocupar posições e obrigações distintas no negócio a ser 

realizado. No caso concreto, e sob o aspecto jurídico, o efetivo alinhamento de interesses se manifestou como 

estratégia diante da deliberada característica de incompletude do contrato que deu origem ao negócio (TAC) (vide 

nota de rodapé 29 e 139). 

23 Parceria negocial não é necessariamente uma parceria imobiliária. Queiroz, Pablo Meira. Parceria imobiliária 

em loteamentos urbano, 2016, Dissertação em Mestrado em Direito dos Negócios na FGV. 
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e da mudança sempre incerta do cenário econômico, que historicamente tem grande impacto no 

mercado imobiliário — e que efetivamente veio a ocorrer. 

A principal demonstração desse fato foi que, a longo prazo, a regra comercial da mais-

valia24, definida na cláusula terceira do Termo de Acordo e Compromisso (doravante 

denominado “TAC”)25, se mostrou perversa para o incorporador. No momento do lançamento 

do primeiro empreendimento imobiliário, onde era preciso definir, baseado em tal regra, a 

porcentagem de valor das vendas das unidades autônomas que seria destinada ao proprietário, 

se verificou uma diferença de mais de 100% do valor que seria viável para que o incorporador 

obtivesse lucro no desenvolvimento daquela incorporação. Isto porque, na concepção da regra, 

que considerava o aumento do valor do metro quadrado para incrementar a participação do 

proprietário, não se considerou a majoração dos custos, principalmente os da construção, que 

recaíam sobre o mesmo cálculo. 

À época, como dito, o setor apresentava um desenvolvimento exponencial imprevisto. 

Não se encontrava mão de obra qualificada, o valor dos insumos aumentou consideravelmente, 

e o valor dos salários subiu. Desta forma, o aumento do valor do metro quadrado se deu também 

por fatores externos, e não só em decorrência da valorização imobiliária, o que não estava 

previsto na regra originalmente estabelecida da mais-valia. 

No entanto, a incorporadora conseguiu demonstrar numericamente o equívoco, o 

proprietário entendeu o erro na formação do raciocínio, e a regra foi alterada para mudar a 

fórmula de cálculo, de modo que ambos tivessem lucro no empreendimento, na forma da 

concepção do negócio. De outra forma, o negócio seria inviável economicamente. 

As partes possuíam concretamente a visão conjunta de que os maiores interessados no 

sucesso do empreendimento eram eles mesmos, e que uma discussão negocial com a 

interferência de terceiros poderia paralisar o negócio e criar prejuízos financeiros e negociais 

incalculáveis a todos (i) pela grandiosidade do projeto; (ii) pela perda de dinheiro e 

investimento, calculados durante o tempo que decorreria; (iii) pela possibilidade de as áreas 

negociadas se tornarem indisponíveis para o desenvolvimento imobiliário, deixando de gerar 

valor; (iv) pelo dispêndio econômico e temporal decorrente de uma discussão jurídica; e por 

último, (v) pelo impacto na imagem das partes no mercado imobiliário, criando uma herança 

com potencial negativo de influenciar futuros negócios. 

                                                 

24 Vide nota de rodapé 34. 

25 TAC: Termo de Acordo e Compromisso, celebrado entre incorporador e proprietário (Anexo I deste trabalho). 
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Nesse contexto, pode-se afirmar que 

[...] a formação de um contrato é um processo dinâmico e que o comportamento das partes está 

estreitamente vinculado às expectativas que as partes têm quanto à conclusão do contrato. Esta 

expectativa, por outro lado, não é meramente subjetiva, mas deve ser avaliada, no caso concreto, 

a partir do comportamento havido pelas partes durante a negociação, e também pelas práticas 

do mercado em questão.26 

 

2.6. A operação imobiliária 

 

Desde o início das negociações, em função das dimensões das áreas aqui tratadas, dos 

valores envolvidos, e do extenso prazo para o desenvolvimento, estabeleceu-se uma relação de 

parceria negocial, que seria desenvolvida pela formatação de várias transações imobiliárias, em 

cada uma das áreas a serem exploradas, e que se dariam em duas etapas distintas e com 

consequências diversas: (i) num primeiro momento seria feita a construção de infraestrutura 

nas áreas brutas dos lotes adquiridos, a ser conduzida pela incorporadora; (ii) num segundo 

momento, cada uma das áreas já estruturada seria destinada à incorporação imobiliária, 

gradativamente, ao longo de dezoito anos, conforme estimativa mercadológica inicialmente 

projetada. Nas duas etapas, ambas as partes seriam beneficiadas. 

Com o cumprimento da primeira etapa, o proprietário deixava de ter uma área bruta e 

passava a ser possuidor de uma área com potencial de ser incorporada, dotada de infraestrutura, 

com a execução de arruamento, pavimentação, implantação de guias e sarjetas em concreto, 

calçadas para passeio em concreto e grama, redes de coleta de esgoto e de abastecimento de 

água, rede elétrica em alta e baixa tensão, rede de água pluvial em manilhas de concreto com 

poços de visita e bocas de lobo, iluminação pública, cabeamento em cobre e alumínio com 

posteamento em concreto e construção de portaria.27 O incorporador, por outro lado, estava 

investindo nas áreas que seriam objeto de incorporação futura, gerando valor para o seu 

negócio. 

Numa eventual rescisão do negócio antes da execução da segunda etapa, as partes 

dividiriam entre elas os lotes beneficiadas com a infraestrutura realizada, para exploração e 

                                                 

26 FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p.307. 

27 Anexo VII do TAC. 
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desenvolvimento futuro, ou entrega para outro desenvolvedor28, nos termos do Anexo VIII ao 

TAC celebrado entre as partes, que definia o cálculo para pagamento das obras na hipótese de 

rescisão. 

A formatação jurídica que amparou essa relação nas suas duas etapas é o que será 

apresentado. 

Pela dimensão do negócio entabulado, tratava-se de um contrato de longa duração, 

inicialmente estimado em quase duas décadas, com a oferta de empreendimentos conforme o 

comportamento do mercado imobiliário durante esse período. Dessa forma, dificilmente as 

partes poderiam quantificar ou projetar o valor das áreas no tempo.29 Inclusive porque, 

inicialmente, não era possível ter certeza sobre as áreas que estariam aptas a fazer parte do 

negócio, uma vez que parte delas estavam pendentes de regularização jurídica. O que acabou 

se fazendo, a título de referência de negócio, foi estimar em R$ 3 bilhões o VGV30 de todo o 

empreendimento, considerando um período de dezoito anos (ou seja, até 2025), em 31 fases31, 

com base no cenário da época. 

Comercialmente, as partes definiram que o proprietário receberia sua remuneração em 

dinheiro, pela participação no produto da venda das unidades autônomas. Para tanto, e 

considerando o longo prazo estimado para o negócio, criaram uma equação de rentabilidade do 

                                                 

28 TAC, item 4.5: “Caso o presente contrato venha a ser rescindido na forma da Cláusula Oitava, infra, sem que 

tenha sido executado todo o PROGRAMA DE EMPREENDIMENTOS, as EMPREENDEDORAS serão 

ressarcidas dos custos de execução de obras de infraestrutura pertinente às áreas ou glebas não utilizadas na 

execução dos EMPREENDIMENTOS, após sua completa conclusão, e desde que observado o prazo previsto no 

CRONOGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA, acrescido de até 12 (doze) meses.”. TAC, item 4.6: “O 

ressarcimento às EMPREENDEDORAS previsto nas cláusulas 4.4. e 4.5 antecedentes se fará através do 

recebimento em pagamento de lote(s), gleba(s) ou área(s) dos IMÓVEIS, segundo escolha da (proprietária) 

beneficiados pelas aludidas obras de infraestrutura que não tenham sido objeto de EMPREENDIMENTOS 

lançados pelas EMPREENDEDORAS.” 

29 O TAC pode ser caracterizado como contrato relacional, de longa duração e incompleto (vide nota de rodapé 

41). Incompletos podem ser definidos como os “instrumentos cujo desempenho de seus termos contratuais deixam 

ganhos potenciais de transação irrealizados, face às informações disponíveis para os agentes e para as cortes de 

justiça no momento em que o desempenho ocorre” (CATEB; GALLO, 2009); “Nos contratos de longa duração e 

execução continuada ou diferida é difícil prever, ex ante, todos e quaisquer eventos que possam resultar em 

contingências que afetem a distribuição de direitos, deveres, ônus e obrigações iniciais, aqueles que venham a 

incidir sobre as respectivas prestações, que podem ser afetadas de forma adversa. Desta forma, também é de supor 

que os custos de transação serão, nesses casos, mais elevados. Ainda que se imagine que as declarações negociais 

poderão prever todas as hipóteses e que não haverá lacunas, os economistas entendem – e é fácil acompanhar seu 

raciocínio que pessoas racionais, optarão por deixar vagos ou imprecisos certos eventos, para reduzir custos de 

transação. É importantíssimo observar que a opção pela incompletude não se aplica à redação do 

instrumento de contrato mas, isto sim, à própria negociação da operação.” (SZTAJN, 2004, p.285, grifo 

nosso). 

30 VGV: Valor Geral de Vendas: refere-se ao valor de receita bruta gerado por determinado empreendimento 

através da venda das unidades autônomas que o compõem. 

31 Anexo V do TAC: “Cronograma de lançamentos”.  
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negócio que considerava os seguintes aspectos: (i) o uso de no mínimo 80% do coeficiente de 

aproveitamento de cada área; (ii) uma porcentagem de lucro mínimo para o incorporador, 

baseado na atividade do setor32; (iii) o valor do metro quadrado construído alicerçado no 

masterplan33 elaborado; e (iv) um valor de redução da quantia a ser recebida pelo proprietário, 

calculado de acordo com as obras de infraestrutura realizadas no local de cada empreendimento 

imobiliário. 

No entanto, como citado no item que descreve o relacionamento entre as partes, o 

negócio apresentava uma variável comercial importante. Partindo da premissa de que o 

proprietário receberia parte dos valores que resultassem da venda das unidades construídas no 

local, criou-se a regra da mais-valia para o cálculo do valor do metro quadrado.34 Ou seja, 

conforme o metro quadrado apresentasse uma valorização comercial para venda, o proprietário 

e o incorporador dividiriam a diferença resultante desse aumento, configurando um evidente 

alinhamento de interesses. Isso porque as partes previam que conforme os empreendimentos 

fossem sendo lançados e maturados, ao longo do tempo seu entorno seria valorizado, e 

                                                 

32 Para uma boa viabilidade, é calculado um lucro mínimo de 18%. No entanto, são aceitos percentuais menores 

para a empresa continuar atuando no mercado. 

33 O masterplan de uma área a ser desenvolvida é um projeto urbanístico que compreende o conjunto de análises 

vocacionais traduzido em desenhos, imagens de referência, textos, memoriais descritivos e quadros de áreas 

detalhados, que permitem traçar as principais diretrizes de ocupação do local, respeitando as leis municipais, 

estaduais e federais vigentes (de zoneamento, uso e ocupação do solo e meio ambiente), bem como a caracterização 

física do terreno, demandas de mercado ao longo do tempo, acessos ao local e sua relação com o entorno. Sua 

principal finalidade é permitir uma visão geral de ocupação ordenada da propriedade, visando o melhor 

aproveitamento da terra, direcionando vendas e negociações futuras de modo a possibilitar o desenvolvimento 

responsável e condizente com a capacidade do local, e evitar que o proprietário venda parcelas de terra que 

futuramente poderiam prejudicar o melhor aproveitamento das áreas remanescentes. Com esta visão da capacidade 

de aproveitamento, é possível realizar estudos de viabilidade, definir preços do terreno, e valores de venda de áreas 

construídas, alimentando, desta forma, o fluxo de caixa do futuro empreendimento a ser desenvolvido no local. 

34 TAC, Cláusula Terceira: “Fica justo e acertado que a (proprietária) fará jus a acréscimo de preço na hipótese 

de incremento percentual do preço de venda por metro quadrado das unidades integrantes dos 

EMPREENDIMENTOS ao longo do desenvolvimento do PROGRAMA DE EMPREENDIMENTOS e 

CRONOGRAMA DE LANÇAMENTOS, tomando-se por base o preço estimado de venda por metro quadrado 

constante do Anexo IV – PROGRAMA DE EMPREENDIMENTOS, corrigido segundo a variação do INCC – 

Índice Nacional da Construção Civil (a MAIS VALIA ou ADICIONAL DE PREÇO).” E acrescenta: “A MAIS 

VALIA ou ADICIONAL DE PREÇO corresponderá ao acréscimo de 0,433% (zero virgula quatrocentos e trinta 

e três por cento) do percentual líquido sobre o V.G.V que servirá para pagar o preço de venda de cada lote ou gleba 

destinado à execução de empreendimentos, segundo o PROGRAMA DE EMPREENDIMENTOS, por cada 

percentual de acréscimo do preço de venda por metro quadrado de cada uma das unidades integrantes de cada 

empreendimento consignado no Anexo IV – PROGRAMA DE EMPREENDIMENTOS, corrigido segundo a 

variação do INCC. Assim sendo, a cada 1% (um por cento) de aumento real de preço de venda por metro quadrado 

da área privativa das unidades de cada empreendimento inicialmente previsto, o percentual líquido atribuído à 

(proprietária) em pagamento do preço de venda de área ou gleba será acrescido em 0,433% (zero virgula 

quatrocentos e trinta e três por cento), ou seja: se o percentual atribuído à (proprietária) equivaler a 12% (doze 

por cento) e o incremento real de preço corresponder a 1% (um por cento) o percentual atribuído à (proprietária) 

passará a corresponder a 12,433% (doze vírgula quatrocentos e trinta e três por cento).” 
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consequentemente o metro quadrado teria um valor agregado difícil de se prever 

antecipadamente. 

Pelas particularidades acima apresentadas, essa adequação da fórmula de cálculo da 

mais-valia foi objeto de renegociação entre as partes para cada empreendimento lançado. 

Além disso, sendo um empreendimento de grande porte, que demandou a divisão em 

muitas fases e a projeção de lançamentos por vários anos, as análises de viabilidade tornavam-

se bastante complexas à medida que os investimentos iniciais em infraestrutura foram sendo 

rateados para todas as fases, tendo ainda como efeito o sobrecarregamento das fases futuras 

com o custo financeiro desse rateio por mais tempo, gerando um lucro menor do que aquele 

inicialmente estimado. 

Estabelecido comercialmente o modelo de negócio, e definidas as áreas inicialmente 

envolvidas, descritas no Anexo I do TAC, as partes passaram a estudar quais os melhores 

documentos para regrar a relação negocial que naquele momento se estabelecia. 

Cada parte consultou escritórios renomados para estruturar a operação, que logo 

identificaram não se tratar de uma operação imobiliária tradicional, embora aparentemente não 

possuísse nenhuma complexidade jurídica na sua essência. No entanto, a ordem dos fatores e o 

prazo para a concretização da operação, ambos definidos pelas partes como premissas, eram o 

primeiro desafio jurídico a ser operacionalizado. Isto porque, concomitantemente ao negócio, 

surgiu a necessidade da assinatura de um documento entre as partes que confirmasse, perante 

terceiros, a existência do negócio acordado. Como informado, tratava-se de uma época na qual  

o mercado e a concorrência estavam atravessando um período especialmente agitado em função 

da disponibilidade de crédito envolvido e pelo aquecimento da economia e competitividade no 

setor, e o assédio de terceiros era constante. 

Para a primeira etapa, as partes celebraram um documento denominado Termo de 

Acordo e Compromisso – TAC, objeto de análise posterior (subcapítulo 2.6.1). Relativamente 

à estrutura jurídica inicialmente projetada para a segunda etapa, tratava-se de uma operação 

denominada no mercado imobiliário de permuta financeira, juridicamente qualificada como 

compra e venda35, e que seria concretizada na forma da minuta juntada ao TAC como seu Anexo 

II.36 A permuta financeira, que será melhor explicitada mais adiante, consiste na entrega do 

                                                 

35 Vide nota de rodapé 4. O Código Civil brasileiro, em seu artigo 481, define a operação de venda com recebimento 

em dinheiro como compra e venda. A “permuta financeira” sem valor definido e dependente de fatos futuros, como 

se verificará no texto, pode ser considerada uma compra e venda com valor a determinar, conforme art. 486 do 

Código Civil.   

36 Anexo V deste trabalho. 
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imóvel pelo proprietário ao incorporador, e é normalmente estruturada pela lavratura de uma 

escritura pública de compra e venda, sendo a contraprestação paga em dinheiro, decorrente do 

produto da venda das unidades autônomas que serão construídas no local, sendo esta obrigação 

disposta em documento público apartado, celebrado na mesma data. 

Embora seja um tipo de negociação trivial do setor, essa formatação acabou sendo 

alterada em função de uma preocupação específica do proprietário das áreas com a incidência 

de impostos que deveriam ser recolhidos no momento da lavratura da escritura de compra e 

venda de cada área, decorrentes da diferença entre o valor atribuído ao terreno na época em que 

este foi adquirido e o valor atribuído pelas partes a esta mesma área para o negócio em questão, 

diferença essa que obrigava o proprietário ao recolhimento de impostos que o inviabilizariam 

de atingir as metas comerciais inicialmente projetadas. 

Para adequar estas dificuldades que surgiram posteriormente, onde cada área adquirida 

seria objeto de um contrato titulado de compra e venda, e outro celebrado no mesmo ato 

constando as regras de pagamento características de uma permuta financeira, optou-se por uma 

estruturação societária baseada em um contrato de consórcio37 para cada empreendimento 

imobiliário a ser lançado, baseado no disposto nos artigos 278 e 279 da Lei n. 6.404/76, e que 

passou a ser o instrumento jurídico utilizado para viabilizar cada uma das incorporações. 

Com esta formatação, pelo proprietário haveria a transferência do bem imóvel para a 

incorporadora, como a sua contribuição ao consórcio, e esta, por sua vez, se obrigava a 

desenvolver sua atividade empresarial de incorporação, conforme definido em lei específica (Lei 

n. 4.591/64), aí compreendidas aprovação do projeto, elaboração e registro do memorial de 

incorporação, contratação da construção e comercialização das unidades autônomas, e, o 

pagamento ao proprietário pela transferência de parte da receita advinda da venda das unidades 

autônomas que comporiam cada um dos empreendimentos. Isso seria instrumentalizado através 

da lavratura de uma escritura pública denominada “Escritura de transferência de domínio em 

cumprimento de pacto de consórcio”38, operacionalizando a  prestação específica do proprietário 

para formação do consórcio39, e não mais através de uma escritura pública de compra e venda. 

                                                 

37 Anexo II deste trabalho. 

38 Anexo IV deste trabalho. 

39 Escritura de Transferência de Domínio em Cumprimento de Pacto de Consórcio (Anexo IV deste trabalho): 

“(IV.) Pela (incorporadora) me foi dito, que em decorrência do quanto foi ajustado no Instrumento Particular de 

Contrato de Consórcio de Sociedades, firmado em 30/05/2008 com a (SPE do proprietário) e com a interveniência 

do (proprietário), visando a implantação de empreendimento imobiliário, esta última comprometeu-se, por conta 

e ordem da (SPE do proprietário), a transferir para a (incorporadora) a propriedade dos lotes integrantes do 

Loteamento (nome do empreendimento imobiliário), dentre eles os Lotes descritos e caracterizados na Clausula I, 
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No mesmo ato da assinatura de cada contrato de consórcio, constituído para cada 

empreendimento imobiliário do projeto, as partes assinavam um documento denominado 

“Instrumento particular de promessa de transferência de domínio em cumprimento de pacto de 

consórcio”40, em que o proprietário transmitia a posse do imóvel para a incorporadora, 

autorizava eventual demolição de construções, e se obrigava a lavrar a respectiva escritura 

pública em determinado período de tempo. Isso se dava porque nem sempre o imóvel estava 

apto legalmente a ser transferido por escritura pública naquele mesmo ato, em função de 

exigências legais do cartório de registro de imóveis; ao mesmo tempo, a incorporadora tinha 

urgência em preparar a área para o lançamento a público do respectivo empreendimento 

imobiliário. 

Pela estrutura adotada, e com o intuito de mitigar questionamentos (o que será melhor 

detalhado nos itens VI.4, que trata de receitas e despesas, e VII, que trata dos riscos), o 

proprietário, também incorporador de acordo com seu objeto social, através de regras dispostas 

no contrato de consórcio passou a participar com uma pequena parcela da incorporação de cada 

um dos empreendimentos imobiliários. 

Durante toda a concepção do negócio formatado, uma decisão levava a outras que 

deveriam ser estruturadas juridicamente. 

Dessarte, a escolha pela constituição de consórcio constituiu a pedra de toque para o 

sucesso do negócio entabulado, e também seu diferencial, pois a prática usual do mercado é a 

celebração de contrato de compra e venda ou de permuta, seja ela física ou financeira — 

distinção essa que será tratada mais adiante. 

Pelo exposto, para formatar o quanto estabelecido nas negociações, foram firmados os 

seguintes arranjos contratuais e societários principais, que definiram a formatação específica 

deste caso concreto (adstrito ao primeiro empreendimento imobiliário do projeto), quais sejam: 

(i) assinatura do TAC, em fevereiro de 2007, que continuou sendo utilizado para amparar a 

                                                 

antecedente. (V.) Assim, a (proprietário) em cumprimento da obrigação assumida por conta e ordem da (SPE do 

proprietário), vem, pelo presente instrumento, transferir, como transferido fica, o domínio dos mencionados Lotes 

para a (incorporadora), livres de ônus e gravames de qualquer natureza, transmitindo-lhe todo domínio, direito, 

ação e posse que exercia sobre os mesmos, e “ad corpus”, obrigando-se por si e seus sucessores a fazer esta 

escritura sempre boa, firme e valiosa e a responder pela evicção na forma da lei. (VI.) Pela (incorporadora), me 

foi dito que, em decorrência da transferência do domínio dos Lotes para o seu nome e patrimônio efetuado pela 

(proprietário) através desta escritura, dá como cumprida a obrigação nesse particular assumida pela (SPE do 

proprietário) no aludido contrato de consórcio.” 

40 Anexo III deste trabalho. 
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relação entre as partes41; (ii) contrato de consórcio de sociedades, tendo sido o primeiro 

empreendimento imobiliário registrado em maio de 2008; e (iii) lavratura da escritura da área 

em contribuição ao consórcio, tendo sido a primeira registrada em junho de 2008. 

O quadro que se segue ilustra a estrutura da operação com a contribuição de cada 

consorciado, bem como a transferência dos imóveis para a incorporadora, em cumprimento às 

obrigações definidas no consórcio, e posterior alienação aos adquirentes, sem que houvesse 

transferência de propriedade ao consórcio, o qual, nos termos da lei, não tem personalidade 

jurídica. 

 

 

 

 

E foi por meio das disposições contidas no contrato de consórcio que se estabeleceram 

todas as regras que estruturaram as responsabilidades e obrigações entre as partes contratantes 

em relação à incorporação e à operação imobiliária. 

Com o aparente encerramento das negociações e a necessidade de determinar o que 

deveria constar no documento inicial, o proprietário entendeu que o incorporador, para 

demonstrar o seu comprometimento com o negócio, e consequentemente passar a demonstrar 

um senso de urgência no andamento de todas as providências que surgiriam, deveria adiantar 

ao proprietário o pagamento de parte do valor atribuído ao negócio, o que acabou se definindo 

em R$ 70 milhões. Comercialmente, tal exigência se explica, uma vez que no momento em que 

                                                 

41 O TAC como um contrato incompleto e relacional, de longa duração. A primeira característica pela constatação 

da dificuldade de descrever, com precisão, as obrigações estabelecidas entre as partes. A segunda, embora 

normalmente utilizada para descrever relações de consumo, com base no pressuposto de cooperação entre as partes 

como um elemento essencial, presumindo uma mútua expectativa de parceria. Tendo em vista sua longa 

continuidade, as cláusulas dispostas nesse tipo de contrato presumem um processo de negociação contínua, ao 

longo do prazo de duração do contrato, diante da impossibilidade de definição imediata de obrigações recíprocas. 

Esses temas serão melhor pontuados ao longo do texto. 
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o incorporador coloca dinheiro no negócio, a forma de contagem de prazos passa a ter uma 

dinâmica própria, e o censo de urgência é estabelecido.42 O proprietário sabia disso. 

A forma de amortização deste adiantamento se daria gradativamente pela compensação, 

nos valores devidos ao proprietário, decorrente das vendas das futuras unidades autônomas. Ou 

seja, a cada montante devido ao proprietário, a incorporadora ficaria com 50% deste valor, que 

posteriormente passou a ser 25%, até a completa liquidação do valor adiantado. Tudo corrigido 

monetariamente pela variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, desde a data do 

desembolso até a data do efetivo pagamento à incorporadora, conforme item 10.1 do TAC.43 

Com esse ingrediente comercial, de um lado estava o incorporador, disposto a antecipar 

um valor significativo em dinheiro, sem receber em troca uma garantia imediata ou a 

transferência efetiva de qualquer imóvel para o seu nome; e de outro, era necessário 

juridicamente a assinatura de um documento que pudesse ter eficácia perante terceiros, e que 

pudesse vincular determinadas áreas ao incorporador, já definidas, sem a garantia, ao 

proprietário, de que o incorporador cumpriria com as suas obrigações e prazos para 

desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários a serem projetados no local, recebendo 

uma quantia muito inferior ao valor dessas áreas no mercado. 

Para o entendimento do negócio imobiliário em si, segue abaixo uma exposição dos 

termos e condições contratados entre as partes. 

 

2.6.1. Contrato preliminar 

 

As tratativas iniciais, com o objetivo de estabelecer um vínculo entre as partes, se 

consumaram mediante a celebração de um contrato que foi denominado Termo de Acordo e 

Compromisso – TAC, o qual será analisado sob a ótica normativa do contrato preliminar44, uma 

                                                 

42 No início de qualquer empreendimento imobiliário, o incorporador prepara um estudo de viabilidade do negócio, 

onde são inseridas as informações técnicas e comerciais, e a expectativa de lucro no tempo. Conforme as 

providências sofrem atrasos decorrentes da atividade, ou valores são investidos, essa curva do retorno do 

investimento é diretamente afetada, de forma positiva ou negativa. 

43 In verbis: “Clausula Décima – Adiantamento: 10.1. As EMPREENDEDORAS adiantarão em favor da 

(proprietária) o valor de 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), em moeda corrente e legal do País, o qual será 

corrigido mediante a variação do INCC (Índice Nacional da Construção Civil) e será compensado nas parcelas do 

preço do(s) compromisso(s) de compra e venda, relativo(s) às glebas, lotes ou áreas que integram os IMÓVEIS, 

que vier(em) a ser devido(s) à (proprietária), observando-se, para a aludida compensação, o percentual de 50% 

(cinquenta por cento) de cada uma das parcelas até a completa liquidação do valor adiantado, observado o disposto 

na Cláusula 1.2., in fine.” 

44 “Há um momento, no entanto, em que as partes atingem o consenso e o contrato está formado. Em alguns casos, 

porém, em função de questões formais ou materiais, quando alguns elementos ainda dependem de definição no 

futuro, o consenso em relação a todos os elementos pode não ser possível no momento. Nessa hipótese, as partes 
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vez que seu intuito, entre as partes, era revestir-se  

[...] da característica de um contrato de segurança, ou seja, busca assegurar a efetiva realização 

de um negócio que, por alguma razão, não pode concluir-se em toda sua completude em dado 

momento, seja em função de um aspecto formal, seja em decorrência de uma certa 

indeterminação de algum de seus elementos naturais ou acidentais.45 

Por meio desse instrumento, as partes tinham como propósito (i) definir as áreas que 

fariam parte do projeto a ser desenvolvido; (ii) delimitar seus interesses e definir as respectivas 

obrigações de cada parte; e (iii) determinar as premissas do negócio objetivado, para que, a seu 

tempo, cada incorporação tomasse forma mediante os documentos exigidos pela legislação 

pertinente46, referentes a cada um dos imóveis e nos prazos ali definidos. Ademais, urgia que 

este documento se tornasse notório perante terceiros, através do respectivo registro no cartório 

de registro de imóveis competente, demonstrando que as referidas áreas estavam 

compromissadas àquele incorporador, consideradas as cláusulas suspensivas e resolutivas ali 

dispostas.47 

A partir da assinatura do TAC, no entendimento das partes, o negócio passou a surtir 

efeitos jurídicos, e cada parte passou a adquirir o direito de exigir o cumprimento da outra de 

                                                 

podem desejar assegurar a realização do contrato futuro mediante a celebração de um contrato preliminar.” 

(FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p. 307). 

45 FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p.295. 

46 TAC, item 2.1: “A utilização dos IMÓVEIS para a execução dos EMPREENDIMENTOS será precedida, 

sempre, da assinatura individualizada de compromissos de compra e venda de lote(s) ou gleba(s) nos quais cada 

um dos EMPREENDIMENTOS serão edificados, sendo fixado nestes instrumentos o percentual sobre as receitas 

brutas de vendas, recebíveis, ou valor global de vendas (V.G.V.), envolvendo a totalidade de unidades imobiliárias 

dos EMPREENDIMENTOS, que, a título de preço pela alienação, será pago à (proprietária) tudo em 

conformidade com a minuta de contrato de compromisso de venda e compra e outros pactos constantes do Anexo 

II deste contrato”. 

47 TAC, item 1.2: “Ajustam as partes que os IMÓVEIS denominados (bairro 1) e (bairro 2) poderão ser excluídos 

do presente negócio jurídico, caso as EMPREENDEDORAS não se disponham a incluí-los no PROGRAMA DE 

EMPREENDIMENTOS, elaborando, para tanto, o CRONOGRAMA DE LANÇAMENTOS e o 

CRONOGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA a ser aprovado pelas partes (se for o caso), dentro de 120 (cento e 

vinte) dias, contados da assinatura do presente[...]”; TAC, item 2.6: “A utilização dos IMÓVEIS pelas 

EMPREENDEDORAS será efetuada segundo a observância dos seguintes elementos: (a) o programa de 

empreendimentos imobiliários (O PROGRAMA DE EMPREENDIMENTOS) especificado no Anexo IV deste 

contrato; (b) o cronograma de lançamentos imobiliários à venda e construção (O CRONOGRAMA DE 

LANÇAMENTOS) constante do Anexo V deste contrato; (c) o fluxo estimado de repasses a serem efetuados em 

pagamento do preço de venda dos IMÓVEIS à (proprietária) (O FLUXO DE REPASSES) definido no Anexo VI 

deste contrato (observada a ressalva no item 6.2 do TAC); e (d) o cronograma de execução das obras de infra-

estrutura a serem efetuadas nos IMÓVEIS (o CRONOGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA), definido no Anexo 

VII deste contrato e em conformidade com o disposto na cláusula terceira infra.” 
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suas respectivas obrigações48 , sob pena da propositura de ação judicial para execução 

específica, conforme cláusula expressa disposta no TAC. 

O incorporador, por meio do TAC, tinha a finalidade de que as áreas ali descritas49 

estivessem a ele compromissadas, constituindo-lhe direitos reais ou obrigacionais através do 

respectivo registro na matrícula dos imóveis correspondentes, consideradas as condições 

descritas no documento, e, com isso, estancar o assédio de terceiros. Consequentemente, 

efetuava-se o adiantamento de parte do valor em dinheiro, com a pretensa segurança jurídica, 

conforme ali disposto. 

De forma geral, é de suma importância que as partes, ao celebrarem um contrato 

preliminar, manifestem sua declaração de vontade na pactuação do contrato definitivo em 

momento futuro, tendo em vista a impossibilidade da imediata celebração, seja por questões de 

estratégia mercadológica, seja por impossibilidade real. Além disso, é imprescindível que 

cheguem a um consenso com relação aos elementos essenciais do contrato definitivo50, o que 

efetivamente ocorreu. 

No TAC, (i) o proprietário disponibilizava as áreas para a incorporadora, mediante o 

cumprimento de algumas condições suspensivas e resolutivas; (ii) ficou definida a posterior 

assinatura, com prazo determinado, de compromissos de compra e venda para cada uma das 

áreas, inclusive juntando a minuta do contrato a ser assinado como anexo, e condicionado ao 

cumprimento do cronograma das duas etapas do negócio, ou seja, a realização das obras de 

                                                 

48 “No caso do contrato preliminar, parece claro que a relação é originária e funcional. Ou seja, o contrato 

preliminar nasce em função de contrato definitivo. Embora autônomos, não há contrato preliminar se não há 

contrato definitivo em potência”. (FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p. 317). Segundo Roppo, o interesse das 

partes em recorrer à assinatura de um contrato preliminar se dá “[...] tipicamente, quando as partes, tendo acordado 

só os termos essenciais da operação, não definiram, ainda, em todos os seus pontos, o regulamento jurídico, e 

reservam-se, por isso, integrá-lo e completá-lo com a determinação também dos aspectos acessórios; e pode 

suceder, igualmente, quando as partes, antes de vincular-se definitivamente, queiram levar a cabo os adequados 

controles de averiguação acerca dos pressupostos da operação contratual, para assim adquirirem a máxima certeza 

em torno da sua legalidade e da sua correspondência aos objetivos que visam alcançar [...]”. (ROPPO, Enzo: O 

contrato. São Paulo: Almedina, 2009. p. 103). 

49 Anexo I do TAC – “Discriminação dos imóveis”. 

50 “Contrato preliminar, ou, melhor, pré-contrato (Vorvertrag, nome proposto por H. Thol), pactum de 

contrahendo, entende-se o contrato pelo qual uma das partes, ou ambas, ou todas, no caso de pluralidade subjetiva, 

se obrigam a concluir outro negócio jurídico, dito negócio principal, ou contrato principal.” (MIRANDA, 2012, 

p. 30); “Costuma-se defini-lo como o contrato pelo qual as partes contrairiam a obrigação de estipular contrato 

definitivo de compra e venda […] Não visariam, ao celebrá-lo, modificar diretamente sua efetiva situação, mas, 

apenas, criar a obrigação de um futuro contrahere. Com semelhante contextura, seria contrato autônomo, 

distinguindo-se do contrato definitivo de venda e compra pela peculiaridade do seu conteúdo: em futura 

estipulação contratual. Ainda, nos sistemas jurídicos que atribuem à venda efeitos unicamente obrigacionais, como 

o nosso, a independência e distinção dos dois contratos, o preliminar e o definitivo, conservar-se-iam 

inequivocadamente, porquanto não se confundem, as obrigações típicas que originam. Em um, a promessa 

reciproca de contratar; no outro, a obrigação de transferir a propriedade do bem vendido e, correlatamente, a de 

pagar o preço.” (GOMES, 2009, p. 287). 
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infraestrutura, conforme Anexo VII do TAC, e o lançamento dos empreendimentos imobiliários 

decorrentes, conforme o Anexo V do mesmo instrumento; (iii) foi estabelecida a forma de 

cálculo para apurar o valor de cada área; (iv) estavam devidamente descritas as obrigações de 

parte a parte; (v) fixaram-se as hipóteses de rescisão; (vi) constou cláusula de irrevogabilidade 

e irretratabilidade; e, por fim, (vii) foi determinada a execução específica das obrigações 

pactuadas, em substituição ao pedido de perdas e danos, na hipótese de inexecução contratual.  

Pela obrigação recíproca de contratar, a incorporadora adiantou parte do valor projetado 

para o pagamento das áreas, conforme acordado comercialmente. 

No entanto, tratando de bens imóveis como objeto do contrato preliminar, não se pode 

olvidar a exigência do respectivo registro, nos termos do artigo 463, parágrafo único, combinado 

com o artigo 1.417, ambos do Código Civil51, o que não veio a ocorrer. 

A impossibilidade de registro do TAC, por seus aspectos formais, de nenhuma forma 

modificou a relação das partes, tendo sido o documento de consulta que direcionou todas as 

obrigações entre as contratantes, e funcionou, nesse caso específico, como um contrato 

preliminar de uma série de contratos definitivos que se formaram para cada uma das áreas.52 

Desta forma, mister se faz dispor sobre os termos do TAC, e posteriormente indagar seu 

alcance jurídico como documento obrigacional e constitutivo de direito entre as partes e 

terceiros, o que se fará no subcapítulo 3.2.1, que trata da registrabilidade. 

 

2.6.2. Empreendimento imobiliário 

 

Durante um ano e meio, entre 2005 e 2007, as partes estudaram a potencialidade das 

áreas, conceberam projetos, desenvolveram o masterplan, projetando a criação de cinco bairros 

planejados, com a implantação de escolas, supermercados, e pequenos apoios comerciais, com 

                                                 

51 “Ocorre que, se de um lado os terceiros estão obrigados a respeitar as relações negociais entabuladas pelas partes, 

por outro, se impõe que, para tanto, os mesmos devam ter ciência da existência das mesmas, estado que se prova 

por meio da inscrição da minuta do contrato preliminar perante o Cartório de Títulos e Documentos; sendo que a 

obrigação com eficácia real sobre o bem será adquirida com a averbação do pré-contrato junto à matricula do 

imóvel no Registro de Imóveis, como prevê o Código Civil”. (CATALAN, 2008, p. 189). 

52 Nesse caso, o TAC, como contrato preliminar, gerou a produção de vários contratos definitivos, cada um 

correspondente a um empreendimento imobiliário descrito nos respectivos anexos, e, desta forma, não deixou de 

produzir seus efeitos quando celebrado o primeiro desses contratos definitivos, os Contratos de Consórcio. Em 

complementação à esta afirmação: “No caso do contrato preliminar, ele se integra ao processo de formação do 

contrato definitivo (e essa é a sua função e esse um dos elementos essenciais), deixando de produzir efeitos quando 

nasce o contrato definitivo”. (FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p.332-33).  
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a vocação de se tornarem núcleos integrados, e, assim, fecharam os termos iniciais das 

negociações, que norteariam toda a relação contratual. 

As características técnicas de cada empreendimento imobiliário que compôs o projeto, 

objeto de cada contrato de constituição do consórcio, está descrita na cláusula 2.2 do contrato de 

consórcio, em todos os seus aspectos: número de fases de lançamento, destinação (residencial 

ou comercial), quantidade de torres e de unidades, vagas de garagem correspondentes, definição 

da área construída, comum e privativa, o VGV do empreendimento, bem como a definição do 

valor mínimo atribuído ao metro quadrado a ser vendido, como base de cálculo do acerto 

negocial entre as partes. 

 

2.6.3. Prazo 

 

Os prazos fixados no TAC foram definidos pela previsão de eventos derivados de atos 

específicos — de ambas as partes e de terceiros — a partir da assinatura dos documentos, e se 

deram principalmente com a intenção de orientar essas ações.53 

Desta forma, no TAC e em seus anexos foram dispostos os prazos projetados pelas partes 

para a consecução da operação imobiliária em cada um dos imóveis objetivados, sem prejuízo, 

contudo, de ressalvas no texto, como por exemplo na cláusula 1.2, com o uso da expressão “se 

for o caso”, e por meio de obrigações de melhores esforços54, conforme se verifica nas cláusulas 

1.3, 5.1, 5.7, 7.2 e 7.3. Isso se deu porque muitas das obrigações das partes dependiam da atuação 

dos órgãos públicos para regularizar as áreas ou aprovar os respectivos projetos, o que, embora 

envolvesse a provocação das partes, não dava nenhuma garantia quanto ao sucesso dos 

requerimentos, tampouco quantos aos prazos de devolução das regularizações solicitadas (TAC, 

cláusulas 1.3, 1.4, 5.1, 7.3 e 9.1, itens “d” e “e”).55 

Assim como nas sociedades de propósito específico, citadas na Introdução, o prazo de 

um consórcio é aquele necessário ao cumprimento das suas obrigações, o que se deu, nesse caso, 

                                                 

53 “Neste tipo de contrato (relacional), é bastante comum o surgimento de verdadeiras redes de agentes 

participantes, o que aumenta substancialmente a complexidade interna das relações contratuais”. “...há, no contrato 

relacional, um contrato de duração e que exige fortemente colaboração.” (AZEVEDO, 2005, p. 123.) 

54 “[...] em definição genérica, melhores esforços, ou best efforts, seria a obrigação exigida da parte de realizar 

esforços razoáveis, com ação ou omissão efetiva e diligente, conforme as características do caso concreto, para 

atingir o objetivo pretendido em determinada previsão contratual.” (COSTA, 2016, p.25). 

55 O cumprimento de prazos na consecução de uma incorporação imobiliária é sempre um ponto que deve ser 

analisado com atenção nas relações contratuais. Isto porque, embora muitas atividades dependam do incorporador, 

este é totalmente refém do funcionamento de secretarias, dentro da municipalidade, que regularizam etapas que 

compõem a atividade (vide nota de rodapé 148). 
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de acordo com o cumprimento das obrigações de cada empreendimento imobiliário, respeitado 

o seguinte: 

(a) à execução das obras do EMPREENDIMENTO; (b) à comercialização e entrega das 

unidades que compõem o EMPREENDIMENTO ou partilha das remanescentes; (c) 

encerramento de todas as contas entre as Partes, pertinentes ao EMPREENDIMENTO; e (d) 

realização da carteira de recebíveis [...] (Contrato de Consórcio, cláusula 2.4.1) 

Outras obrigações foram aprazadas, conforme se verificará no subcapítulo 2.6.7. No 

entanto, tendo em vista a dinâmica de parceria que se estabeleceu desde o início das negociações, 

conforme relatado, tais prazos jamais foram utilizados como cláusula punitiva de direitos e 

obrigações, inclusive porque, muitas ações eram praticadas conjuntamente, não podendo ser 

atribuída culpa pelo seu descumprimento, de forma objetiva, a qualquer uma das partes 

isoladamente.56 

 

2.6.4. Receitas e despesas 

 

Paralelamente às regras sobre a forma de recebimento da receita advinda da venda das 

unidades autônomas, comum nas incorporações imobiliárias, e da forma de pagamento das 

despesas referentes ao desenvolvimento da atividade, nas cláusulas 3 e 4 do contrato de 

consórcio estão dispostas as regras de participação de cada consorciada nas receitas e despesas 

do empreendimento imobiliário, destacada a regra de mais-valia (cláusula 3.1.1, itens A.1 e 

A.1.1). 

Em função da participação do proprietário na incorporação, já mencionada na descrição 

do empreendimento imobiliário e no capítulo que tratará sobre os riscos, incorporador e 

proprietário possuíam as mesmas obrigações de arcar com as despesas, e também os mesmos 

direitos de receber as receitas do negócio jurídico, cada um na proporção definida no contrato 

de consórcio de cada incorporação realizada. 

Para regrar o direito do proprietário de receber, como incorporador, parte da receita 

bruta do empreendimento, criou-se uma regra de compensação, específica para o caso concreto, 

para que não fosse necessária a realização de aportes pelo proprietário referentes às obrigações 

de contribuir com as despesas, no mesmo percentual, como se verifica na cláusula 3.1.2, item 

                                                 

56 Para o entendimento recíproco: “[…] comprovada a culpa, em decorrência da má-fé, caracterizada por não 

cumprir o que havia sido acordado na fase pré-contratual, surge o dever de indenizar os danos advindos do 

descumprimento”. (FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p.288). 
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B.1: “A parcela de 2% (dois por cento) sobre o VGV conferida à (proprietária) poderá ser 

compensada pela SPE com o aporte dos recursos para o EMPREENDIMENTO a que a 

(proprietária) está obrigada, por força deste instrumento, nas datas de desembolso previstas.” 

Isto se deu porque, com a participação do proprietário como incorporador, sem no entanto 

ser sócio da SPE incorporadora, em regra disposta no contrato de consórcio este deveria 

contribuir com todos os custos decorrentes do negócio, projetados para cada incorporação 

imobiliária, no valor correspondente à sua participação. No entanto, negocialmente não havia 

essa disponibilidade. O que se fez foi uma administração gerencial interna, na qual a geração de 

caixa de cada empreendimento supria o aporte de valores que deveria ser feito pelo proprietário-

incorporador. Caso não houvesse caixa na data, a incorporadora antecipava tais valores e 

posteriormente descontava a uma taxa predefinida entre as partes. 

Em função do adiantamento realizado pela incorporadora, conforme descrito no TAC, 

no contrato de consórcio também foi criada uma regra de retenção dos valores que deveriam ser 

pagos ao proprietário em decorrência da venda das unidades autônomas, para que a 

incorporadora fosse, a cada negócio realizado, restituída dos valores antecipados, qual seja: 

A [proprietária] autoriza a [SPE] a reter das parcelas a que faz jus nos termos do item 3.1.1”A”, 

deste instrumento, o valor correspondente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) para 

pagamento às GARANTIDORAS, a título de reembolso do adiantamento aludido no item 10.1 

do TAC referido no item 1.1. dos Considerandos deste instrumento, procedendo-se na forma do 

item 10.2 do aludido TAC. (Cláusula 10.8.1) 

Por fim, criou-se uma regra de caráter prioritário para o recebimento do valor devido ao 

proprietário, decorrente da venda das unidades autônomas e da regra da mais-valia, 

responsabilizando a SPE pelo respectivo pagamento (cláusula 3.1.1, A.2), independentemente 

do resultado do consórcio. 

Como de praxe, foram definidas as regras sobre o recebimento dos valores durante o 

período de carência do empreendimento57 (cláusulas 3.1.1, A.5 e A.6). Admitindo-se a hipótese 

de desistência concedida pela lei, o incorporador deveria restituir aos compromitentes 

compradores das unidades autônomas os valores recebidos. Desta forma, até a confirmação da 

incorporação, o valor total recebido pela venda das unidades autônomas deveria ficar retido com 

o incorporador, e, somente após a referida confirmação, pago ao proprietário a sua participação, 

                                                 

57 Lei n. 4.591/64, art. 34. Este dispositivo concede ao incorporador um prazo para desistência da incorporação. É 

um mecanismo de defesa que o incorporador tem, antes de assumir as responsabilidades que a lei lhe atribui para 

o desenvolvimento da atividade. 
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na forma descrita no contrato. 

De fato, o incorporador não chegou a reter tais valores, porque nunca se cogitou utilizar 

a possibilidade de desistência. Comercialmente, trata-se de uma opção devastadora para o 

empreendimento, principalmente quando se trata de um projeto que terá muitas fases futuras, 

nas dimensões projetadas, o que poderia trazer uma insegurança jurídica ao futuro adquirente. 

 

2.6.5. Situações anômalas 

 

As partes definiram que o proprietário receberia sua remuneração “nas mesmas 

condições estipuladas para pagamento do preço de venda de cada unidade”, considerados os 

descontos em função do adiantamento efetuado (cláusula 10.8.1). No entanto, as partes 

concordaram que este recebimento nem sempre seria de acordo com o valor estipulado em cada 

contrato de venda, e que poderiam surgir uma série de situações que poderiam afetar esse fluxo 

de recebimento, tais como inadimplemento dos adquirentes, renegociações de parcelas vencidas 

e vincendas, e a celebração de distratos, alterando o fluxo de caixa do empreendimento, hipóteses 

que as partes denominaram de “situações anômalas”, descritas nas cláusulas 3.1.1, A.8 e A.8.1. 

Dessa forma, a cada mês eram revistas as previsões de recebimento dos valores referentes 

às receitas do proprietário, e descritas, caso a caso, as incidências de “situações anômalas”58, 

com as respectivas informações sobre o fato ocorrido e as soluções adotadas pela SPE 

incorporadora, justificando as alterações que afetaram o recebimento de receitas no mês 

correspondente. 

 

2.6.6. Responsabilidades 

 

                                                 

58 A descrição da forma de tratamento pelas partes das chamadas “situações anômalas”, como é definida nesse 

texto, não se trata de uma cláusula usual em contratos imobiliários. Trata de um acordo entre as partes, em contratos 

de permuta física com cláusula de mandato para a venda, ou permuta financeira, para regrar as situações comuns 

aos contratos de compra e venda de unidades, tais como inadimplência e distratos, que podem afetar o fluxo de 

caixa do empreendimento, demandar investimento das partes com a contratação de advogados, e alterar a 

expectativa de cumprimento das respectivas obrigações, baseadas nas vendas de unidades autônomas realizadas, 

através da necessidade de transparência nas informações prestadas pelo incorporador ao permutante terrenista. 

Poderia se pensar em estender essa obrigação para as relações de consumo, ou seja, entre o incorporador e os 

adquirentes de unidades autônomas? Se o intuito é a transparência na relação, independentemente das obrigações 

legais e contratuais de cada parte, a comissão de representantes constituída nos empreendimentos imobiliários que 

aderem ao regime do patrimônio de afetação (Lei n. 10.931/04) pode ser considerada uma ferramenta que 

permitiria a incorporação dessa prática contratual na estrutura negocial das relações de consumo. 
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Os capítulos 6 e 7 do contrato de consórcio tratam das responsabilidades de cada uma 

das partes, junto às obrigações e prestações específicas. Algumas são de praxe em negócios 

dessa natureza, e outras, definidas especificamente em função desse caso concreto, serão aqui 

destacadas. 

São todas cláusulas comuns aos proprietários de imóveis que serão objeto de uma futura 

incorporação imobiliária: responsabilizar-se pela evicção; apresentar os documentos que 

confiram uma aquisição sempre boa, firme e valiosa; arcar com o pagamento de débitos ou 

multas que recaiam sobre o imóvel até a sua transferência ao incorporador; transferir no ato da 

escritura os direitos do projeto que está sendo aprovado no imóvel objeto da incorporação para 

o incorporador; e arcar com o pagamento das despesas a este atribuídas nos termos do contrato 

celebrado. 

No que se refere ao incorporador, é prática do setor este (i) se responsabilizar pelas 

ações e despesas relacionadas à aprovação do projeto do futuro empreendimento imobiliário; 

(ii) responsabilizar-se pela construção, mesmo que seja contratada com terceiros; (iii) promover 

os registros necessários no cartório de registro de imóveis competente, na forma da lei; (iv) 

promover a venda das unidades autônomas; (v) responsabilizar-se pela administração 

financeira, fiscal e contábil do empreendimento; (vi) arcar com as demandas judiciais 

decorrentes, sejam de qualquer natureza, como cível, trabalhista, tributária; tudo isso (vii) 

sempre com atenção ao cumprimento de todos os prazos definidos; e (viii) obedecendo toda a 

legislação aplicável, inclusive as normas técnicas vigentes, sob pena de arcar com as 

penalidades estipuladas. Os últimos dois tens aplicam-se a ambas as partes.  

No arranjo desse caso concreto, no entanto, e conforme relatado, o proprietário também 

assumiu a função de incorporador, mesmo que em percentual bem inferior. Desta forma, 

juridicamente, o proprietário igualmente é responsável pelas obrigações do incorporador 

perante terceiros. No entanto, contratualmente, as responsabilidades do incorporador foram 

atribuídas exclusivamente à SPE, constituída para o lançamento de cada um dos 

empreendimentos imobiliários, como se verifica na regra disposta na cláusula 3.1.1, item A.17: 

“Qualquer diminuição de receita devido a problemas referentes à construção, qualidade e 

entrega das unidades e dos edifícios do EMPREENDIMENTO, será considerado de 

responsabilidade da SPE”. Importante destacar que em nenhum momento o proprietário se 

tornou sócio da SPE incorporadora, sendo sua obrigação de incorporador definida 

exclusivamente através de cláusulas contratuais dispostas no contrato de consórcio.  
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No que se refere aos aportes de recursos para o desenvolvimento da incorporação, cada 

parte deveria arcar com a sua porcentagem, nesse primeiro projeto definidas em 98% e 2%, 

para incorporador e proprietário, respectivamente. Toda a previsão desses aportes estava 

baseada nos documentos denominados “Programa de empreendimentos”, “Cronograma de 

lançamentos”, “Cronograma de construção da infraestrutura”, anexos IV, V e VII do TAC, 

respectivamente,  todos previamente aprovados pelas partes, que descrevia todo o cronograma 

físico financeiro do projeto. No entanto, a responsabilidade pelo seu cumprimento era 

exclusivamente da SPE (cláusulas 4.1.1 e 4.1.1.1), sendo certo que, qualquer alteração deveria 

ser justificada por esta, sob pena de o proprietário não concordar e consequentemente se recusar 

a aportar a sua parte (cláusula 4.1.2), o que demandaria, na prática, que referido aporte fosse 

feito exclusivamente pela SPE incorporadora. 

De fato, não houve, durante todo o desenvolvimento do projeto, qualquer discordância 

sobre esse plano de negócios que não tenha sido solucionada de comum acordo entre as partes. 

 

2.6.7. Obrigações 

 

Conforme acima citado, juntamente com as respectivas responsabilidades, outras 

obrigações foram atribuídas às partes, e integraram o documento em outras cláusulas. 

Uma vez que somente na constituição do consórcio o proprietário passou a participar 

com parte da incorporação, ou seja, quase três anos depois do início das negociações e, 

consequentemente, após a incorporadora arcar com todas as despesas atribuídas ao projeto até 

aquela data, foi necessário apurar os respectivos custos, até a data do registro do contrato de 

consórcio, para o devido reembolso da SPE na proporção destinada ao proprietário (cláusula 

4.1.4). 

Tendo em vista a formatação do negócio — pelo qual ambos são definidos de fato como 

incorporadores, ainda que na prática tais responsabilidades sejam exclusivas da incorporadora 

—, diversas são as regras que dispõem sobre a forma de pagamento, entrega de relatórios e 

multas decorrentes do inadimplemento pontual (cláusulas 3.1.1, A.7, A.13, A.14, A.15, A.16 e 

5.1). Isto porque, como incorporador, o proprietário deveria cumprir uma série de obrigações, as 

quais, na prática eram realizadas pela SPE. 

Entre as obrigações dispostas nos capítulos citados, pode-se verificar algumas de caráter 

mais objetivo, como realizar a construção do empreendimento, bem como algumas de feição 

subjetiva, atribuídas ao proprietário, como “contribuir para a aprovação dos projetos dos 
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Empreendimentos junto aos órgãos competentes” (cláusula 6.1., item “e”), sendo certo que 

ambas as consorciadas deveriam “cumprir com exação as obrigações, responsabilidades e 

prestações específicas estabelecidas” (cláusulas 6.1., “k” e 7.1, “y”). 

No caso concreto, no entanto, podem ser destacadas algumas regras comerciais 

específicas estabelecidas entre as partes, em que (i) para cada empreendimento imobiliário foi 

definido o pagamento, pela SPE incorporadora, de um valor mínimo ao proprietário em função 

da sua participação na alienação das unidades autônomas, descontado o valor referente às obras 

de infraestrutura59, independentemente da efetiva venda de tais unidades a terceiros, (ii) bem 

como ficou pactuado um prazo final para esses pagamentos, sempre 180 dias após a emissão do 

termo de conclusão de obras de cada fase de cada empreendimento imobiliário (o “habite-se”).60 

Ambas as regras têm o objetivo de garantir ao proprietário o recebimento do valor que este 

atribuía ao negócio sem considerar o risco da atividade de incorporação. 

Nesse tipo de negociação, o que se pratica é diferente. O proprietário recebe sua parte 

decorrente da venda das unidades autônomas em regime de caixa, ou seja, quando efetivamente 

a unidade é vendida, e quando o adquirente realiza o respectivo pagamento, consideradas as 

situações anômalas dispostas no subcapítulo 2.6.5. O valor então é dividido entre o incorporador 

e o proprietário, respeitados os percentuais comercialmente definidos e descontadas as despesas 

de comissão e marketing.  

O que se vê, nessa formatação, é que, independentemente do sucesso na escolha do 

produto daquele empreendimento imobiliário, ou da situação mercadológica do setor, após o 

lançamento a público do empreendimento imobiliário, o incorporador tinha a obrigação de pagar 

ao proprietário, em determinado prazo, um valor mínimo e definido, referente àquela área. Em 

acréscimo, caso o incorporador alcançasse o sucesso esperado, ou ainda obtivesse um resultado 

acima da expectativa, este partilharia o lucro com o proprietário através do cálculo da cláusula 

de mais-valia.  

Já no que se refere ao prazo de 180 dias após a emissão do habite-se para se efetuar este 

                                                 

59 TAC, item 4.3: “Em razão da execução das obras de infra-estrutura referidas nesta cláusula, as 

EMPREENDEDORAS serão pagas com a redução do percentual bruto atribuído a título de pagamento à 

(proprietária) sobre o V.G.V. de cada um dos EMPREENDIMENTOS a serem lançados[...]”. 

60 TAC, item 2.2: “Os valores devidos à (proprietária) em razão de cada um dos compromissos de venda e compra 

firmados e em decorrência da alienação das respectivas unidades autônomas que se venham a proceder, deverão 

ser satisfeitos integralmente até o prazo máximo de 06 (seis) meses após a obtenção do habite-se de cada um dos 

EMPREENDIMENTOS, sendo admitido, para tanto, a negociação do saldo remanescente de recebíveis, através 

de cessão de créditos, securitização, re-financiamento dos créditos ou o repasse junto a entidade(s) financeira(s) 

especializada(s), segundo as taxas aprovadas pelas partes.” 
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pagamento, havia uma razão de ordem logística. O mercado entende que este prazo é o suficiente 

para que os compradores efetuem a quitação das unidades autônomas adquiridas, com recursos 

próprios ou por meio de financiamento obtido junto aos bancos. O processo de obtenção desse 

financiamento só tem início após a emissão do certificado de conclusão da obra. Desta forma, é 

de praxe o incorporador colocar na viabilidade do seu negócio que a entrada dos valores mais 

significativa, correspondente à quitação das unidades, dá-se em 180 dias após a emissão do 

habite-se. 

 

2.6.8. Obtenção de financiamento 

 

A previsão da obtenção de financiamento para a atividade da incorporação imobiliária 

junto a uma instituição financeira é essencial para o seu sucesso. Aqui estamos contextualizando 

grandes empreendimentos, mas, de qualquer forma, não é da prática do setor estruturar o 

lançamento a público de uma incorporação imobiliária sem obter recursos de uma instituição 

financeira nos moldes comumente contratados para o setor.61 

Quando se obtém esse tipo de financiamento à construção, é de praxe o banco solicitar 

como garantia a hipoteca do imóvel objeto da incorporação imobiliária. Antevendo o eventual 

questionamento da instituição financeira sobre a incorporação através da constituição de 

consórcio, embora tenha sido lavrada uma escritura da área ao incorporador, as partes optaram 

em deixar expressa a anuência do proprietário na obtenção do financiamento (capítulo 9 do 

contrato de consórcio). É o que se pratica também em contratos onde há permuta de futuras 

unidades autônomas no local, já que todas as unidades que compõem o empreendimento devem 

ser dadas em garantia ao banco financiador. 

Apesar da anuência do proprietário no documento, e não tendo sido assinado uma 

procuração pública outorgando tais poderes, as partes dispuseram que o proprietário deveria 

comparecer novamente, na hipótese de a instituição financeira exigir sua anuência expressa, sob 

pena de caracterizar infração grave ao contrato e responder pelas perdas e danos decorrentes, 

tendo em vista a importância da obtenção do financiamento para o andamento do negócio 

                                                 

61 Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e Sistema Financeiro Imobiliário (SFI). Os bancos disponibilizam 

financiamento aos incorporadores através da modalidade Plano Empresário. No âmbito do SFH, com base na 

abertura de crédito com garantia hipotecária, com força de escritura pública, conforme disposto no art. 61, 

parágrafo 5 da Lei 4.380/64, artigo 1. da Lei 5.049/66 e art. 26 do DL 70/66. No âmbito do SFI, com base na 

abertura de crédito com garantia de alienação fiduciária, com força de escritura pública, conforme disposto no art. 

61, parágrafo 5 da Lei 9.514/97, artigo 1. da Lei 5.049/66 e art. 26 do DL 70/66.  
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contratado. 

De fato, não houve a necessidade da anuência do proprietário nos contratos de 

financiamento, exceto pela sua participação como incorporador. 

 

2.6.9. Cláusulas gerais e específicas 

 

Algumas cláusulas são consideradas de praxe na maior parte dos contratos, como a 

possibilidade de cessão, a obrigação perante as partes e sucessores, e a forma de deliberação 

pelas partes contratantes. Nos contratos que tratam sobre empreendimentos imobiliários, 

somam-se a essas as declarações das partes sobre o conhecimento das condições do terreno, 

sobre o objeto do negócio contratado, no que se refere à sua disponibilidade para o negócio 

(contrato de consórcio, cláusula 10.6.1), e sua autorização para o registro no cartório competente. 

No caso concreto, as partes acrescentaram outras cláusulas específicas relacionadas ao 

negócio. 

Tendo em vista que, conforme definido no TAC, foram realizadas obras de infraestrutura 

na área objeto do empreendimento da SPE, o contrato de consórcio deixou expresso o 

recebimento de tais obras, no prazo e na forma contratada (cláusulas 10.1.1 e 10.1.2). Também 

se fez referência às disposições do TAC, “com prevalência às regras estipuladas neste contrato 

quando colidirem” (cláusula 10.11.1). 

Ainda, como em qualquer negociação, estavam descritas as hipóteses de resolução, não 

se podendo dizer que qualquer uma delas tenha sido atípica para este tipo de negócio, quais 

sejam: (i) exame da documentação de cada uma das áreas e o desimpedimento jurídico para o 

seguimento do objeto pretendido; (ii) atraso injustificado no cumprimento das obrigações de 

cada parte; (iii) paralisação das atividades, falência ou pedido de recuperação judicial; (iv) 

constatação de motivo válido e objetivo que impedisse a aquisição do terreno com segurança 

pela incorporadora para a sua destinação; e (v) a existência de demandas que pudessem 

comprometer a saúde financeira da incorporadora (TAC, cláusula oitava e item 10.3). 

E, por fim, foi definida a forma de execução específica para a resolução do cumprimento 

das obrigações, na forma da lei, conforme cláusula décima quinta do TAC.62 

                                                 

62 “[...] o objetivo das partes ao firmarem o contrato preliminar ou ao buscarem, por outras maneiras, a segurança 

durante as negociações é assegurar a formação do contrato definitivo – e não garantir o recebimento de uma 

indenização por perdas e danos. A indenização, embora solucione o conflito entre as partes, não o faz em sua 

melhor forma, visto que está em desacordo com a função econômica e social originalmente almejada pelas partes.” 

(FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p.319). 
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2.6.10. Desistência da incorporação 

 

A cláusula de desistência da incorporação, prevista na já referida lei, é cláusula de praxe, 

independentemente de a parte pretender ou não usar dessa prerrogativa (cláusula 10.4). 

Conforme se relatou, embora juridicamente válida e, de fato, sendo uma segurança para 

o desenvolvimento da atividade do incorporador, comercialmente o uso dessa prerrogativa pode 

prejudicar a imagem deste no mercado, causando desconfiança nos adquirentes dos próximos 

empreendimentos que venham a ser lançados pelo mesmo incorporador, e, até, causando uma 

insegurança no setor em geral. 

No caso concreto, as vendas das unidades nos seis primeiros meses após o lançamento 

de cada um dos empreendimentos, em alguns casos superaram o percentual definido, e em outros 

não. Mas em nenhuma hipótese as partes se utilizaram do dispositivo legal. 

 

2.6.11. Garantias 

 

Como consorciadas no “Instrumento particular de contrato de consórcio de sociedades” 

constaram a SPE incorporadora e a sociedade proprietária do imóvel. Uma vez que ambas as 

contratantes são sociedades de propósito específico, e, portanto, destituídas de outro patrimônio, 

exceto no que se refere àquele empreendimento imobiliário em particular, as sócias daquelas 

sociedades, que assinaram o TAC, compareceram no contrato como intervenientes anuentes e 

garantidoras das obrigações ali dispostas, na hipótese de inadimplemento pelas consorciadas das 

obrigações contratuais, o que as tornavam responsáveis pelas obrigações ali constantes. 

Para garantia das obrigações definidas — o recebimento da receita assegurada ao 

proprietário e o integral cumprimento das obrigações previstas no instrumento em contrapartida 

à transferência do imóvel à SPE —, as partes se utilizaram do adiantamento em dinheiro, 

disposto no TAC, atribuindo um valor ao lançamento de cada fase do empreendimento de 

acordo com o VGV estimado (cláusula 10.12.1). Na hipótese de descumprimento da obrigação 

de efetuar o lançamento de alguma das fases do empreendimento onde já houvesse a 

transferência da propriedade para a SPE, esta poderia devolver a respectiva área, livre e 

desimpedida de ônus, correspondente àquela fase que deixou de ser lançada (cláusula 10.12.2), 

através do instrumento público pertinente. 

É fato que na estrutura jurídica de transferência de um imóvel mediante a promessa do 
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futuro recebimento da contraprestação, é usual e necessário para a segurança da negociação, que 

as partes estabeleçam a prestação de uma garantia ao proprietário. No TAC ficou ajustado a 

prestação de garantia hipotecária do próprio lote a ser incorporado (TAC, item 2.5).63 No entanto, 

na celebração do TAC as partes já tinham ciência de que a definição da garantia na forma descrita 

era inoperante. Isto porque, entregando o imóvel em hipoteca ao proprietário, o incorporador 

não tem condições jurídicas de entregar o mesmo imóvel como garantia ao agente financeiro que 

futuramente financiaria a obra, conforme descrito no subcapítulo 2.6.8. 

O que sucedeu foi benéfico a todos. Durante todo o desenvolvimento do projeto, a soma 

residual do valor do adiantamento feito em dinheiro com as despesas nas obras de infraestrutura 

sempre superou o valor de qualquer um dos terrenos transferidos à incorporadora, não 

demandando, portanto, qualquer outra garantia ao proprietário. Isso se deu em razão da 

antecipação em três anos das obras de infraestrutura por uma decisão logística do incorporador, 

que fez melhores negociações considerando a realização das obras em todas as áreas contratadas, 

além de decidir antecipar ações que futuramente poderiam ser restringidas em função da atuação 

de órgãos públicos ou privados. Ou seja, o reforço da prestação de garantia foi equalizado pelo 

valor despendido na realização das obras de infraestrutura, e também pelo cumprimento das 

obrigações da incorporadora a cada negócio contratado. 

Com o andamento do projeto, e sempre analisando a necessidade, ou não, de constituir 

garantias, as partes chegaram a estimar que na transferência dos últimos 25% da totalidade das 

áreas pudesse haver algum desbalanceamento de valores passível de ativar a necessidade da 

prestação de garantia. 

 

2.7. Riscos 

 

No mundo dos negócios, a matriz de risco é analisada de uma forma ampla nas tomadas 

de decisão. Qualquer decisão apresenta um risco, seja ele maior ou menor, e cada parte tem um 

comportamento em relação a este fato, o que pode muitas vezes definir o sucesso, ou não, de 

determinada negociação. 

Alguns contratos dispõem suas condições de forma que os riscos ficam explicitamente 

                                                 

63 TAC, item 2.5: “As escrituras definitivas serão outorgadas em favor da beneficiária indicada pela 

EMPREENDEDORA, imediatamente após a aprovação do projeto arquitetônico do EMPREENDIMENTO junto 

aos órgãos competentes, ficando ajustada a prestação de garantias hipotecárias do próprio lote ou gleba adquirido 

em garantia do pagamento da venda referente ao mesmo.” 
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alocados, o que exige uma negociação dispendiosa. O custo dessa negociação pode impactar 

seriamente a concretização do negócio, e precisa, portanto, ser ponderado com o benefício 

resultante dessa alocação explícita. Na comparação, o custo da negociação sobre riscos 

considerados remotos talvez exceda o benefício. Esse dimensionamento pode não ser percebido 

de forma unânime, porque muitas vezes depende de uma análise objetiva e subjetiva dos fatos 

e de suas possíveis consequências. 

Pela narrativa do caso, identificamos que as partes contratantes tinham conhecimento e 

expertise na dinâmica de atuação do mercado imobiliário, não parecendo cabível alegar 

desconhecimento dos riscos inerentes ao desenvolvimento da atividade em si. 

Partindo dessa premissa, e com base nos documentos celebrados e na estrutura jurídica 

adotada, será feita uma pontual e objetiva análise da alocação de riscos deste caso, separando-

os em riscos contemplados e não contemplados pelos contratantes em dois momentos distintos: 

(i) na assinatura do TAC; e (ii) na constituição de cada consórcio para o desenvolvimento do 

empreendimento imobiliário correspondente. 

 

2.7.1. Contemplados 

 

(i) Não reciprocidade na exclusividade entre incorporador e proprietário. Embora no 

TAC o incorporador estivesse submetido a uma cláusula de exclusividade em relação ao 

proprietário, e, desta forma, não pudesse realizar outros empreendimentos imobiliários naquela 

cidade, exceto com anuência do proprietário, o mesmo não se aplicava ao proprietário perante 

o incorporador. A ideia dessa cláusula era conferir segurança ao proprietário sobre a atenção 

exclusiva que o incorporador daria àquele projeto. Com efeito, o incorporador já tinha muito 

trabalho a ser realizado se o projeto fosse efetivado, sendo difícil, comercialmente, surgir uma 

oportunidade em que o incorporador fosse prejudicado em função dessa cláusula. 

(ii) Adiantamento de parte do valor sem concessão de garantia. O TAC possuía todas as 

características definidas em lei como um contrato válido e eficaz entre as partes, na hipótese de 

não cumprimento das obrigações ali dispostas. Numa eventual rescisão, o risco de o 

incorporador não receber de volta o valor adiantado ao proprietário como parte do pagamento 

do negócio a ser realizado era temporal, considerando uma eventual necessidade de execução 

do contrato. Isto porque era de notório conhecimento, formalizado através da documentação 

pertinente, que o proprietário possuía bens de valor superior ao valor adiantando. 

(iii) Execução da infraestrutura e não execução da incorporação. Considerando as duas 
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fases do contrato dispostas no TAC, anteriormente relatadas, poderíamos analisar o risco de uma 

rescisão antecipada sem a execução da segunda fase, já que a incorporadora teria investido 

valores consideráveis e trabalhado na execução da infraestrutura sem ter recebido qualquer valor 

pela prestação dos serviços, os quais seriam auferidos somente pelo desenvolvimento da segunda 

etapa. Para essa hipótese, as partes criaram uma regra para divisão das áreas, considerando os 

valores adiantados, os investimentos feitos e o valor das áreas já beneficiadas. Com isso, cada 

parte poderia desenvolver separadamente, e quando melhor lhe conviesse, a incorporação 

imobiliária das áreas já dotadas de infraestrutura. Aqui, novamente, teríamos o risco temporal 

para a execução do contrato, uma vez que a incorporadora já haveria realizado o adiantamento 

dos valores, bem como as obras de infraestrutura, às suas custas.64 

(iv) Contrato de longa duração.65 Embora o projeto tenha sido concebido para ter uma 

longa duração, o TAC definia que cada empreendimento era independente juridicamente, e 

deveria ser operacionalizado individualmente. No entanto, no TAC foram definidas premissas 

negociais que deveriam ser cumpridas ao longo do projeto, e o desafio era conferir assertividade 

a esses valores e às respectivas ações no tempo, uma vez que o setor é expressivamente 

influenciado pelas variações da economia, mudanças de governo e aplicação de novas leis. A 

solução para isso, na hipótese de as partes não chegarem a um acordo sobre as novas variáveis 

e as condições comerciais decorrentes, seria a rescisão do TAC, no qual existiam obrigações 

recíprocas que deveriam ser cumpridas de acordo com aquele momento específico, e a 

obrigação de continuidade dos empreendimentos já lançados, de acordo com as condições 

contratuais anteriormente definidas. 

(v) Formatação jurídica de cada empreendimento através da constituição de um contrato 

de consórcio. Sobre a constituição do consórcio, trata-se do risco decorrente do cumprimento 

da relação obrigacional estabelecida entre as partes. Sendo um contrato típico, amparando um 

negócio de incorporação imobiliária, com garantia prestada ao proprietário, que possuía uma 

expectativa de recebimento da contraprestação, o risco está alocado ao desenvolvimento da 

atividade imobiliária, e não na estrutura jurídica adotada no negócio realizado. No entanto, não 

se poderia ignorar a possibilidade de questionamento dessa estrutura, em função do evidente 

                                                 

64 Vide nota de rodapé 42.  

65 “Quanto ao tempo na execução dos contratos, temos que considerar, como é sabido, que, se há lapso temporal 

entre a conclusão e a execução do contrato, as circunstâncias podem variar – e daí o problema dito da “alteração 

das circunstâncias”. (AZEVEDO, 2005, p. 124). É fato que as circunstâncias e projeções existentes à época em 

que esses contratos foram celebrados sofreram mudança radical, em função de diversos fatores considerados 

extraordinários, no sentido legal (CC, art. 478), e não imputáveis às partes, que poderiam, atualmente, influenciar 

profundamente as circunstâncias contratadas. 



45 

 

benefício tributário atribuído ao proprietário. Como se verificará no Capítulo 3, a formatação 

está devidamente fundamentada. Num eventual insucesso, diante de um questionamento, o 

proprietário deveria discutir sobre a sua legalidade, e, no insucesso, arcar com o recolhimento 

dos impostos calculados sobre o ganho de capital, não sendo este um risco da incorporadora. 

(vi) Proprietário como incorporador. Embora a formatação adotada tenha sido 

plenamente lícita, sem qualquer irregularidade ou ilegalidade na sua aplicação, mas 

considerando que trouxe evidente vantagem tributária, e com isso alguma espécie de risco de 

questionamento por parte do Fisco, o proprietário optou, por uma questão de segurança jurídica, 

além de contribuir com a área, a figurar também com as obrigações relacionadas à incorporação 

imobiliária de cada empreendimento, com a participação de 2% na primeira incorporação 

imobiliária, e definindo outras participações, igualmente pequenas, nos empreendimentos que 

se seguiram, sem passar a ser sócio da SPE em nenhum momento. Tal obrigatoriedade foi 

disposta através das cláusulas no Contrato de Consórcio (Anexo II do TAC, cláusula 3.1.2). 

Essa decisão diminuiu o risco tributário, mas aumentou o risco operacional do negócio, 

trazendo a responsabilidade da atividade de incorporação para o proprietário.66 

(vii) Compensação entre receita e despesa do proprietário como incorporador. Conforme 

relatado na descrição da operação imobiliária, foi feito uma conta gerencial para que houvesse 

uma compensação entre os valores pagos ao proprietário e os valores que ele precisasse aportar 

no negócio como incorporador, com o intuito do proprietário não desembolsar valores para 

realizar tais aportes. A solução adotada era, caso houvesse um descasamento no recebimento de 

receitas e na realização das despesas, a incorporadora adiantaria tais valores em nome do 

proprietário, na qualidade de incorporador, e depois compensaria com as receitas. Esta prática 

poderia gerar a caracterização de uma operação de mútuo, e o recolhimento dos impostos 

decorrentes. 

Também, nesse item, existia o risco de descaracterização da constituição do consórcio. 

Ou seja, se o proprietário passou a ser incorporador para trazer segurança jurídica à estrutura 

adotada (item vi, acima), não poderia este deixar de cumprir as suas obrigações como 

incorporador. No entanto, não houve qualquer questionamento sobre esse posicionamento do 

proprietário. 

                                                 

66 O risco não é eliminado, e sim escolhido. Cada decisão potencializa a escolha de outra. E foi assim durante todo 

o projeto, tendo em vista as características do negócio, formatado através dos contratos celebrados, expostos no 

texto. Existem critérios matemáticos e técnicos para a tomada de decisões e escolha do risco. No entanto, as 

decisões tomadas no âmbito desse caso concreto se deram com base no conhecimento da área negocial de cada 

parte. 
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(viii) Cumprimento dos prazos e metas estabelecidos no TAC. Os anexos do TAC 

definiam todos os prazos e valores atribuídos a cada um dos empreendimentos imobiliários que 

compunham o projeto, tais como como a definição do produto, VGV, receita do proprietário, 

custos de infraestrutura, prazo para lançamento e venda estimada em determinado período de 

tempo. Baseadas nessas informações, as partes definiram a viabilidade do negócio e projetaram 

os lucros do projeto. No entanto, diversas eram as ações que deveriam ser realizadas para a 

formatação jurídica imobiliária de cada área, sendo certo que tais obrigações dependiam não só 

do incorporador, como também do proprietário e da atuação de terceiros. As partes sempre 

acreditaram que, num eventual descompasso de logística, os prazos e obrigações definidos 

seriam repactuados. No entanto, de fato e contratualmente, os prazos estavam definidos e 

deveriam ser cumpridos, sob pena de incidência de multas. 

(ix) Responsabilidade pela receita do empreendimento. Embora ambas as partes fossem 

denominadas incorporadores, contratualmente a responsabilidade pela incorporação foi 

atribuída exclusivamente à SPE. Caso houvesse qualquer atraso no desenvolvimento da 

incorporação que afetasse a receita projetada pelo proprietário, a SPE deveria arcar com o 

pagamento da diferença, além de, obviamente, pela própria atividade, arcar com os prejuízos 

de atraso da obra e com seu impacto financeiro perante os adquirentes das unidades autônomas. 

(x) Prazo definido para o pagamento do proprietário decorrente da venda das unidades 

autônomas. Embora a regra do pagamento tenha sido cumprida no prazo acordado, tratava-se do 

maior risco do incorporador no negócio. O seu descumprimento acarretaria o pagamento de 

multa por parte do incorporador, o que afetaria diretamente o resultado de cada um dos projetos. 

Caso ocorresse, deveriam ser analisados os motivos desse descumprimento, caso a caso, para 

verificar a melhor solução jurídica a ser adotada na forma da legislação vigente para, 

eventualmente, evitar a obrigação do pagamento das penalidades atribuídas ao descumprimento 

da obrigação. Para tanto, é recomendável a realização de uma sequência de atas relatando as 

ações realizadas pelas partes no empreendimento, com o objetivo de resgatar o histórico de fatos 

ocorridos no curso do projeto.   

 

2.7.2. Não contemplados 

 

(i) Regra da mais-valia. Como se demonstrou, o cálculo inicial dessa regra precisou ser 

alterado para contemplar as diversas variáveis que influenciaram o valor do metro quadrado. 

Embora não tenha sido um risco contemplado inicialmente, uma vez que as partes definiram o 
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cálculo para aferição da valorização do empreendimento, as partes se compuseram para 

estabelecer uma fórmula justa e de acordo com as projeções de lucro do projeto para ambas. 

(ii) Registrabilidade do TAC. Conforme se verificou quando se tratou do TAC no 

subcapítulo 2.6.1., o objetivo das partes estava claro: a incorporadora objetivava segurança 

jurídica na aquisição das áreas para desenvolver sua atividade, e o proprietário buscava 

encontrar alguém que fosse adquirir suas áreas e lhe trazer o respectivo retorno financeiro, bem 

como visava receber um valor em espécie, na forma de adiantamento, para garantir o interesse 

e o desenvolvimento efetivo do negócio contratado. A assinatura do TAC tinha a expectativa 

de assegurar direito real sobre as áreas ali definidas, e dar publicidade dessa promessa perante 

terceiros, embora muitas delas ainda estivessem em fase de regularização. 

No entanto, o que se demonstrará é que esse instrumento não foi levado a registro, por 

não se tratar de documento amparado pela LRP, e, portanto, não conferiu ao incorporador 

direito real sobre as áreas. O que se tinha, portanto, era uma promessa de obrigações, 

irrevogável e irretratável, com base nos princípios da autonomia privada e da força obrigatória 

dos contratos, mas que, tratando-se de direitos reais, deveria ter sido registrada no cartório de 

registro de imóveis competente, o que não se efetivou. E, dentro desse contexto, o incorporador 

efetuou o adiantamento de R$ 70 milhões ao proprietário. 

A obrigatoriedade desse registro para conferir a segurança buscada pelo incorporador 

será tratada posteriormente, no Capítulo 3. 

(iii) Previsão de hipotecar o imóvel em favor do proprietário como garantia à 

transferência para a incorporadora, sem pagamento. Na prática, o imóvel seria uma garantia da 

instituição financeira que viesse a financiar o empreendimento, não podendo ser, ao mesmo 

tempo, a garantia do proprietário pela transferência da área ao incorporador através da escritura 

pública. O que ocorreu, de fato, é que o adiantamento do valor em dinheiro realizado com base 

na projeção de receita futura passou a ser a garantia do proprietário pela transferência do bem 

imóvel em contribuição ao consórcio nos primeiros empreendimentos. A alternativa para a 

prestação da garantia — quando o valor decorrente de tais créditos não fosse suficiente para 

amparar o valor do imóvel a ser transferido — era a hipoteca (TAC, cláusula 2.5). 

Comercialmente, as partes chegaram a pensar na fiança bancária, extremamente custosa para o 

incorporador e de difícil viabilidade financeira. 

No entanto, a expectativa de valores a receber pelo proprietário sempre foi muito superior 

aos adiantamentos realizados, o que indicava todo o interesse do proprietário em dar andamento 

às providências necessárias para cada um dos lançamentos imobiliários que seriam feitos, e, 
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consequentemente, não havia qualquer interesse deste em exigir uma garantia que não fosse de 

mútuo interesse do incorporador, que poderia inviabilizar, da sua parte, a continuidade do 

negócio. De fato, tais valores, somados ao investimento feito na infraestrutura de cada área, 

sempre foram superiores ao valor de transferência dos imóveis. 

(iv) Repetição da estrutura jurídica adotada. Em função dos diversos empreendimentos 

imobiliários lançados, verificamos o uso talvez exaustivo da mesma formatação jurídica, o que 

poderia acarretar, por terceiros, o questionamento da operação e o seu enquadramento com base 

nas figuras jurídicas utilizadas no mercado, a seguir contempladas, descaracterizando a vontade 

das partes. A formatação da operação não chegou a ser questionada. 

(v) Utilização da cláusula de melhores esforços. Essa cláusula foi inserida no TAC (itens 

1.3, 5.1, 5.7, 7.2 e 7.3) “[...] exatamente porque a conduta específica esperada para a obtenção 

do resultado pretendido pode ser desconhecida, difícil ou impossível de definir no momento do 

fechamento do contrato”.67 No caso concreto, e na eventual necessidade de se provar um 

inadimplemento contratual a partir  das cláusulas que determinassem obrigações em regime de 

maiores esforços, as partes contavam, numa primeira hipótese, com a resolução natural pela 

relação de confiança que se construiu, e, numa segunda hipótese, com a intervenção do 

Judiciário, com base na expectativa de conduta recíproca, fundada em parâmetros adotados em 

hipóteses comparáveis com o caso concreto. 

(vi) Simulação. A citação desse item tem o único objetivo de fazer referência como 

hipótese a ser tratada caso houvesse qualquer questionamento sobre a estruturação da operação 

através da constituição do consórcio, o que não ocorreu. No subcapítulo 3.2 está demonstrada a 

estratégia adotada através do consórcio, e sua qualificação e fundamentação como negócio 

jurídico indireto. 

Por oportuno, a cada lançamento a convivência entre as partes demonstrava a forma 

positiva de atuação mútua, o que gerou uma expectativa de colaboração para a resolução de 

assuntos jurídicos e comerciais que viessem a surgir. 

Nesse caso concreto, as partes optaram por não criar um desgaste para definir uma 

matriz de riscos, e seguiram pelo reconhecimento da força coercitiva dos pactos para conferir a 

segurança jurídica indispensável às relações contratuais. 

Desse modo, tem-se que a estrutura jurídica adotada foi satisfatória, já que conciliou as 

expectativas do proprietário e da incorporadora e viabilizou o negócio jurídico, sempre em 

                                                 

67 COSTA, 2016, p.25. 
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cumprimento à legislação pertinente. Da mesma forma, trouxe evidente vantagem às partes no 

que se refere ao recolhimento dos tributos inicialmente projetados para a operação. 

Depois de dez anos, 100% da infraestrutura das áreas foi realizada, e 20% das áreas foram 

objeto de lançamento de empreendimentos imobiliários através do registro de 10 contratos de 

consórcio, correspondente ao desenvolvimento de 4 bairros, e lançamento de 22 fases, ou seja, 

aquém do que foi programado originalmente. Tal fato é atribuído pelas partes (i) às condições 

econômicas do País; (ii) ao excesso de oferta de imóveis na região; (iii) à discussão do novo 

plano diretor da cidade; (iv) às restrições do uso de compensações com a municipalidade, 

restrições estas consideradas favoráveis anteriormente e que hoje impactam as atividades 

imobiliárias negativamente; (v) o aumento dos valores para obtenção de outorga onerosa para 

aumento da capacidade construtiva dos empreendimentos; e, por fim, (vi) o aumento dos valores 

correspondentes ao recolhimento do IPTU. Somado a isso, existe uma insegurança dos novos 

adquirentes em face dos atrasos na entrega de unidades autônomas já lançadas. 

No início de 2017, em decorrência da crise que afetou profundamente o mercado 

imobiliário, e após 7 anos onde a incorporadora foi líder de mercado na região, as partes 

transacionaram o distrato do TAC, no qual (i) o proprietário recebeu imóveis dos 

empreendimentos lançados, como pagamento de dívidas de IPTU vencidas e não pagas pela 

incorporadora, e atrasos na distribuição da receita atribuída ao proprietário decorrente das 

unidades, (ii) foram criadas novas regras de direito de preferência, por 10 anos, para aquisição 

das áreas remanescentes pela incorporadora, caso esta tivesse interesse e condições comerciais 

e financeiras para a continuidade do projeto original, e (iii) foi conferida quitação recíproca às 

partes de todas as obrigações dispostas no TAC.  

Com esse relato, segue uma breve exposição das formatações mais comuns utilizadas 

no setor imobiliário, e que poderiam ter sido aplicadas dentro do contexto do caso estudado, 

bem como as figuras jurídicas efetivamente utilizadas, para depois se contextualizar, 

juridicamente, a prática do caso estudado. 
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3. ANÁLISE DO CASO 

 

3.1. Qualificando o negócio jurídico 

 

3.1.1. Permuta física e permuta financeira 

 

No caso concreto, sob o aspecto comercial, desde o início das negociações a vontade 

das partes consistia na entrega do imóvel pelo proprietário ao incorporador, contra o 

recebimento do valor correspondente a um percentual do produto da venda das unidades 

autônomas construídas no local. Os empresários que atuam no setor de negócios imobiliários 

entendem esse tipo de acordo como uma operação de permuta. Isto porque, a princípio68, não 

há desembolso em dinheiro pelo incorporador para a transferência do bem, que se dará somente 

com a venda das unidades (permuta financeira), ou com a entrega de futuras unidades a serem 

construídas no local (permuta física). Se a contraprestação é a entrega em dinheiro decorrente 

da venda de tais unidades, como aqui se trata, o incorporador as vende, mesmo que em nome 

do proprietário69, e entrega parte do valor decorrente desta venda, conforme regras previamente 

definidas entre os contratantes, como a seguir se demonstrará. 

A permuta no mercado imobiliário pressupõe negociações que envolvem valores 

expressivos, ou assim considerados para as partes contratantes. Essa dinâmica é vista como 

positiva, uma vez que o incorporador se depara com a vantagem de não desembolsar valores 

antes de receber o lucro decorrente do negócio, o que é muito oportuno para qualquer 

investimento. Ademais, conferida essa vantagem ao incorporador, o proprietário 

consequentemente se beneficia, auferindo o recebimento de um valor maior pelo metro 

quadrado; por conseguinte, o terceiro adquirente também poderá se beneficiar de uma vantagem 

no custo da unidade autônoma a ser adquirida.70 

                                                 

68 As partes podem acordar o pagamento de uma antecipação de parte do valor projetado para a operação. 

69 Como a seguir se demonstrará, algumas estruturas adotadas definem que, embora a contraprestação seja em 

dinheiro, o proprietário será titular de unidades no local, e o incorporador fará a venda de tais unidades através de 

um instrumento de mandato, para cumprir a obrigação acordada, de entregar ao proprietário dinheiro e não 

unidades no local. 

70 CAMARGO, 2011, p.31 et seq. 



51 

 

O instituto da permuta71, ou troca, não é exatamente uma inovação contratual. Pelo 

contrário: é considerado o contrato mais antigo da humanidade72, e historicamente antecedeu a 

compra e venda, uma vez que, na sua forma mais pura, trata-se da troca de uma coisa por outra73, 

anterior ao surgimento da moeda como meio de troca. 

A essência da troca não muda no mercado imobiliário. No entanto, os fatos acessórios 

que acompanham a operação de permuta nesta área negocial conferem uma certa sofisticação 

ao contrato, exigindo muitas vezes uma atenção específica aos mecanismos disponibilizados no 

ordenamento jurídico para a concretização da transação, com o intuito de estruturar melhor as 

obrigações de parte a parte e conferir maior segurança à negociação e seus efeitos práticos. Isto 

porque um dos objetos da troca pode ser coisa futura, conforme se verifica no art. 39 da Lei n. 

4.591/6474, e, nessa hipótese, muitas vezes inexistente juridicamente no momento em que se 

contrata.75 De fato, o diferencial se dá pelo fato de tratar-se de bem imóvel, que possui 

exigências específicas para a efetiva transferência da propriedade.76 

O objeto da negociação baseado em coisa futura é a premissa adotada para análise de 

todas as suas formatações, seja por meio da entrega das unidades autônomas que serão 

construídas, seja pelo produto da sua venda. Arnoldo Wald, quando define a permuta, a entende 

como “a transferência da propriedade do bem de um permutante ao outro e a simultânea 

                                                 

71 Permuta: termo derivado do latim permutare que significa “trocar”, “cambiar”.  

72 RODRIGUES JUNIOR, 2008, p. 478 et seq. 

73 BITTAR, 2006, p.37. 

74 Lei. n. 4.591/64, art. 39: “Nas incorporações em que a aquisição do terreno se der com pagamento total ou 

parcial em unidades a serem construídas, deverão ser discriminadas em todos os documentos de ajuste: I – a 

parcela que, se houver, será paga em dinheiro; II – a quota-parte da área das unidades a serem entregues em 

pagamento do terreno que corresponderá a cada uma das unidades, a qual deverá ser expressa em metros 

quadrados. Parágrafo único. Deverá constar, também, de todos os documentos de ajuste, se o alienante do terreno 

ficou ou não sujeito a qualquer prestação ou encargo” (grifo nosso). 

75 “O objeto do contrato concretamente celebrado pode não coincidir exatamente com uma das categorias de 

objetos fixadas legal ou doutrinariamente como índice dos tipos contratuais”. VASCONCELOS, 2009, p. 143. 

76 A Lei 4.591/64 define no seu art. 32 que o incorporador somente pode negociar unidades autônomas após o 

devido registro da incorporação imobiliária no cartório de registro e imóveis competente. No entanto, pode-se 

entender que o art. 39 da mesma lei cria uma exceção a esta determinação, quando trata de unidades futuras. Na 

prática, os cartórios de registro de imóveis adotam, de uma forma geral, a regra do art. 32, ou seja, que as unidades 

autônomas de futuro empreendimento imobiliário não são objeto de registro e promessa de transferência de 

propriedade até que o projeto desse empreendimento seja aprovado pela municipalidade, e o incorporador tenha 

efetuado seu registro no respectivo cartório de registro de imóveis. É cabível, em algumas hipóteses, o 

questionamento para se dar o registro. No entanto, na prática é adotada uma estrutura já aceita pelos cartórios, 

tendo em vista a celeridade do negócio contratado. 
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transferência de outro bem do segundo ao primeiro”77. Daí o entendimento que, ao tratar-se de 

objeto futuro, a permuta contém algumas particularidades. 

Pelo conjunto dessas particularidades — o objeto se tratar de coisa futura; ser um bem 

imóvel, ou o produto decorrente da sua venda; transferência de bens imóveis em momentos 

distintos; necessária conexão de obrigações dos contratantes relacionadas às condições do 

contrato; particularidades do setor em geral — o que se verá é que o instituto da permuta, na 

prática do setor imobiliário, acaba sendo resultado de uma combinação entre tipos contratuais 

normatizados no ordenamento jurídico e outros arranjos criados pelo setor com base na prática 

negocial78, dependendo exclusivamente do que, do ponto de vista civil, negocial e fiscal, possa 

atender aos interesses dos contratantes.79 

Tendo em vista a necessária utilização de outras figuras jurídicas para se formatar, na 

prática, uma operação de permuta, viabilizando a atuação das partes no setor80, se depreende 

que a permuta que trata de negócios imobiliários e tem por objeto unidades autônomas futuras 

ou o produto da sua venda, possui elementos suficientes para demandar uma análise mais detida 

a partir do ordenamento jurídico. Merino Hernandez acertadamente afirma que todos aqueles 

que conceituam este tipo contratual estão mais preocupados com as suas definições e 

características essenciais, mas não se aprofundam nas infinitas possibilidades práticas que dele 

derivam.81 

                                                 

77 WALD, 1998, p.320, grifo nosso. A simultaneidade descrita na definição é o que faz a diferença na formatação 

jurídica da permuta imobiliária por unidades futuras. Nesse sentido: “A permuta, em regra, é um contrato de 

execução instantânea. Sua própria origem assim o confirma. Em sua formulação primitiva, a troca pressupunha o 

câmbio simultâneo dos objetos, o qual deveria ser também concomitante ao consenso.”. No entanto, “Não é 

incompatível com a estrutura desse negócio a oposição de cláusula de execução diferida, como a permuta 

parcelada, seja condicional ou a termo.” (RODRIGUES JUNIOR, 2008, p.498).     

78 Na prática, a formatação jurídica da permuta é realizada através de contratos de compra e venda, confissão de 

dívida, dação em pagamento, e outros, como a seguir se demonstrará. São negócios distintos, mas complementares 

e interdependentes ou conexos. Nesse sentido, WALD, 1998, p.226. 

79 “Acrescentamos, com LINO SALIS, que as partes são livres de conseguir um determinado fim prático, valendo-

se de diversos esquemas contratuais, não podendo, contudo, utilizar, para um determinado efeito, esquemas 

contratuais previstos para outros fins.” (ref. a SALIS, 1964 apud TERRA, 1991, p. 95). 

80 “[...] nada impede a existência simultânea de técnicas distintas alcançar fins análogos”. (WALD, 1998, p.227). 

81 HERNANDEZ, 1978, p.24, e acrescenta: “Es realmente deplorable que em aras de una viciada economia 

legislativa, los códigos modernos hayan abandonado casi totalmente la regulación positiva del contrato de permuta, 

remitiendo para ello a las normas de la compraventa, como si ello pudiera hacerse de forma tan general como se 

hace, sin tener em cuenta las próprias especialidades de uno y outro contrato, que exigirian uma regulamentación 

totalmente independiente y acoplada a las características especiales de cada uno. Y buena prueba de la necessidad 

de esa diferente regulación es que la doctrina se há tenido que venir ocupando de precisar y deslindar las normas 

de la compraventa que pueden ser aplicables a la permuta, en un trabajo realmente árduo y nada sencillo de resolver 

em muchos casos” (op. cit., p.41). Nesse sentido: “Em suma, a permuta ainda tem reservadas significativas 

aplicações no mundo econômico e sua regulação típica pelo Código Civil é tanto necessária quanto uma 

homenagem do legislador a esse antiquíssimo contrato.” (RODRIGUES JUNIOR, 2008, p.484). 
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Perdeu o Código Civil de 2002 a oportunidade de se atualizar e definir esse instituto, 

desconsiderando sua importância e consequências práticas.82 Qualificado como um contrato 

típico, o instituto da permuta é regrado, no Brasil, pelos mesmos dispositivos da compra e venda 

(CC, art. 533)83, pelo menos desde 186884, e dispõe que a permuta se confunde com a compra 

e venda, e, desta forma, deve ser regulada pelos mesmos dispositivos. Talvez por isso tenha 

tido pouca atenção da doutrina.85 Curioso verificar que esse entendimento se dá em diversos 

ordenamentos jurídicos que se baseiam no sistema de civil law.86 

Caracteristicamente, a permuta é definida como causal, bilateral87, consensual88, 

                                                 

82 “[...] o que sobretudo interessa ao técnico do direito é saber quais as leis evolutivas, sem as quais será impossível 

apreciar qualquer regra jurídica ou qualquer medida legal. Seria o domínio das asseverações meramente 

opinativas.” (MIRANDA, 1981, p.5); “O contrato de permuta ou troca não foi definido pelo Código Civil de 2002, 

como também não havia sido pelo Código Beviláqua. Existem no direito comparado duas orientações a respeito. 

Há sistemas, como o brasileiro, que refletem a decadência histórico-jurídica da permuta, tal como se resenhou nos 

itens anteriores, e que implica conferir-lhe um burocrático e residual tratamento jurídico. [...] Como que a 

homenagear esse vetusto contrato, outros sistemas dedicam-lhe indicções mais explicitantes, ao estilo do direito 

francês, italiano, espanhol, chileno e argentino.” (RODRIGUES JUNIOR, 2008, p.485-486). 

83 CC, art. 533: “Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações: I 

– salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da 

troca; II – é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros 

descendentes e do cônjuge do alienante.” 

84 SILVA RAMOS, 1868, p.255, 236 e 257. 

85 Autores consagrados pouco se aprofundam no estudo da permuta, limitando-se a se referir, na forma da 

legislação, às regras da compra e venda. Entre esses, GOMES, 2009; MIRANDA, 1981, p. 285; WALD, 1998, 

p.320. 

86 A literatura estrangeira também é bem escassa ao tratar do estudo e tratamento da permuta, não passando, 

geralmente, de meras referências ao instituto, sem adentrar ao exame detido e profundo dos muitos problemas e 

questões que em seu torno se suscitam ou podem suscitar. Neste sentido, HERNANDEZ, 1978, p.23; Em quase 

todos os ordenamentos, é um contrato que apresenta problemas de configuração, conforme se verifica da análise 

dos artigos que tratam do tema. O Código Civil Português trata da permuta em seu artigo 939, inspirado no Codice 

Civile, que por sua vez trata da permuta nos arts. 1552 a 1555; BGB- parágrafos 433, 445 e 515 único que fala da 

permuta – “se aplicarão a permuta as disposições correspondentes a compra e venda”; Argentina, art. 1126, 1172 

a 1174, e 1614; Código de Seabra art. 1594; Código das Obrigações suíço, art. 237; Code Civil – troca 1702 a 

1707. No direito francês, a distinção entre permuta e compra e venda adquire importância, pois certos institutos, 

como o de lesão, tem vigência na compra e venda, mas não o tem na permuta, conforme se verifica no Código 

Napoleão, art. 1076 (Wayar, Ernesto C. Compraventa y permuta. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 

Buenos Aires, 1984, p. 65); CC Espanhol, art. 1541. Na Espanha, embora regulado pelo ordenamento, a maior 

parte da jurisprudência citada na doutrina considera a permuta um contrato atípico, uma vez que o estudo deste 

contrato no ordenamento espanhol não traz soluções sobre as características do contrato de troca de área por obra 

futura.  

87 Bilateral: produz obrigações recíprocas para as partes contratantes. Tanto o proprietário como o adquirente têm 

obrigações, sendo estas obrigações condições uma da outra, não podendo ser concebidas isoladamente. “La 

permuta es no sólo el contrato más antiuo de la Historia o al menos contemporâneo del trueque de cosa por 

servicios, sino el paradigma más amplio del contrato sinalagmático, del cual descienden todos los contratos que 

se resuelven em um do ut des.” (HERNANDEZ, 1978, p.17). 

88 Consensual: se realiza pelo consentimento mútuo das partes, e não pela entrega efetiva da coisa. Sobre esta 

qualificação, cf. HERNANDEZ, 1978, p.24-31. 
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declarativa89, translativa de domínio90, onerosa91, comutativa92 ou aleatória93, de execução 

diferida, e formal.94 O direito espanhol acrescenta que se trata de um instituto autônomo, com 

essência própria, independente da compra e venda, e não mera hipótese particular desta.95 

Independentemente de haver uma conexão conceitual, comercial e jurídica entre os 

institutos, o entendimento preponderante é baseado na afirmação de que todos os problemas 

que se verificam na permuta são resolvidos com as regras de compra e venda, considerando que 

eventuais diferenças são superficiais, conforme quer fazer valer a norma jurídica inscrita no 

artigo 533 do Código Civil brasileiro.96 Algumas dessas diferenças seriam as seguintes: (i) na 

permuta, de ambos os lados se aliena e se adquire, enquanto na compra e venda se distingue 

com clareza vendedor e comprador; (ii) a venda produz obrigações distintas, de dar e receber o 

valor correspondente, e na permuta as obrigações são, a princípio, iguais, ambos entregam e 

têm o direito de receber a contraprestação; (iii) o objeto é diferente, e, mesmo que parecidos, 

podem ter tratamento diverso.97 Mas não é só. Quando se analisa as possibilidades de rescisão 

                                                 

89 Sendo formal, é declarativa de um direito. 

90 Translativa de domínio: é a causa da transmissão de uma propriedade. Sobre esta qualificação, HERNANDEZ, 

1978, p.31-36. 

91 Oneroso: é um contrato oneroso pelo efeito da reciprocidade das prestações.  

92 Comutativo: as prestações das partes estão determinadas e equilibradas, ainda que sejam alteradas por razões 

das múltiplas circunstâncias que concorrem para o cumprimento do objeto do contrato. Cada parte recebe 

aproximadamente o equivalente do que se entrega para a troca. Supõe equivalência entre as prestações dos 

contratantes, mas não requer esta equivalência como pressuposto. 

93 CC, art. 483: “A compra e venda pode ter objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato 

se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório.” Na hipótese de permuta 

de imóvel por unidades futuras a construir, pode-se concluir que o contrato será aleatório, e nesta hipótese estará 

sujeito às regras do art. 458 do Código Civil: “Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos 

futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente 

o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado venha 

a existir”. “Las partes pueden configurar el contrato como aleatorio pero es extraño y por ello será preciso que así 

resulte de la voluntad expresa e inequívoca de las partes. Posiblemente existe aleatoriedad cuando se determina la 

prestación del cedente como un simple porcentaje de la obra que finalmente se edifique.” (GONZÁLEZ, 2002. 

p.62). Sobre a compra e venda, a qual se remete à permuta: “A compra e venda pode ser de coisas futuras, ou de 

coisas presentes que podem vir a não existir: aplicam-se, então, os princípios do Código relativos aos contratos 

aleatórios”. MIRANDA, 1981, p.273. 

94 Formal: a essência do contrato é a transmissão recíproca da titularidade dos bens objeto da permuta. Serve de 

título para a transmissão da propriedade. Há doutrina que classifica a permuta como informal, tendo em vista que 

a lei não condicionou sua validade à prévia observância de uma forma determinada (WAYAR, 1984, p.623). 

Tratando-se de bens imóveis, a permuta tem um caráter formal. 

95 Nesse sentido: GOMÉZ, 2004, p.52; CHAMORRO, 1997; HERNANDEZ, 1978, p.37. 

96 “[...] la sola circunstancia de someter a um mismo régimen jurídico dos contratos diferentes, no significa negar 

autonomia conceptual a aquele que resulta privado de una propia regulación legal, como ocorre con la permuta. 

Em suma, la permuta es un contrato que goza de autonomia conceptual, pese a su innegable parentesco com la 

compraventa”. (WAYAR, 1984, p.63) 

97 (i) FIUZA, 2006, p.426, citando a lição de R. LIMONGI FRANÇA, Manual de direito civil, v.4, t2, p. 93. (ii) 

NICOLAU, 2002, p.201; Nesse sentido, LOBO, 2003, p.233: “A aplicação das disposições da compra e venda não 

pode ser feita de modo linear, pois esse contrato assenta-se na relação indissolúvel da coisa com o preço, 
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do contrato de permuta por lesão ou inadimplemento, utilizando as soluções adotadas para a 

compra e venda, verifica-se que estas podem se mostrar inócuas no caso concreto de permuta 

baseada em entrega futura.98 

De qualquer forma, a norma peca pela generalização, ao conferir tratamento igual para 

a permuta e a compra e venda, desconsiderando as hipóteses dos negócios imobiliários que 

tratam da entrega de bem imóvel e recebimento de futuras unidades autônomas.99 Diante da 

necessidade legal de se aplicar as mesmas regras da compra e venda na permuta, é imperioso 

interpretá-las em harmonia com a natureza do negócio contratado e com a intenção econômica 

perseguida pelas partes, o que consequentemente cria inúmeras hipóteses de análise e 

significação diversas daquelas previstas na lei atual.100 Na solução de casos individuais, entram 

em contato os problemas específicos deste tipo de negociação, regras e normas gerais do nosso 

                                                 

inexistente na permuta. Em vista disso, a aplicação é exigente de adaptações. A redação da norma deve ser lida 

como se tivesse dito ‘onde couber’”. Ainda, nesse sentido: “Antes de se investigar o alcance do art. 533, é 

importante mencionar que essa norma não converte a permuta em um contrato acessório ou mesmo destituído de 

feições jurídicas próprias. A finalidade da permuta é a obtenção de uma coisa por outra. A compra e venda gira 

em torno do preço. A partir dessa noção básica, não se pode compreender teoricamente a pura e simples 

subordinação entre esses contratos. O Código Civil optou pelo tratamento sintético do regime jurídico da permuta 

com a simples finalidade pragmática de não repetir textos de lei.” (RODRIGUES JUNIOR, 2008, p. 517). 

98 As hipóteses a seguir apresentadas não têm aplicação prática em muitas das formatações utilizadas na permuta 

de imóvel por unidades futuras. “O art. 495 permite que o vendedor sobreste a entrega da coisa na compra e venda, 

ainda não ocorrida, ‘se antes da tradição o comprador cair em insolvência’, até que o comprador ofereça caução 

de pagar no tempo ajustado. Aplica-se o princípio geral da exceção de contrato não cumprido, ficando o vendedor 

munido de direito de retenção para evitar prejuízo. Seria extremamente gravoso para o vendedor, nessa hipótese, 

ser obrigado a entregar a coisa, com a situação financeira periclitante do comprador.” (VENOSA, 2003, p. 55). O 

mesmo autor, (op. cit., p.112) afirma: “[...] na permuta o contratante pode pedir a devolução da coisa que entregou, 

se o outro não cumprir sua parte, pelo princípio da exceção de contrato não cumprido. Enquanto na compra e venda 

existem obrigações distintas, pagamento do preço e entrega da coisa, na permuta os contratantes têm idêntica 

obrigação, qual seja, entregar a coisa.”. LOBO (2003, p.230) dispõe: “Se uma parte não cumpre o dever de dar a 

coisa, a outra poderá opor a exceção do contrato não cumprido. Se só há prazo para um permutante, ao outro pode 

ser exigida a prestação, porque a sua pretensão já nasceu. [...] Na hipótese de vício redibitório, o comprador, na 

compra e venda, tem a seu favor a opção de exigir a resolução do contrato com a devolução do preço ou o 

abatimento do preço. Na permuta não há opção, cabendo à parte prejudicada a pretensão à resolução do contrato, 

com a volta ao estado anterior.” Para contribuir no raciocínio onde envolve permuta por unidades futuras, verificar 

jurisprudência: “A exceção de contrato não cumprido somente pode ser oposta quando a lei ou o contrato não 

determinar a quem cabe primeiro cumprir a obrigação.” (STJ, 3a. T, REsp 981.750, Min. Nancy Andrighi, j. 

13.4.10, DJ 23.4.10).   

99 Sobre este tipo de permuta, LOBO (2003, p. 232) acrescenta: “Esses negócios provocaram uma grande 

revitalização do contrato de permuta, cuja escassa atribuição de importância era demonstrada pela referência a um 

único artigo a ele destinado no Código Civil.”. É esse o posicionamento do direito francês: “[...] en efecto, dice el 

art. 1706 del Cód. Napoleón: ‘la rescisión por causa de lesión no tiene lugar en el contrato de cambio o de 

permuta’”. (REZZONICO, apud WAYAR, 1984, p. 63). González afirma que este tipo de contrato de permuta é 

uma figura cada vez mais frequente no mundo da construção e, portanto, é merecedora de uma maior atenção por 

parte da doutrina, e se encontra dentro dos contratos atípicos, não podendo a este aplicar as normas da compra e 

venda. (Comentario a la Sentencia de 22 noviembre 1994, CCJC, n. 38, abril-agosto, 1995, p. 578). 

100 Nesse sentido, quando na permuta ambos os lados são comprador e vendedor: “O comprador é titular de direitos, 

de pretensões, de ações e de exceções, como o é o vendedor. Algumas ações são comuns; outras apresentam 

algumas diferenças, razão por que devemos cogitar de umas e de outras, em geral e, depois, separadamente”. 

(MIRANDA, 2012, p.433). 
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direito civil, que em algumas ocasiões se mostram insuficientes, inadequadas, ou superadas 

pela prática do setor, como adiante será demonstrado pela jurisprudência atinente. 

Para a utilização da modalidade de permuta de coisa futura, independentemente da 

estrutura a ser adotada, é recomendado que os contratantes tenham ciência e concordem em 

alguns aspectos, quais sejam: (i) disposição para estabelecer uma relação duradoura, sem prazo 

certo para acabar, independentemente dos prazos dispostos no contrato; (ii) projeção 

compartilhada da valorização do metro quadrado negociado; (iii) disponibilidade do 

proprietário para receber seu pagamento de acordo com o desenvolvimento do projeto; (iv) 

definição conjunta de um planejamento tributário; (v) disposição para assumir riscos, que vai 

depender do tipo de formatação do negócio; e, não menos importante, (vi) uma certa relação de 

confiança entre as partes é bem-vinda. Saber com quem se está contratando numa permuta pode 

ser de grande valia, para além de ter um contrato bem escrito, pois acaba, na prática, tratando-

se de uma relação de parceria.101 

A mais básica das classificações da permuta sob o aspecto jurídico é a que se distingue 

pela presença, ou não, da torna, na qual, além da troca entre bens, haverá o pagamento de certa 

quantia em dinheiro, denominada “torna”102, com o objetivo de conferir equivalência de valores 

aos bens trocados. Sob o aspecto do setor imobiliário, é importante ressaltar a distinção entre 

permuta física e financeira, sendo esta última não amparada explicitamente pela norma jurídica. 

Qualquer classificação, no entanto, estará sujeita às diversas formatações estruturais 

disponíveis no mercado. Desta forma, para a compreensão jurídica desse instituto, 

especificamente no mercado imobiliário, será demonstrado no texto as suas formas de 

estruturação na prática comercial, para posteriormente entender como os tipos de permuta se 

                                                 

101 Tendo em vista as variáveis possíveis nesse tipo de negociação, explicitadas ao longo do texto, esse tipo de 

contrato está predisposto a ser caracterizado como incompleto (vide notas de rodapé 22, 29 e 139). 

102 Existe uma discussão doutrinária da importância da torna para se definir a denominação do contrato: permuta 

ou compra e venda. Não entendo tratar-se de uma discussão relevante para este estudo. A grande maioria dos 

autores que citam o tema, entendem que, se o valor em dinheiro for mais relevante que o valor atribuído à troca, 

trata-se de contrato de compra e venda. E a recíproca constitui um contrato de permuta. Quando os valores são 

equivalentes, optam pela permuta. Outros optam pela análise da vontade efetiva das partes para se qualificar o 

contrato. Tratando especificamente da hipótese de permuta de imóvel por unidades futuras a ser construídas no 

local, independentemente do valor da torna, entendo que trata-se de um contrato de permuta, uma vez que o 

contrato deverá apresentar todas as características de um contrato de permuta, a despeito de existir um valor 

relevante ou não de dinheiro a ser pago. LOBO (2003, p.229) cita Carvalho Santos na obra Código Civil brasileiro 

interpretado, v. 16, p. 279: “[...] em regra a volta ou reposição (torna) é um elemento acessório do contrato, que 

não pode, por isso mesmo, modificar a sua natureza: “a troca, embora feita com uma reposição, continua a ser 

troca. Mas, se a coisa é cedida por um preço e por uma outra coisa, de menor valor que o preço em dinheiro, o 

contrato deve ser havido como de compra e venda, porque a quantia em dinheiro é que predomina”. “Para se saber 

se é ‘venda’ ou ‘troca’, aplica-se o princípio major pars ad se minorem trahit; venda, se a parte em dinheiro é 

superior; troca, se é o valor do imóvel.” (GOMES, 2009, p. 245). Cf. WAYAR, 1984, p.63-64. 
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acomodam nessas estruturas. 

De fato, todas as estruturas a seguir apresentadas foram criadas para acomodar os 

interesses das partes, e principalmente para propiciar ao incorporador o desenvolvimento do 

seu negócio, tendo em vista todas as exigências legais e operacionais que a atividade exige. No 

entanto, é importante ter em mente que as propostas de formatação de uma permuta podem ser 

muito variadas, tendo em vista as particularidades, interesses e expectativas das partes, tornando 

inviável discorrer sobre todas as possibilidades de formatação no mundo econômico e nas 

soluções jurídicas que o acompanham. 

Serão citadas as variáveis mais comuns no mercado imobiliário, com suas problemáticas 

mais frequentes, considerando (i) o pagamento a ser feito com unidades autônomas, ou com o 

produto da sua venda, e (ii) a necessidade de obtenção de financiamento pelo incorporador, 

para tanto sendo essencial que tenha o imóvel, ou parte dele, em seu nome.103 

A seguir, é tratado o tipo social, o nome jurídico, a formatação jurídica adotada, suas 

exigências, vantagens e preocupações. A respeito de algumas estruturas, outras particularidades 

serão abordadas nos capítulos subsequentes. 

(i) Permuta física / Compra e venda do imóvel. O proprietário transfere o terreno objeto 

do empreendimento imobiliário para a incorporadora por meio de uma escritura pública de 

compra e venda, contra o pagamento de uma nota promissória pro soluto. No mesmo ato, as 

partes lavram uma escritura pública de novação e confissão da dívida do incorporador perante 

o proprietário, com a promessa de entregar em dação em pagamento a área a ser construída no 

local, representada pelas futuras unidades permutadas, ou definir a quantidade de metros 

quadrados de área construída que o proprietário irá receber pela transferência do terreno ao 

incorporador.  

Sugere-se que seja entregue uma garantia para o cumprimento da obrigação do 

incorporador perante o proprietário, disposta na escritura de novação e confissão da dívida, 

além de se estabelecer outras regras comerciais, como, simplificadamente, prazo para a 

transferência das futuras unidades autônomas, multa decorrente do inadimplemento, e definição 

de responsabilidade sobre o pagamento das custas decorrentes dessa transmissão. Nesta 

formatação, o proprietário evita a responsabilidade decorrente do desenvolvimento da 

                                                 

103 Esse texto não trata das hipóteses nas quais, na permuta por unidades futuras, o proprietário não transfere 

antecipadamente o imóvel para o incorporador desenvolver o empreendimento. Nesta configuração, a relação entre 

as partes tem mudanças significativas, uma vez que não se trata de cumprimento antecipado de obrigação por uma 

das partes. 
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atividade, obra e incorporação, uma vez que transferiu o imóvel para o incorporador de forma 

definitiva. Por outro lado, o imóvel pode passar a ser uma garantia para terceiros, eventuais 

credores do incorporador em decorrência de negócios anteriores ao cumprimento da obrigação 

do incorporador perante o proprietário. Paralelamente, essa transferência se deu sem o 

pagamento da contraprestação, e, muitas vezes, sem garantia, somente com uma promessa de 

entrega futura das unidades ou da metragem no local. Sob esse aspecto, aumenta o risco do 

proprietário, que entregou o bem, de forme definitiva, e se tornou titular de direitos e 

obrigações. 

Para o incorporador essa estrutura é vantajosa, uma vez que o imóvel objeto do futuro 

empreendimento estará em seu nome e poderá ser utilizado como garantia para obter o 

financiamento, crucial para o desenvolvimento da atividade de incorporação conforme relatado 

no Capítulo 2. No entanto, o custo de uma garantia, se houver, pode impactar o resultado do 

negócio de forma significativa. 

(ii) Permuta física / Compra e venda de parte do imóvel. O proprietário transfere a fração 

ideal do terreno a ser incorporado, correspondente à parte do terreno que será de propriedade 

do incorporador. O proprietário mantém-se titular da fração ideal correspondente à parte do 

imóvel a que terá direito com a permuta realizada, fração esta que, com a obra executada e o 

registro da incorporação, será correspondente a determinadas unidades autônomas no local.104 

Sendo o imóvel de titularidade do incorporador e do proprietário, ambos são 

responsáveis juridicamente pela incorporação a ser desenvolvida no imóvel. De direito, o 

proprietário constará em todos os documentos formais da incorporação, uma vez que detém 

parte da área que será incorporada; no entanto quem de fato desenvolverá todas as atividades 

do negócio a ser empreendido será a incorporadora. Sendo o proprietário pessoa jurídica com 

objeto social compatível com a atividade, uma alternativa seria a constituição de uma SPE pelo 

proprietário e pelo incorporador, o que com certeza facilitaria, e muito, a parte burocrática da 

atividade. No entanto, muitas vezes a constituição dessa sociedade não atende àquilo que 

comercialmente foi acordado entre as partes, uma vez que, sendo sócios, cada um deve arcar 

com os custos decorrentes do negócio, proporcionalmente à sua participação, e, de forma 

genérica, o proprietário não contribui com aportes financeiros no empreendimento.  

                                                 

104 Nas hipóteses onde somente uma parte do terreno é transferida, normalmente com o propósito prático do 

proprietário do terreno ter uma garantia da contraprestação, a análise da legislação na Espanha, mais precisamente, 

nos faz entender que pode tratar-se de uma modalidade de sociedade entre as partes. Nesse sentido, cf. 

GONZÁLEZ, 2002, p.63. 
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Nessa formatação, o proprietário, independentemente de fazer parte ou não das 

atividades desenvolvidas na área, tem toda a responsabilidade e assume todas as obrigações do 

incorporador perante terceiros, inclusive no que se refere àquelas perante a instituição 

financeira para obtenção e pagamento do financiamento, sendo solidário pelo valor total da 

dívida. A única vantagem do proprietário, nesse caso, e que deve ser medida em função do risco 

acima disposto, é de ter a garantia de parte do imóvel, que continua em seu nome. 

(iii) Permuta física / Copropriedade das unidades autônomas. A única diferença entre a 

formatação descrita no item anterior e esta, é que aqui as partes podem definir que, 

diferentemente de o proprietário passar a ter determinadas unidades autônomas, proprietário e 

incorporador serão condôminos de cada uma das unidades autônomas que compõem o 

empreendimento quando houver o registro da incorporação, cada um com a participação 

convencionada contratualmente.105 

Esta formatação acrescenta elementos de análise de risco diferentes a ambos. Isto 

porque, um depende do outro para vender cada uma das unidades, não só no que se refere à 

documentação, como no acordo comercial. No entanto, nesta hipótese, o mercado costuma 

formatar a outorga de um instrumento de mandato ao incorporador, por parte do proprietário, 

no qual aquele tem autonomia para a venda das unidades com definições de valores que poderão 

ser previamente definidos. Também é essencial que conste expressamente nos contratos 

celebrados a obrigação recíproca de manter a documentação exigida pela legislação pertinente 

sempre regular, sob pena de a outra parte arcar com as perdas e danos decorrentes da 

inviabilidade da venda e transferência a terceiros. Nesta formatação, da mesma forma que no 

item anterior, o proprietário deverá constar no contrato de financiamento perante o agente 

financeiro, e ser solidário pelo valor total da dívida, conforme exigências do banco credor. 

Somado a isso, caso a documentação do proprietário apresente algum problema jurídico 

que inviabilize o cumprimento das obrigações perante os adquirentes, o incorporador poderá 

ter um risco comercial de imagem perante o mercado, uma vez que o adquirente normalmente 

identifica o empreendimento pela incorporadora do projeto. 

(iv) Permuta financeira / Compra e venda do imóvel com definição de unidades. Da 

                                                 

105 Esta é a formatação contratual defendida por TEJADA (2011). O autor entende que esta é a melhor formatação 

para o contrato de permuta que, na realidade, define uma parceria entre incorporador e proprietário, onde, em 

nenhum momento pode o incorporador receber a totalidade do terreno, uma vez que na relação contratual esta não 

é a vontade das partes. Ele afirma que o fruto do contrato é uma sociedade que recai sobre um objeto real, qual 

seja, o terreno. E, a entrega das unidades autonômas ao proprietário não se trata de uma tradição, e sim de uma 

divisão, uma vez que não se pode fazer a tradição de algo que é próprio. 
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mesma forma disposta no item (i), a estrutura jurídica se dará pela transferência do terreno 

objeto do empreendimento para a incorporadora mediante uma escritura pública de compra e 

venda, contra o pagamento de uma nota promissória pro soluto entregue ao proprietário. 

Também, no mesmo ato, as partes lavram uma escritura pública de novação e confissão da 

dívida do incorporador perante o proprietário, com dação em pagamento das unidades 

permutadas, que serão construídas no local, ou definição da quantidade de metros quadrados de 

área construída que o proprietário irá receber pela transferência do terreno ao incorporador. No 

entanto, embora titular das unidades, as partes pactuam que o proprietário vai receber o valor 

decorrente da venda destas unidades a terceiros, cujas regras estarão dispostas na escritura de 

novação e confissão de dívida. 

Essa formatação de permuta financeira tem uma estrutura jurídica de compra e venda 

(lavratura da escritura de venda e compra e a obrigação de pagamento em dinheiro), mas, ao 

mesmo tempo, possui uma característica jurídica de permuta física, com a obrigação de entrega 

de unidades autônomas disposta na escritura de novação e confissão de dívida. Diferentemente 

dos instrumentos públicos celebrados, nos  quais existe uma promessa de pagamento em 

dinheiro decorrente da venda das futuras unidades autônomas, nessa combinação é necessário 

que as partes definam prazo e forma de pagamento, e acordem uma solução na hipótese de as 

futuras unidades autônomas não serem vendidas. 

Ademais, na hipótese de inadimplemento do pagamento em dinheiro ou de insucesso 

comercial do empreendimento, o proprietário dispõe da obrigação do incorporador, em 

instrumento público, de entregar as unidades autônomas em dação em pagamento. Essa solução, 

embora não seja aquela acordada comercialmente, confere uma certa segurança jurídica ao 

proprietário, que, no insucesso comercial do produto, ainda receberá bens imóveis em retorno 

da transferência do seu patrimônio. 

(v) Permuta financeira / Compra e venda de parte do imóvel. A diferença dessa 

formatação para aquela disposta no item (ii) é a obrigação assumida pelo incorporador perante 

o proprietário. Embora titular das unidades, o proprietário vai receber o valor decorrente da 

venda destas unidades a terceiros, e deve transferir essa fração ideal que ficou em seu nome — 

representada pelas unidades autônomas — para os terceiros adquirentes, ou para a 

incorporadora, após o recebimento do valor correspondente. 

Considerando os riscos dispostos no item (ii), que são os mesmos, nessa formatação o 

proprietário tem a garantia do próprio terreno, até o recebimento do respectivo valor. 

(vi) Permuta financeira / Compra e venda do imóvel. Da mesma forma disposta no item 
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(iv), o proprietário transfere o terreno objeto do futuro empreendimento para a incorporadora 

mediante escritura pública de compra e venda, contra o pagamento de uma nota promissória 

pro soluto. No mesmo ato, as partes lavram uma escritura pública de novação e confissão da 

dívida do incorporador perante o proprietário, pela qual o incorporador se obriga a pagar ao 

proprietário uma porcentagem da receita advinda da venda das unidades autônomas a serem 

construídas no local. O que difere da permuta financeira descrita no item (iv) é que as partes 

determinam que o pagamento será em dinheiro, e não pela entrega de unidades autônomas, 

embora essa obrigação esteja disposta na escritura pública de novação e confissão da dívida, 

lavrada na mesma data. Isto porque, na prática, para atender as exigências burocráticas e 

comerciais do mercado imobiliário, é recomendável o incorporador ter uma escritura de compra 

e venda quitada do imóvel a ser incorporado, o que evita questionamentos sobre a transação 

efetuada e indagação a respeito do cumprimento de obrigações futuras. 

Esta foi a hipótese do caso concreto, embora formatada através do consórcio de 

sociedades.106 

(vii) Permuta financeira / Copropriedade das unidades autônomas. Esta é a mesma 

estrutura adotada no item (iii), na qual proprietário e incorporador são condôminos de cada 

unidade autônoma quando houver o registro da incorporação, cada um com a sua participação 

anteriormente convencionada. No entanto, nesse caso, o incorporador tem a obrigação de 

entregar ao proprietário a receita advinda da participação deste em cada uma das unidades 

autônomas do empreendimento. Nessa hipótese, no entanto, o incorporador deve exigir a 

outorga do instrumento de mandato para venda da fração ideal do proprietário.  

(viii) Permuta física. Essa é a forma de permuta original, celebrada mediante escritura 

pública de permuta, pela qual as partes relatam o que acordaram comercialmente. Ou seja, o 

proprietário do terreno entrega o imóvel objeto da incorporação, e recebe do incorporador, em 

troca, a promessa de entrega de determinada área do futuro empreendimento a ser erigido no 

local. Após a aprovação do projeto na respectiva municipalidade e registro da incorporação no 

cartório de registro de imóveis competente, as partes poderão aditar a escritura de permuta, e 

definir as unidades permutadas. 

                                                 

106 Conforme afirmado anteriormente no texto, cada tipo comercial de negociação pode ser juridicamente 

estruturado de formas distintas. 
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Nesta modalidade, no entanto, o incorporador não tem a garantia da obtenção do 

financiamento à produção, o que pode inviabilizar o desenvolvimento da atividade, conforme 

acima relatado.107 

Aqueles que atuam no mercado imobiliário nomeiam as estruturas descritas nos itens 

(iv), (v) e (vii) como “permuta financeira travestida de permuta física”.108 Nesta, embora a 

formatação jurídica seja de compra e venda, e setorialmente seja uma permuta física, as partes 

inserem uma cláusula ao contrato, ajustando comercialmente a entrega em dinheiro do valor 

correspondente à venda das unidades autônomas (ou da fração ideal correspondente) 

localizadas no futuro empreendimento. 

Nesta modalidade, as partes devem se preocupar em ajustar as condições negociais 

posteriores à lavratura da escritura de compra e venda do imóvel a ser incorporado. Deste modo, 

a parte que irá receber as unidades construídas em troca do terreno dado em permuta autoriza o 

incorporador a negociar essas unidades, embora o faça em nome e representação da parte 

proprietária, ou seja, como mandatária desta última.109 O contrato também deve estabelecer as 

regras pelas quais tais unidades autônomas serão comercializadas, e de quem será a 

responsabilidade pelos atos daí decorrentes. Tudo isso para que o proprietário da área receba, ao 

final, o valor correspondente em dinheiro, normalmente no mesmo fluxo de caixa do 

recebimento da incorporadora pelos adquirentes, considerados os riscos de inadimplemento e 

distratos de unidades110 que podem ocorrer ao longo do empreendimento, conforme descrito no 

subcapítulo 2.6.5 (“Situações anômalas”). 

                                                 

107 Atualmente, os bancos não concedem financiamento à produção baseado em incorporação registrada na forma 

de escritura pública de permuta. Isto porque o imóvel objeto da incorporação, nessa formatação, não poderá ser 

dado em garantia ao banco. No entanto, pelo dinamismo do mercado e criatividade do setor, talvez isso possa 

mudar em breve. 

108 Na prática, pode significar a conversão da permuta em verdadeira compra e venda, pelo cumprimento da 

obrigação de entrega da coisa certa (unidade construída) pela entrega de coisa incerta (valor a determinar).  

109 Sobre o tema, vide subcapítulo 3.1.2.3. 

110 Com a grave crise econômica, o tema dos distratos de unidades autônomas, ou seja, o arbítrio do promitente 

adquirente em desistir de cumprir suas obrigações contraídas através do contrato de promessa de compra e venda 

da unidade autônoma em construção, passou a ser assunto de discussão pelas incorporadoras, que solicitam uma 

nova regulamentação para a prática. O que se utiliza atualmente como base para essas rescisões são as normas do 

CC, do CDC, a jurisprudência sobre o assunto, que delimita o retorno ao adquirente de 80% a 90% dos valores 

pagos à incorporadora, dependendo do caso concreto, e as regras dispostas nos contratos celebrados. O tema 

merece um estudo aprofundado, e tem sido discutido pelos órgãos competentes, com ampla repercussão nos meios 

de comunicação. Para entender o tema: Estadão on line, Economia, “Construção quer nova regra para distratos”, 

07/4/17; “Por que o Brasil não vai bem?”, 10/5/17; “Distrato de imóvel persiste e vira pesadelo para consumidor”, 

15/5/17; “Crise política adia perspectiva de melhora no varejo e no setor imobiliário”, 19/5/17; na coluna Opinião: 

“Distratos agravam a crise no setor imobiliário”, 29/4/17. Os artigos citados referem-se exclusivamente ao 

posicionamento do distrato na relação consumerista. Importante ressaltar que as condições de distrato mudam em 

função do permutante ser considerado parceiro.  
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Embora as estruturas descritas sejam aparentemente muito semelhantes, a divisão acima 

é essencialmente entre as formatações de permuta física e financeira. Não se considerou nos 

itens descritos o ingrediente da torna, por ter sido adotado o entendimento que este não tem 

influência nessa análise, tratando-se de um elemento acessório ao contrato111, e não foram 

consideradas as diversas intempéries possíveis e consequentes possibilidades de solução ou 

distrato, optando por tratar genericamente desse tema ao longo do texto.112 

Em todas as formatações, no entanto, se verifica que as exigências burocráticas e legais 

relativas à operacionalização e viabilização do negócio acabam por impor uma determinada  

formatação jurídica que atenda o interesse econômico das partes, por intermédio do exercício 

da liberdade contratual. Nessas estruturas, impostas pela necessidade, é possível perceber que, 

ainda que a configuração jurídica adotada dificilmente demonstre toda a real intenção das 

partes, influencia toda a análise jurídica da contratação.113 Isto porque em nenhuma das 

negociações descritas o proprietário tem a intenção de transferir o terreno para o incorporador 

sem antes receber o respectivo pagamento. Também não tem interesse em executar uma 

garantia pelo descumprimento da obrigação do outro114, uma vez que a sua já foi cumprida. O 

                                                 

111 FIUZA, 2006, p.426. Vide nota de rodapé 102. 

112 Por exemplo, quando são citados os casos tratados na jurisprudência, ou cuidados que devem ser tomados nesse 

tipo de contratação, tendo em vista as variáveis já conhecidas, no desenvolvimento da atividade, que podem 

influenciar no cumprimento das obrigações definidas pelas partes. 

113 Desde o início, se verifica que o terreno onde será erigido o empreendimento é a base contratual para o negócio. 

Não se pode afirmar que o incorporador é o proprietário exclusivo do terreno. Esta é somente uma forma de se 

construir o contrato, não por desejo das partes, e sim por necessidades burocráticas e legais de se operacionalizar 

o objeto final do contrato, o de construção das unidades autônomas e pagamento da contraprestação. Nesse sentido: 

“A dinâmica comercial, com suas vicissitudes jurídicas e empresariais, pode levar a que determinados negócios 

sejam instrumentalizados de formas diversas, por fatores variados, mas por razões legítimas e justificáveis, que 

devem ser devidamente compreendidas. Para propiciar que a incorporadora tomasse financiamento bancário para 

a obra, conferindo à instituição financeira o terreno permutado em garantia, era necessário que a incorporadora 

recebesse o terreno já quitado, livre de outras obrigações. Para permitir essa operação, inclusive no Sistema 

Financeiro da Habitação, bem como manter o tratamento tributário conferido à permuta, a própria Secretaria da 

Receita Federal emitiu a Instrução Normativa 107/88, permitindo que, em alguns casos, a permuta seja 

instrumentalizada por duas escrituras: (i) uma de venda e compra, com pagamento do preço por meio de uma nota 

promissória pro soluto, que será levada a registro, permitindo, assim, a subsequente contratação do financiamento 

bancário; (ii) outra de novação, confissão de dívida com promessa de dação em pagamento, em que a nota 

promissória é novada pela confissão da dívida de seu valor, que será pago não em espécie, mas por meio da dação 

em pagamento de unidades no local. Em que pese a forma inegavelmente complexa, o objetivo das partes, que é a 

troca do terreno por futuras unidades, em nenhum momento deixa de existir e é por meio da entrega das unidades 

que serão concluídas as obrigações contratuais. Também não se pode alegar simulação, pois as partes, além de 

realizar os instrumentos conforme o ato normativo acima citado, não estão a ocultar do locatário, ou do fisco ou 

de qualquer terceiro interessado, uma operação de venda e compra disfarçada de permuta.” (Bicalho, Rodrigo 

Cury. O direito de preferência do locatário na permuta e na “permuta financeira”. 

https://selecaojuridica1.jusbrasil.com.br/artigos/417527958/o-direito-de-preferencia-do-locatario-na-permuta-e-

na-permuta-financeira). 
114 A execução da garantia, no caso de negócios imobiliários, muitas vezes pode exigir o cumprimento de muitas 

averiguações, e pode não restituir o valor do negócio contratado. Vide nota de rodapé 193. 

https://selecaojuridica1.jusbrasil.com.br/artigos/417527958/o-direito-de-preferencia-do-locatario-na-permuta-e-na-permuta-financeira
https://selecaojuridica1.jusbrasil.com.br/artigos/417527958/o-direito-de-preferencia-do-locatario-na-permuta-e-na-permuta-financeira
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incorporador, do seu lado, não pode abrir mão de receber o imóvel para desenvolver sua 

atividade, o que poderia até ser melhor, uma vez que não precisaria ter gastos bastante vultosos 

com a contratação de uma garantia. No entanto, sem a titularidade do imóvel, o incorporador 

não obtém o financiamento115, e, consequentemente, não tem condições de desenvolver sua 

atividade e cumprir suas obrigações contratuais. Além disso, para garantia dos direitos reais 

contratados, se faz necessário que os contratos celebrados tenham a formatação necessária para 

o atendimento das exigências para registro no cartório de registro de imóveis, atendendo a 

legislação pertinente116, conforme será abordado no capítulo que trata sobre a registrabilidade. 

O que se verifica é que o direito tem nessa matéria uma ordem diretiva e pouco 

interpretativa. Ou seja, na falta de uma norma que atenda as necessidades das partes e o efetivo 

cumprimento das atividades que levam a incorporação imobiliária, o que foi contratado deixa 

de ser explicitado no contrato celebrado, e passa a ser estruturado de uma forma que possa 

atender as exigências burocráticas da prática setorial no mercado, colocando em segundo plano 

o princípio da autonomia da vontade.117 

De fato, nas incorporações imobiliárias, a permuta física ou financeira é usualmente 

formatada mediante escritura de compra e venda.118 No caso concreto, a formatação jurídica se 

deu pela constituição de um consórcio, com a transferência do imóvel ao incorporador celebrada 

com a lavratura da escritura de compra e venda, em cumprimento à obrigação assumida pelo 

                                                 

115 O que se verifica, é que a exigência do financiador de ter o terreno como garantia para aprovar o financiamento 

se sobrepõe aos riscos que o proprietário corre ao transferir a propriedade antecipadamente. 

116 Lei de Registros Públicos n. 6.015, art. 167, inc. I e II. 

117 A explicação da doutrina sobre o funcionamento prático deste tipo de contrato, extrai da qualificação utilizada 

a presença de dois momentos de eficácia desde o plano jurídico real: o proprietário transmite em um primeiro 

momento o terreno para o incorporador, e num segundo momento o incorporador deve transmitir as unidades 

autônomas que correspondam ao proprietário. É unânime a análise dos autores, que tratam do tema, que nesta 

formatação o proprietário tem uma posição mais debilitada, uma vez que transmite sua propriedade e fica somente 

com um direito de crédito ou do cumprimento de uma obrigação perante o incorporador. Crédito este que pode 

levar à aquisição de um direito real, se tudo ocorrer como contratado. Mas a insegurança até este momento é um 

fato. A questão não é puramente teórica, uma vez que tem importantes consequências práticas. A título de exemplo, 

se a obra é embargada pelos credores do incorporador. A resposta que se dá a este problema é muito grave se 

partirmos dos pressupostos de que o cedente não tem mecanismos adequados para defender-se, pois deixou de ser 

titular do terreno, e também ainda não é titular das futuras unidades autônomas, que podem nem ser construídas. 

O que resta ao proprietário, nesse caso, é buscar o cumprimento das obrigações do incorporador como um terceiro 

que tem direito às unidades. 

118 “O modelo negocial parte do reconhecimento da juridicidade dos preceitos oriundos de acordos entre 

particulares, que possuem largo âmbito para o exercício de sua autonomia negocial – decorrência dos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa na ordem econômica. Convive o modelo 

negocial, dentro da moldura desenhada na Constituição e na legislação ordinária, com os outros modelos jurídicos, 

e por vezes será difícil distinguir sua manifestação concreta daquela decorrente da incidência de um modelo 

consuetudinário. Nesse sentido, os chamados usos negociais encontram seu fundamento de legitimidade tanto no 

poder negocial quanto no poder social.” (LUDWIG, 2005, p.168). 
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proprietário, e sob o pacto comercial, na prática, da adoção das regras aplicáveis à permuta 

financeira, a seguir melhor explicitada.119 

Se quando a permuta é tratada no nosso ordenamento jurídico, devem ser adotadas todas 

as regras concernentes à compra e venda, conforme determina o Código Civil brasileiro, não há 

que se pensar em definir uma operação jurídica como permuta financeira, uma vez que esta 

operação, como é qualificada, nada mais é do que a entrega de um terreno contra o recebimento, 

em dinheiro, de uma porcentagem da receita auferida pelo incorporador pela venda das unidades 

que vão compor este empreendimento. Juridicamente, em qualquer lugar que se procure essa 

formatação jurídica, a entrega de coisa contra o pagamento em dinheiro é definida como compra 

e venda.120 

No entanto, em operações imobiliárias, objeto deste estudo, quando ocorre a entrega de 

um bem — neste caso, o terreno onde será erigido o empreendimento imobiliário — contra o 

recebimento de dinheiro, resultante do produto da venda das unidades autônomas construídas 

neste terreno, estamos diante, na prática, de uma operação imobiliária denominada 

setorialmente de “permuta financeira”, e não necessariamente de uma compra e venda, no seu 

sentido mais estrito.121 

É fato que as empresas que atuam no mercado imobiliário utilizam o termo “permuta 

financeira” para definir os negócios que contêm as características citadas. Até mesmo 

companhias de capital aberto, fiscalizadas pela CVM e com regras rígidas sobre a forma de 

                                                 

119 “Siempre que exista um dueño de solar, que pretenda como contraprestácion, por la transmisión del mismo, una 

parte de la cantidad que se pueda obtener por la venta del edifício que sobre él se construya, bien sea de la cantidad 

bruta, bien sea de la liquida, descontados todo o parte de los gastos producidos, nos encontramos en el supuesto 

práctico que vamos a estudiar em esta modalidad de la aportácion que por su importancia, merece la dedicación 

del presente apartado independiente”. (MUÑOZ DE DIOS, 1987, p.133). 

120 CC, artigo 481: “Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa 

coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”. Para AZEVEDO JUNIOR (2005, p.136), “[s]e uma coisa é 

trocada por dinheiro, evidentemente o contrato é de compra e venda”. “SABINO habia considerado que el precio 

de la compraventa también podia consistir em cosa distinta de dinero, lo que explica la interpretación de 

POMPONIO (cfr. Inst. 3,23,2) [...]” (GONZÁLEZ, 2002, p.64).  

121 “Com efeito, a problemática dos contratos em espécie apresenta extensos horizontes, tendo sido, em tempos 

mais recentes, introduzidas inúmeras modalidades, que escapam às classificações tradicionais, ou, mesmo, não 

permitem ordenação sistemática, dadas as inúmeras peculiaridades de que se revestem. Desse conjunto, algumas 

são figuras deduzidas e reguladas desde a Antiguidade, no direito romano, mas a maioria compõe novas 

combinações negociais ou novos modelos contratuais, concebidos e utilizados nos tempos modernos, povoando-

se, assim, o mundo jurídico de inúmeros instrumentos técnicos de circulação de riquezas.” (BITTAR, 2006, p.2). 

“Uma das grandes dificuldades da evolução da ciência jurisdicional nos países de língua e cultura latinas – diremos, 

melhor, de língua não-alemã – é a dificuldade de criar termos novos para fatos novos, ou para relações recém-

descobertas em fatos velhos.” (MIRANDA, 1981, p.354). 
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divulgação de suas informações financeiras aos investidores, utilizam esta terminologia para 

definir seus negócios imobiliários nos relatórios de administração.122 

Isto se dá pela percepção positiva dos investidores sobre este tipo de negócio. Ou seja, o 

incorporador obteve a matéria-prima, e o pagamento será somente após o lançamento do 

empreendimento imobiliário, concomitante com a venda das unidades autônomas, e, 

consequentemente, após o recebimento do produto objeto daquele negócio realizado, ou seja, 

não há desembolso de caixa antecipado. A cada efetivo recebimento, o permutante proprietário 

recebe o percentual correspondente à permuta contratada.123 

Este tipo de contratação, como se verificou, é juridicamente estruturado como uma 

compra e venda124 com termo ou condição, mas também poderia ser confundida como um apoio 

financeiro prestado pelo proprietário ao incorporador para o desenvolvimento da sua 

atividade125, ou, ainda, com uma relação de parceria126. Consequentemente, pode-se discorrer, 

separadamente, sobre essa formatação comercial, que possui características específicas.127 

                                                 

122 Even Construtora e Incorporadora S.A., Demonstrações Financeiras, 31/12/14, quadro “Dívida de terrenos”, p. 

11 de 32. 

123 Consideradas as situações anômalas, citadas no subcapítulo 2.6.5. 

124 Nesse sentido, sobre a compra e venda: “Na formação do contrato, as novidades também são acentuadas, desde 

naqueles contratos que se constituem automaticamente, em operações de mero reflexo, até naqueles em que se 

exige muita reflexão e que se completam em etapas sucessivas. São tais e tantas as diversificações que a venda 

parece tender a se tornar uma técnica jurídica neutra, que ganha conteúdos próprios, conforme o tipo e o objeto 

vendido e a necessidade de justaposição a outros contratos.” (AZEVEDO JUNIOR, 2005, p.20). 

125 Nesse contexto, o incorporador é um beneficiário de um adiantamento do proprietário, que acaba financiando 

a atividade do incorporador, já que este adquire os direitos de uso do terreno para o desenvolvimento de sua 

atividade sem o pagamento imediato de qualquer valor.
 

126 Se admitirmos a relação de parceria, poderíamos admitir a necessidade do elemento essencial de cooperação 

entre as partes, e a classificação desse tipo de contrato como relacional, a exemplo do TAC e do Consórcio, 

conforme exposto nesse texto. 

127 VASCONCELOS, 2009, p.62-3: “O tipo legal e o social mantem-se, coexistem e influenciam-se 

reciprocamente [...] a tipicidade social é graduável. Para que de um tipo social se possa falar é preciso, em primeiro 

lugar, que se verifique uma pluralidade de casos: a tipicidade não é compatível com a individualidade. Em segundo 

lugar, é necessário que essa pluralidade se traduza numa prática, quer dizer, que entre os casos que constituem a 

pluralidade haja uma relação ou ligação tal que eles se reconheçam como aparentados ou do mesmo tipo e que 

essa pratica seja socialmente reconhecível, quer dizer, que seja, no meio social em que é praticada, reconhecida 

como uma prática e não apenas como uma ou mais coincidências fortuitas. Em terceiro lugar, é preciso que exista, 

no meio social em que é praticada, uma consciência assumida, em termos tendencialmente gerais e pacíficos, da 

vigência e da existência dessa pratica como algo de vinculativo, como modelo de referência e padrão de 

comparação, e como norma de comportamento, isto é, é preciso que exista reconhecimento do caracter vinculativo 

dessa prática e desse modelo. São, no fundo, estes os requisitos do reconhecimento do direito consuetudinário. Os 

tipos contratuais sociais são direito consuetudinário. [...] As condutas sociais típicas têm um sentido que lhes é 

inerente e que lhes dá o caráter de condutas humanas que são. Este sentido é um fator importantíssimo na 

configuração e na identificação dos tipos sociais. O facto de terem um sentido significa que aquelas condutas e 

práticas sociais típicas são regidas por regras, regras que lhes não são exteriores, mas antes lhes são próprias e 

privativas, que constituem a sua normatividade. O sentido do tipo é também o que lhe dá a coerência que fornece 

o critério de similitude, capaz de determinar as semelhanças e os desvios e, assim, operar a analogia. Este sentido 

e a normatividade que lhe é imanente são o que permite aprender e explicitar o modelo regulativo dos tipos sociais 

como ‘natureza das coisas’ e tornar operacional a ‘ratio juris’ como ‘premissa latente’ do processo analógico de 
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Embora seja uma prática negocial setorizada, trata-se de um setor de grande relevância 

no desenvolvimento da economia, e, por consequência, a normatização de seus costumes pode 

conferir maior segurança jurídica e dinamismo aos seus contratantes.128 Este fato não foi 

ignorado pelos legisladores ao tratar de outros institutos jurídicos relacionados à compra e 

venda, como a seguir se verifica. 

O Código Civil de 2002, preocupado em especificar algumas modalidades de compra e 

venda que apresentam estruturações próprias, entre outros tipos de contratos, e com o intuito 

de ajustar o regime legal privado, tendo em vista algumas práticas negociais consolidadas, 

baseados em sua relevância e uso, acabou por acrescentar dispositivos próprios ao 

ordenamento, os quais passaram a receber uma disciplina em harmonia com a doutrina que os 

amparara.129 No entanto, essa atenção não foi conferida à permuta, e nem mesmo à 

especificidade da compra e venda, na forma aqui exposta. Por outro lado, e observando sob o 

aspecto positivo do fato, “quanto menos se regula, mais se deixa as partes livres para 

contratar”.130 

No entanto, pelas particularidades verificadas na contratação de uma permuta financeira, 

parece evidente que esta tenha elementos suficientes para ser abordada pela sua estruturação 

própria131, por se tratar, na prática, de uma estratégia adotada no mercado imobiliário na busca 

de uma adequação à autonomia e vontade das partes.132 Se o direito tem como fim “garantir a 

                                                 

concretização.” 
128 “O exame histórico precedente atestou a juridicidade das manifestações sociais espontâneas, ou seja, daquelas 

normas cuja força cogente decorre não de uma imposição estatal, mas da mera repetição de uma determinada 

prática no seio de uma certa coletividade. Os usos e costumes, portanto, criam direito, o que se comprova tanto 

empírica quanto racionalmente, pois o direito consuetudinário é tanto um fenômeno histórico constante quanto 

uma necessidade social – ainda que o direito legislado eventualmente não o reconheça” (LUDWIG, 2005, p.78). 

O referido autor informa que estudou especificamente a jurisprudência gaúcha, devido a “maior proximidade de 

facto em relação aos usos e costumes da região e comunidade”, o que demonstra a influência econômica e social 

do local de atuação de uma incorporadora, que, com o dinamismo do mercado que ocorreu a partir de 2007, foi 

estendida e passou a atuar em diversos estados do País. 

129 “Se a sociedade civil concedeu ao Estado, num instante histórico de definição improvável, o monopólio da 

criação de normas jurídicas, a verdade é que os tempos atuais reclamam a devolução de uma parcela do poder 

nomogenético ao seio social” (LUDWIG, 2005, p.27). 

130 TERRA, 1991, p.65-86.  

131 “[…].em relação ao preço, é preciso que tenha havido acordo também em relação às condições de pagamento, 

como parece óbvio. Do ponto de vista negocial, as condições de pagamento podem ser tão importantes quanto a 

fixação do preço, pois um preço a ser pago em prazo bastante longo difere por demais de um preço de curto prazo 

e pode afetar o próprio negócio” (AZEVEDO JUNIOR, 2005, p.27). 

132 CC, art. 112: “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido 

literal da linguagem”. Para VASCONCELOS (2009, p.153), “[n]ão havendo colisão entre a configuração 

alternativa e os valores da Ordem Juridica que são superiores ao da Autonomia, não se vislumbra razão ou 

justificação para impedir que a mesma função ou utilidade, ainda que típica, seja prosseguida através de mais do 

que uma configuração contratual, ainda que exista já, modelada na lei, uma configuração típica. Nos casos, todavia, 

em que a manipulação da configuração modifica o modo de ser do contrato e a sua função e utilidade próprias já 
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igualdade das relações econômicas dos indivíduos entre si”133, pode-se afirmar que cabe ao 

Legislativo, com apoio do Judiciário, harmonizar os princípios consagrados pelas práticas 

comerciais e empresariais. 

O que se tem, na prática, é o pagamento que decorre da permuta financeira atrelado a 

uma série de obrigações anteriores, que deverão ser cumpridas pelo incorporador para que este 

venda as unidades e cumpra a sua obrigação perante o proprietário do imóvel.134 Desta forma, 

não se pode ignorar o interesse diverso do proprietário nas duas formatações.  

Na permuta financeira, e sempre dependendo dos termos da negociação, o proprietário 

tem interesse direto nas características da unidade a ser construída, que resultarão no valor a ser 

recebido, sendo certo que, na compra e venda, este mesmo proprietário tem interesse somente 

no recebimento do valor contratado. Proprietário e incorporador possuem o mesmo interesse na 

valorização do empreendimento a ser construído, embora tenham posições contratuais 

distintas.135 

                                                 

se torna indesmentível a qualidade da configuração como índice de tipo.” MIRANDA, 1981, p. 256: “Cumpre 

atender mais à intenção das partes que à natureza vulgar dos contratos.” AZEVEDO JUNIOR, 2005, p.24:“Muito 

mais importante do que assinalar distinções e afinidades entre os contratos é perceber o que foi realmente querido 

pelas partes. É isso que deve orientar o intérprete. A pura opção teórica por um tipo de contrato pode contrariar a 

realidade das coisas e acarretar funestas consequências.” 

133 FRANÇA, 1996, p.8. 

134 Nesse sentido, GOMÉZ (2004, p.19) afirma que, mesmo se a contraprestação é a entrega de dinheiro que se 

obtenha com a consequente venda das unidades autônomas, o essencial é que está se falando de uma troca entre 

pessoas cujo resultado final é a construção de um imóvel em que ambos, proprietário e incorporador, vão 

participar; E, ainda: “O termo “permuta financeira” é uma expressão mercadológica já que, tecnicamente, a 

contraprestação será em dinheiro, em valor ainda não definido e dependente de fatos futuros, caracterizando-se 

como uma venda e compra com preço a determinar, nos termos do artigo 486 do Código Civil. Ocorre que o 

negócio tem características bastante peculiares que lhe diferenciam de uma venda e compra simples, pois o 

recebimento do preço depende de êxito da incorporadora na aprovação do projeto, registro da incorporação e 

realização da obra. Além disso, o valor recebido pelo proprietário é variável em função do preço alcançado pelas 

unidades quando lançadas a mercado, o que depende da qualidade do projeto e dos materiais empregados, 

características do produto, valor agregado da marca, campanha de vendas, cumprimento do prazo de obras e outras 

questões. Assim, é um negócio que carrega em seu bojo características intrínsecas ao contrato de permuta, pois 

seu cumprimento depende da efetiva construção de novas unidades imobiliárias, que possam ser regularmente 

lançadas, pelo melhor preço possível.” (Bicalho, Rodrigo Cury. O direito de preferência do locatário na permuta 

e na “permuta financeira”. https://selecaojuridica1.jusbrasil.com.br/artigos/417527958/o-direito-de-preferencia-

do-locatario-na-permuta-e-na-permuta-financeira). 

135 São diversas as formas jurídicas de se chegar ao mesmo resultado prático. Entre elas está a transferência da 

propriedade quando se realiza pela troca de uma participação nos benefícios que se obtenha das unidades 

autônomas a construir. Esta hipótese tem uma finalidade econômica própria, diferente das finalidades anteriores 

(forma clássica, na transmissão da propriedade ao incorporador pela entrega de unidades futuras no local; acordo 

que a cessão do terreno será realizada pela troca de uma porcentagem do edifício, sem determinar as unidades; 

transmissão de uma parte do terreno recebendo em troca determinadas unidades autônomas; cessão do direito de 

construir pela entrega de uma unidade; direito de superfície, pactuando-se em contrapartida a adjudicação de 

unidades autônomas). Esta modalidade tem ânimo de lucro de ambas as partes contratantes em relação ao 

empreendimento a ser construído. Diferente do proprietário que tem por finalidade ser proprietário de outro bem 

imóvel, que fará parte do empreendimento a ser construído. (cf. FRÍAS, 1997, p.14).  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10701352/artigo-486-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://selecaojuridica1.jusbrasil.com.br/artigos/417527958/o-direito-de-preferencia-do-locatario-na-permuta-e-na-permuta-financeira
https://selecaojuridica1.jusbrasil.com.br/artigos/417527958/o-direito-de-preferencia-do-locatario-na-permuta-e-na-permuta-financeira
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O pagamento do terreno em dinheiro pode ser caracterizado como apenas o 

cumprimento da obrigação decorrente do negócio realizado, mas também como a obrigação 

principal de uma série de obrigações precedentes do incorporador, dentre elas: demolir eventual 

construção no local, desocupar o imóvel, aprovar projeto, registrar a incorporação, construir o 

empreendimento, vender as unidades autônomas, instituir o condomínio, para então, 

finalmente, entregar os valores para o proprietário do terreno onde se edificou. 

Por um lado, essa espera do proprietário pela construção e efetiva venda das unidades 

agrega um valor maior à sua permuta. Por outro, em alguns casos, e dependendo da relação 

comercial acordada, o proprietário corre o risco de receber um valor inferior ao esperado, já 

que o incorporador pode não obter o lucro pretendido com aquele empreendimento 

imobiliário.136 De fato, o proprietário escolhe a modalidade da permuta financeira para auferir 

um lucro maior no negócio contratado, e consequentemente assume os riscos decorrentes desta 

escolha.  

O resultado prático da permuta financeira pode ser o mesmo da permuta física, na 

hipótese da segunda se dar com o objetivo da venda, já que o valor a ser pago em dinheiro 

necessariamente decorre da venda das unidades autônomas a serem construídas no local. Desta 

forma, é imperativo que tais unidades sejam construídas. Se verifica, portanto, que o 

proprietário do terreno está, mesmo que tacitamente, concorrendo com o risco de o incorporador 

não construir, ou não vender, para, no fim, correr o risco de não receber o pagamento decorrente 

da entrega do seu terreno.137 

Mostra-se relevante a característica específica deste tipo de contratação, uma vez 

admitido este formato juridicamente, e considerada uma visão não viciada dos elementos que a 

compõem. O fato de a obrigação de uma das partes decorrer de obrigações contratuais 

recíprocas faz com que, no mínimo, a análise desta relação seja feita de forma diferenciada, em 

atenção às regras de direito contratual, à autonomia das partes naquela relação, bem como ao 

posicionamento de cada contratante em relação aos riscos do negócio por um objetivo 

                                                 

136 Verificar alguns exemplos de condição comercial no capítulo que trata de permuta futura. Vide subtítulo 

“Permuta presente e permuta futura”, subítem 3.1.2.2. 

137 Independentemente das garantias constituídas, que por si só admitem a existência do risco no vínculo contratual, 

a relação entre as partes tem uma característica essencial de parceria. Os riscos podem ser diferentes, mas o 

objetivo é comum. Quando se trata do adquirente final, a constituição do patrimônio de afetação de um 

empreendimento, além das vantagens tributárias, tem o objetivo de diminuir seus riscos. O risco também existe, 

mas é diferente. Vide nota de rodapé seguinte. 
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comum.138 Desta forma, analisar este tipo de negociação, classificando-o como uma compra e 

venda pode ferir a sua essência, e contrariar o princípio da autonomia da vontade das partes, 

que rege o direito contratual.139 

A correta qualificação de um contrato é de suma importância, uma vez que tem como 

finalidade principal a definição do regime jurídico que lhe é aplicável, de que depende sua 

validade, bem como a forma a ser utilizada numa eventual solução de conflitos. 

Pelo exposto, e tendo em vista as adaptações jurídicas necessárias ao contrato para o 

cumprimento da relação comercial estabelecida entre as partes, é improvável visualizar como 

um advogado, com base na legislação e doutrina disponíveis sobre o tema, e que não atue 

especificamente na área imobiliária, possa preparar um documento de permuta para um imóvel 

que envolva uma incorporação com contraprestação em unidades futuras a serem construídas no 

local. 

 

3.1.2. Permuta presente e permuta futura 

 

3.1.2.1. Entrega hoje 

 

Os óbices identificados e descritos nesse texto na permuta por unidades a serem 

construídas não estão presentes na permuta simultânea, ou seja, naquela que envolve imóveis 

já existentes. 

Quando se fala de permuta física, somos remetidos a ponderar que se trata da compra e 

venda simultânea de bens imóveis com valores equivalentes. Nessa hipótese, a formatação a 

ser adotada implica na lavratura de uma escritura pública de permuta de imóveis, quitada, sendo 

                                                 

138 Tratando-se de um objetivo comum, o elemento de cooperação entre as partes não se torna essencial? Desta 

forma, não poderíamos afirmar que a permuta física ou financeira com base em unidades futuras a serem 

construídas no local é um contrato relacional, caracterizando uma relação de parceria e não uma relação 

consumerista? Poderia se afirmar que a troca e a compra e venda tem interesses conflitantes quando tratadas no 

âmbito de uma relação pautada em contratos relacionais, admitindo que o TAC e a constituição do consórcio, 

adiante descrito, são contratos relacionais? De fato, a classificação dos contratos pelo objeto não é pacífica. Nesse 

sentido o exemplo a seguir: “[…] a dificultar ainda mais a classificação pelo objeto, não são poucos os contratos 

que, por força de alguma obrigação a ele anexa, acabam se aproximando muito dos de outra espécie. A franquia e 

a distribuição, por exemplo, são de fornecimento de atividade ou produto, e exigem intensa colaboração – mas não 

são contratos de colaboração.” (AZEVEDO, 2005, p. 122). 

139 “[…] ainda que o legislador brasileiro pudesse ter registrado no texto do novo Código Civil que a intenção, no 

âmbito dos negócios jurídicos, é comum a ambas as partes, outros dispositivos acabam por remeter o intérprete ao 

contexto situacional, ou seja, ao ‘lado externo do acordo’. É especialmente significativo, nesse sentido, o teor do 

art. 113 do CC/2002: ‘Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 

celebração’” (LUDWIG, 2005, p.109). Vide nota de rodapé 161. 
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certo que o respectivo registro nas matrículas correspondentes confere titularidade ao 

permutante adquirente. Tradicionalmente, não há qualquer óbice decorrente deste fato que 

possa inviabilizar o andamento da incorporação imobiliária. 

Na permuta financeira, e com base no recebimento do valor decorrente da venda de 

imóveis existentes na data da operação realizada, não há um risco aparente que deva ser 

contextualizado. Ou seja, as partes podem determinar a contratação de uma garantia para o 

cumprimento da obrigação futura de efetuar o pagamento, uma vez que já se deu a transferência 

do imóvel a ser incorporado ao incorporador.  

Teoricamente, não há uma vantagem prática nessa operação e não é comum sua 

realização no mercado, tendo sido mencionada somente a título de exemplo. 

 

3.1.2.2. Entrega futura de unidades ou do produto da venda, num determinado 

período ou com prazo em aberto 

 

Conforme defendido neste texto, o contrato de permuta por unidades futuras é um 

documento mais elaborado, que demanda atenção especial, uma vez que possui elementos 

subjetivos variáveis que devem ser considerados para a consecução efetiva do negócio 

pretendido, sendo estes, objetivamente, e principalmente, as previsões, definições e sanções 

relativas (i) à aprovação do projeto, (ii) construção das unidades, e (iii) respectiva venda, o que 

engloba outra variável, ainda mais subjetiva, que trata da precisão comercial no produto a ser 

desenvolvido. 

Para tanto, as partes devem estar atentas para algumas regras comerciais que devem 

constar no documento: (i) embora seja de praxe, e esteja indicado na legislação (CC, art. 533, 

inciso I), para cada contratante arcar com a metade das despesas do instrumento de troca, de 

que se depreende o ITBI, bem como as despesas com o cartório e registro do imóvel que vier a 

receber, é sugerido definir a responsabilidade dessas despesas referentes às futuras unidades 

autônomas, posteriores à sua entrega, mas antes da sua efetiva transferência. Nas permutas 

física e financeira travestida de física, as despesas de IPTU e condomínio das futuras unidades 

autônomas dadas em pagamento podem se tornar custos não previstos, além de ser algo que 

deve ser administrado, e portanto precisa ser regrado;140 (ii) estabelecer visitas na obra, ou 

                                                 

140 Aqui cabe uma reflexão sobre o papel do permutante que vai receber unidades autônomas: deve ser tratado 

como terrenista ou consumidor (relação de parceria ou relação consumerista)? O consumidor da unidade através 

de contrato de compra e venda, anui com a regra disposta no contrato estabelecendo que este deverá arcar com as 

despesas de condomínio e IPTU relativas à unidade contratada, a partir da data de emissão do habite-se, ou da 
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determinar o recebimento de relatórios técnicos periódicos informando sobre o andamento da 

construção e implementação dos itens descritos no memorial descritivo, o que pode evitar uma 

série de inconvenientes posteriores quando da vistoria e recebimento das unidades autônomas 

entregues na permuta, como atrasos injustificáveis, ou, ainda, evitando a necessidade de 

execução de futuras compensações em dinheiro.141 

Uma vez que se trata de um contrato com muitas previsões, ele também deve abordar 

as variáveis de tempestividade no cumprimento desses atos, bem como suas consequências 

práticas e jurídicas para as partes. Isto porque, muitas vezes quando se trata de permuta, no 

contexto aqui exposto, não está-se falando somente de uma compensação financeira por 

inadimplemento, que, uma vez não cumprida, pode ser executada para restituir a perda.142 

Nestas hipóteses, muitas tratam da impossibilidade do desenvolvimento da atividade pelo 

incorporador, ou da perda de um bem de grande valia para um proprietário. O conjunto das 

expectativas, responsabilidades, obrigações e valores envolvidos somam um conjunto de bens 

de grande porte para todos. 

Desta forma, este tipo de contrato exige uma coordenação de fatores que pressupõem o 

conhecimento da matéria no sentido jurídico e, principalmente, no sentido prático para a análise 

das possibilidades e da sua efetividade como negócio pretendido.143 No entanto, é seguro 

afirmar que numa relação contratual não é possível prever todas as hipóteses de ocorrência de 

fatos, sendo possível tratar, talvez, das ocorrências mais frequentes, com base na vivência no 

mercado profissional e no estudo contínuo da matéria em questão.144 Além dessa natural 

                                                 

Assembleia de Instalação do condomínio, independentemente das exceções pontuais que podem ocorrer. Deveria 

o permutante assumir essa mesma obrigação em relação à unidade permutada? Entendo que sim. Ambos correm 

o mesmo risco de sua unidade ainda não estar formalmente recebida em função de ajustes pontuais. Ao mesmo 

tempo, a unidade está compondo um condomínio que passa a ter despesas próprias, e que desde a sua constituição 

está beneficiando a unidade daquele adquirente, ou permutante.  

141 CC, art. 441.  

142 “Muitas vezes quem permuta busca precisamente a troca direta dos objetos em jogo, levado por interesses e 

motivações que nada têm que ver com o valor real ou venal das coisas trocadas. Para os permutantes, o valor das 

coisas é estimado apenas subjetivamente, à margem dos preços que regem o mercado. O que o permutante quer é 

somente obter o bem concreto que outra pessoa possui, a qual também está igualmente interessada no objeto que 

o primeiro também possui.” (LOBO, 2003, p.229). 

143 Para todas as formas de se operacionalizar juridicamente uma operação de permuta de imóvel por unidades 

futuras a serem construídas no local, MUÑOZ DE DIOS (1987, p.41) entende que o caminho a seguir deve ser 

casuístico, com análise das múltiplas variedades negociais, e afirma: “No es posible encontrar todavía esa 

naturaleza juridical unitaria, ni pretender estudiarlo como un contrato único.” Para NICOLAU (2002, p.206) 

"[e]sse tipo de negócio imobiliário nasce em atenção a algumas razões concretas, que determinam suas 

particularidades.” 

144 “Antever o futuro no presente com base no passado é um esforço cognitivo complexo.” (NATAL, Tatiana 

Esteves. “A teoria dos contratos incompletos e a natural incompletude do contrato de concessão”. 2010. Disponível 
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imprevisibilidade, também é comum que as partes não queiram trazer a termo assuntos que 

possam impactar negativamente o andamento de um negócio, mantendo cláusulas gerais que 

ordenarão a relação jurídica no caso de algo não ocorrer na forma e prazos acordados.145 

Na permuta física, o incorporador muitas vezes se vê atrelado a um produto específico 

que deverá ser desenvolvido no local, uma vez que a expectativa do proprietário naquele 

negócio se baseou nessa premissa. Alguns proprietários podem ser mais exigentes com as 

características principais do empreendimento, querendo definir até o número de elevadores que 

o prédio deverá abrigar, como base para futuras transações, ou então simplesmente se satisfazer 

com o cumprimento da entrega dos metros quadrados correspondentes ao negócio realizado. É 

certo que todas essas expectativas norteiam a formatação do contrato, e definem muitas 

características que devem ser analisadas em um eventual litígio. 

Não sendo possível balizar essa variável, sobre as possíveis exigências do 

empreendimento a ser feita pelos proprietários das áreas permutadas, o incorporador sempre 

deve considerar que haverá alguma exigência do proprietário do terreno sobre as características 

físicas das unidades que serão construídas no local e entregues com base na negociação, 

podendo ser estes requisitos mais ou menos relevantes. Isto porque, quando se contrata, é 

atribuído um valor ao metro quadrado adquirido e construído no local, e esse valor tem como 

alguns dos seus fatores determinantes: (i) a localização; (ii) destinação, sendo esta comercial, 

residencial, hoteleira; (iii) características físicas da unidade e do empreendimento, tendo em 

vista a metragem, os itens de lazer que compõem o empreendimento, o número de vagas de 

garagem; (iv) o padrão de acabamento; (v) o memorial descritivo; e (vi) qualquer outro item 

que possa agregar valor ao bem permutado. 

Outro elemento de importância, e que pode gerar perdas significativas para as partes, no 

caso de inadimplemento, são os prazos contratados, principalmente no que se refere à aprovação 

do projeto, à construção do empreendimento, e à efetiva entrega das unidades “prontas e 

acabadas”, como é praxe se denominar as unidades disponíveis, não só tecnicamente, com a 

expedição das licenças legalmente exigíveis, mas também comercialmente, para efetivo uso e 

gozo daquele que irá receber.146 

                                                 

em: <http://anape.org.br/site/wp-content/uploads/2014/01/004_056_TATIANA_ESTEVES_NATAL_10082009-

17h08m.pdf>. Acessado em: 29 jun. 2017.) 

145 Vide a COASE, Ronald. “Teoria dos custos de transação”. In The problem of social cost. Journal of Law and 

Economics, 3 nov. 1960, p.1-44.  

146 Citando alguns poucos exemplos, no caso de inadimplemento, perdas podem ser computadas, e 

consequentemente arcadas pelas partes: o permutante pode ter um prazo específico para receber a unidade, porque 

está morando de aluguel, ou vai casar; ou se programou financeiramente para receber a renda decorrente desse 
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O cumprimento desses prazos apresenta uma série de variáveis: (i) diligência e 

competência do incorporador, motivo pelo qual é de suma importância, principalmente nesse 

tipo de contrato, saber com quem está se contratando, mediante obtenção de informações no 

mercado e pesquisa a respeito de anteriores empreendimentos realizados; (ii) burocracia e 

lentidão dos órgãos públicos, que, dependendo de cada projeto, podem exigir um número maior 

de análise de diferentes repartições públicas147; (iii) mão de obra e matéria-prima disponível148; 

(iv) mudança de legislação que possa impactar o andamento das aprovações ou das obras149; 

(v) fatores da natureza150; (vi) o cenário econômico local e mundial; e, ainda, na permuta 

financeira, (vii) considerar a época do calendário em que o empreendimento será lançado a 

público, uma vez que o mercado imobiliário pondera que determinadas épocas são mais 

favoráveis que outras, considerando períodos de festas ou férias, muito embora esse fator da 

sazonalidade esteja diminuindo consideravelmente. 

Mas não é só a incorporadora que tem obrigações perante o proprietário. Este, 

dependendo da formatação da permuta, conforme opções descritas nos itens (ii), (iii), (v) e (vii) 

poderá ter mais ou menos responsabilidades para a concretização do negócio entabulado, não 

se podendo afirmar que as suas obrigações se encerram com a entrega do terreno, de fato ou de 

                                                 

imóvel após determinado período; ou pode estar comprometido em outro negócio com a entrega desse imóvel e 

sofrer alguma penalidade em função do atraso. 

147 Além da análise do projeto por alguns órgãos, inerentes a qualquer aprovação, concessionárias de água e esgoto, 

(em São Paulo é a Sabesp), concessionária de energia elétrica (em São Paulo, Eletropaulo), SEL – Secretaria de 

Licenciamento, onde o processo tramita em uma série de coordenadorias e colegiados internos, tais como RESID 

(uso residual), SERVIN (Serviços e uso institucional), COMIN (Uso comercial e industrial), PARHIS 

(parcelamento de solo e habitação de interesse social), SEGUR (Atividade especial e segurança de uso), CEUSO 

- Comissão da Edificação e uso do Solo, CAIEPS – Comissão de Análise Integrada de Projetos e Edificações e 

CAEHIS – Comissão de Análise de Empreendimentos Habitacionais e de Interesse Social, ainda, determinados 

projetos imobiliários dependem da análise de órgãos específicos da Administração Pública para serem aprovados, 

entre eles: DEPAVE – Departamento de Parques e Áreas Verdes, SMT – Secretaria Municipal de Transportes, 

COMAR – Comando Aéreo Regional, Conpresp – Conselho Minucipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico, IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, DECONT – 

Departamento de Controle e Qualidade Ambiental, CTLU – Câmara Técnica de Legislação Urbanistica, 

Graprohab – Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais de Estado de São Paulo, CETESB – 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 

148 Tendo em vista o grande número de empresas que abriu o capital na Bolsa de Valores em 2006 e 2007, e as 

promessas feitas aos investidores, em 2008 o mercado imobiliário passou por um período muito aquecido e as 

obras passaram a ter dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Em outro período houve dificuldade na 

compra de cimento. 

149 Por exemplo, uma legislação municipal que restringe a circulação de caminhões em determinado período do 

dia em regiões especificas, ou a lei que proíbe ruídos em horários determinados 

(http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/zeladoria/psiu/index.php?p=8831 e 

http://www.capital.sp.gov.br/cidadao/rua-e-bairro/legislacao). 

150 Períodos de chuva. 
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direito, para a construção do empreendimento. 

Nas hipóteses em que o proprietário transfere a totalidade do terreno mediante a 

obrigação do incorporador de construir e transmitir ao proprietário determinadas unidades 

autônomas, está-se falando do nascimento de um direito do proprietário frente ao incorporador, 

que poderá ter um caráter obrigacional ou real. Entre estas dimensões, obrigacional e real, existe 

uma considerável possibilidade de acontecimentos que podem alterar a relação entre as partes, 

conforme descrito acima, e que são inerentes à atividade. Trata-se, enfim, de uma permuta de 

direitos e responsabilidades. 

Sob qualquer forma que se veja, as partes são obrigadas a entregar o objeto da permuta, 

e têm o compromisso recíproco de assegurar a posse legal e pacífica da coisa vendida. 

 

3.1.2.3. Se obriga a vender a terceiros em nome do proprietário do terreno 

 

Embora em registro público o incorporador tenha legitimidade para vender a terceiros 

as unidades permutadas, ou a fração ideal destas, comercialmente tais unidades, ou sua fração 

ideal, podem estrar compromissadas ao proprietário permutante.151 

Na permuta financeira travestida de permuta física, o proprietário do terreno, por uma 

exigência do incorporador, entrega um instrumento público de mandato para que este realize a 

venda das unidades autônomas permutadas, ou da fração ideal pertencente ao proprietário. Isto 

porque o incorporador, nessa formatação, tem a obrigação de entregar parte do valor resultante 

das vendas ao proprietário, e, dessa forma, precisa ter o instrumento jurídico necessário para 

realizar essa venda a terceiros. 

Quando se trata de permuta física, várias regras comerciais podem ser dispostas sobre o 

tema, tendo em vista o interesse do permutante proprietário em vender, ou não, as suas 

unidades. Em qualquer hipótese, é de praxe o incorporador solicitar ao permutante a definição 

da formatação a ser adotada antes do lançamento a público do empreendimento imobiliário, 

sem prejuízo de as partes mudarem a formatação comercial inicialmente definida. 

Tendo interesse na venda, usualmente o permutante proprietário contrata o incorporador 

para vender as suas unidades autônomas junto às do incorporador. Isto porque, além de ter toda 

a expertise para realizar essa função, através de sua estrutura ou de empresa especializada 

contratada, o proprietário permutante pode aproveitar esse momento favorável de lançamento 

                                                 

151 É necessário verificar a formatação adotada no caso concreto, de acordo com as possibilidades descritas no 

subcapítulo 3.1.1. 
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do empreendimento, pelo qual o incorporador está realizando uma série de investimentos 

coordenados para a venda dessas unidades, com ações de marketing direcionadas, treino de 

equipe de vendas especializada, e eventos que podem atrair o público adequado. 

Essas vendas são realizadas mediante um instrumento público de mandato, que pode 

delimitar critérios a respeito (i) da utilização da tabela de vendas adotada pelo incorporador, e 

eventualmente um limite para descontos, e (ii) a proporcionalidade nas vendas, sendo, por 

exemplo, a cada cinco unidades do incorporador, uma do permutante deve ser vendida. 

Caso o proprietário tenha interesse em vender as unidades, outras regras podem ser 

negociadas, como (i) não realizar vendas abaixo da tabela utilizada pelo incorporador, pelo 

menos até a venda de um determinado número de unidades, ou até o registro da instituição do 

condomínio, (ii) utilização obrigatória da minuta do contrato de vendas utilizado pelo 

incorporador, ou de uma minuta previamente aprovada pelo incorporador, e (iii) servir-se da 

mesma equipe de corretores escolhida pela incorporadora, sendo estas as regras mais comuns, 

sem prejuízo de outras que possam ser estabelecidas de acordo com o interesse das partes. 

Ainda, na permuta física com mandato, quando o terrenista de nenhuma forma quer 

correr o risco da venda, mas concorda em ser parceiro do incorporador durante um período 

previamente determinado que acompanhe a maturação do empreendimento, as partes podem 

definir um prazo final, a partir do qual, na hipótese de tais unidades não serem vendidas, o 

incorporador assume a compra das unidades, passando a ficar com um estoque maior, e 

desobrigando o permutante de continuar naquela relação comercial.  

 

3.1.2.4. Se não houver terceiros interessados nas unidades, recebe o valor 

equivalente 

 

Na permuta financeira, as partes podem estabelecer diversas formas de recebimento do 

valor resultante da venda das unidades. Uma delas é definir um valor mínimo de pagamento, 

em data certa, independentemente de as respectivas vendas ocorrerem. Essa foi a hipótese do 

caso estudado, e que traz um risco concreto ao incorporador. Ou seja, a despeito dos riscos 

inerentes à atividade, do cenário econômico, a obrigação do incorporador não muda perante o 

permutante. A cautela, nesse caso, recai sobre a determinação dos parâmetros de definição 

desse valor.  

Alternativamente, as partes podem definir que o valor recebido está amparado (i) no 

valor de venda da unidade, hipótese em que o proprietário passa a ter um risco maior, uma vez 
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que essa venda pode ser prejudicada por alguma decisão unilateral do incorporador, de acordo 

com critérios individuais; (ii) na prévia aprovação conjunta da tabela de vendas; ou (iii) no valor 

definido na tabela de vendas do empreendimento, que pressupõe critérios comerciais 

conhecidos e definidos pelo mercado. Essa é uma regra aparentemente justa, porque acompanha 

o mercado e não onera as partes de forma injustificada. 

 

3.1.2.5. Promessa de permuta  

 

A promessa de permuta é, ou deveria ser, o instrumento utilizado pelos contratantes nos 

negócios imobiliários que tratam de permuta por unidades a serem construídas no local da 

futura incorporação. Isto porque trata-se da permuta de um bem imóvel existente, no qual será 

erigido o futuro empreendimento imobiliário, por imóveis que deverão ser construídos no local 

mas que, na época na celebração do contrato, são inexistentes, sendo portanto impossível a 

tradição no momento da contratação. 

Sendo a permuta regrada pelo mesmo regime legal da compra e venda, conforme dispõe 

o CC, art. 533, e não sendo vedada a promessa de compra e venda de coisa futura (art. 483), 

também não há que se falar em vedação de promessa de permuta por unidades futuras. Trata-

se, portanto, de um direito de aquisição amparado pela norma legal, mas que encontra óbice na 

formatação jurídica da atividade da incorporação imobiliária.152 

 

3.2. Estratégia adotada: Consórcio de empresas 

 

O mercado imobiliário pode se apresentar bastante criativo para operações negociais 

aparentemente simples, estruturando-as, muitas vezes, através de negócios jurídicos ditos 

indiretos.153 A figura do consórcio surgiu neste negócio imobiliário para viabilizar entre as partes 

a consecução de um objetivo específico, qual seja, a viabilização do empreendimento, e passou 

a ser o seu diferencial.154 

                                                 

152 Sobre o tema, vide subcapitulo 3.3.1. 

153 “Há, pois, um negócio indireto, quando as partes recorrem, no caso concreto, a um negócio determinado, para 

alcançar, consciente e consensualmente, por seu intermédio, finalidades diversas das que, em princípio, lhe são 

típicas. Mas, a adoção de determinado negócio, para escopos indiretos, não é feita por acaso: tem explicação no 

intuito de se sujeitarem as partes, não somente à forma, mas também à disciplina do negócio adotado.” 

(ASCARELLI, 1945, p. 103-104). 

154 “Consórcio é a associação temporária de empresas com o fito de executar certo empreendimento, sem criar um 

ente com personalidade jurídica, com contrato de constituição arquivado no registro de comércio. É fórmula 



78 

 

O instituto do consórcio de sociedades está baseado nos artigos 278 e 279 da Lei n. 

6.404/76, e sua função é “[p]ermitir a colaboração empresarial em determinadas atividades sem 

que as consorciadas percam a sua personalidade jurídica ou assumam legalmente solidariedade 

pelas suas obrigações referentes ao consórcio”.155 

A constituição desse tipo jurídico pressupõe o elemento da cooperação, uma vez que trata 

da divisão de responsabilidades entre as consorciadas, cada qual na sua área de atuação, mas 

todas direcionadas ao mesmo objetivo comum. No caso concreto, foi esse mesmo propósito 

negocial que legitimou as partes à opção pela constituição do consórcio, com base na pertinência 

do tipo contratual ao fim a que se destinou. 

A estrutura societária adotada no caso concreto, anterior à constituição do consórcio, não 

diverge das estruturas utilizadas no setor para o desenvolvimento de empreendimentos 

imobiliários. Conforme ilustração abaixo, a incorporadora constituiu uma sociedade de 

propósito específico, denominada internamente como SPE Veículo, na qual as sócias eram a 

holding incorporadora e os parceiros que ela pudesse chamar para participar de cada 

empreendimento do projeto.156 

 

                                                 

associativa típica desprovida de personalidade jurídica, que se constitui transitoriamente para o desempenho de 

uma atividade específica” (ESTEVES, 2015. p.375). “O consórcio é um instituto que, há muito, enfrenta algumas 

barreiras jurídicas para atingir sua plena utilidade social e empresarial.” (MUNIZ; MONTEIRO, 2012. p. 289). 

155 CARVALHOSA, 2009, p.399. LSA, art. 279, § único: “O contrato de consórcio e suas alterações deverão ser 

arquivados no órgão de registro do comércio local, devendo ser publicada a certidão do arquivamento.” 

156 Caso não houvesse um parceiro para o projeto, a SPE Veículo seria constituída pela incorporadora (holding) e 

outra SPE da incorporadora. 
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A incorporadora definiu internamente que todo o projeto seria desenvolvido por meio de 

SPEs, sendo constituída uma para cada empreendimento, onde os sócios seriam a SPE Veículo 

e a incorporadora que celebrou o TAC. 

De fato, as partes buscaram, através da constituição de cada consórcio, a redução da 

carga tributária, conforme tratado no Capítulo 2. De forma geral, com amparo no princípio 

constitucional da liberdade, é garantido ao contribuinte o direito de escolher, entre várias 

operações permitidas, aquela que lhe pareça mais adequada ou mesmo que esteja sujeita à 

menor carga de tributos possível, com a consequente obtenção de economia fiscal. O conjunto 

dessas operações normalmente é visto como planejamento tributário legítimo, até o momento 

em que sejam criadas situações artificiais que venham a configurar evasão de tributos.157 

Antes que se pense na possibilidade de simulação, pelo incentivo na formatação do 

negócio com a constituição do consórcio, cabe lembrar que a substância da simulação, entre 

diversos conceitos, trata basicamente de fingir uma realidade, criando uma situação falsa e 

agindo de forma encoberta com o objetivo de enganar terceiros (GAINO, 2007158, p.31-5). Não 

                                                 

157 “Con el solo fin de pagar menor cantidad de impuestos posible, se utilizan formulas de caracter simulatório [...] 

Para que exista a simulación es necesario que haya uma pretensión de engaño a terceiros, y que se de um acuerdo 

simulatorio entre las partes”. (CHAMORRO, 1997, p.97).    

158 A referida obra reúne diversos conceitos de simulação.  Segundo dispõe Ascarelli, quando se trata de negócio 

jurídico indireto, “As partes querem efetivamente, o negócio que realizam; querem efetivamente submeter-se à 

disciplina jurídica dele, e não a uma disciplina jurídica diversa; querem também os efeitos típicos do negócio 

adotado, pois sem estes não alcançariam o objetivo que visam, o qual, embora não se identifique com a consecução 

de tais efeitos, necessariamente os pressupõe. A consecução do objetivo final visado pelas partes não exclui a 
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foi essa a hipótese aqui tratada. O negócio jurídico celebrado é típico, e reúne todas as 

características que poderiam atrair as partes à sua escolha na definição do negócio pretendido. 

Em consonância,  

[...] a menor complexidade na gestão do negócio, a preservação da autonomia administrativa 

das empresas componentes que alocam e retiram seus recursos (inclusive financeiros) de forma 

mais simples, e a maior facilidade no desfazimento do vínculo (não havendo sequer patrimônio 

a ser desfeito) são fatores que certamente tornam o consórcio propício para atividades como a 

da implantação de novos empreendimentos. (ESTEVES, 2015. p.380) 

Sobre a congruência entre o direito das partes e os princípios que os amparam, é seguro 

concluir que  

[...]o conflito existente entre a autonomia privada e a busca pela maximização da tributação 

encontra solução na correta interpretação dos princípios esculpidos na Carta Constitucional. 

Deve-se, diante da colisão de princípios, buscar a solução sempre diante do caso concreto, 

quando o princípio da liberdade, confrontado com o princípio da solidariedade tributária, 

deverão ser coordenados a fim de que se imprima racionalidade ao processo de decisão. (REIS, 

p.51) 

Foi esta a hipótese adotada pelas partes. 

Definida a formatação jurídica do negócio, proprietário e incorporador, por meio dos 

seus veículos societários, firmaram o contrato de consórcio para promover em conjunto a 

primeira incorporação imobiliária do projeto. O referido contrato, além de identificar todas as 

“condições” da incorporação (conforme se verifica nos itens destacados no Capítulo 2), regula 

todos os detalhes da incorporação (conforme se verifica no subcapítulo 2.6), define a 

contribuição a ser dada por cada empresa ao consórcio constituído, bem como a partilha dos 

resultados da incorporação entre as duas empresas, com base na condição comercial acordada 

(subcapítulo 2.6.4). 

Conforme descrito no Capítulo 2, seguindo a recomendação de um tributarista, e tendo 

objeto social compatível com a atividade, a proprietária acabou optando por participar também 

como incorporadora nos empreendimentos imobiliários, com o objetivo de conferir maior 

sustentação tributária na estrutura adotada, caso viesse a sofrer algum questionamento fiscal, e 

não em decorrência de uma exigência legal. 

                                                 

realização do objetivo típico do negócio adotado; adotando o negócio, as partes querem a realização do seu fim 

típico, embora para fins ulteriores; querem, ao contrário do que acontece na simulação, sujeitar-se à disciplina 

própria do negócio adotado.” (ASCARELLI, 1945, p. 120-121). 
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Também classificado como um contrato relacional159, além de ser bilateral ou 

plurilateral, operacional160, interno161, fechado162, horizontal163, de duração, e de criar atos 

obrigacionais perante as partes consorciadas, com conexão causal164, embora sem presunção de 

solidariedade, pode-se afirmar que o “objeto do consórcio é regular a cooperação”165 entre as 

partes. 

Com base no exposto, estabeleceu-se entre as consorciadas o seguinte: (i) a sociedade 

proprietária do terreno, além de contribuir ao consórcio com o terreno objeto da incorporação, 

transferindo o mesmo à incorporadora, também iria participar com 2% das atividades 

relacionadas à incorporação; (ii) a SPE da incorporadora, por sua vez, iria contribuir para o 

consórcio assumindo 98% das obrigações referentes a todo o desenvolvimento da atividade de 

incorporação, assumindo ainda a promoção das vendas e a comercialização das unidades 

imobiliárias.166 Com o cumprimento da sua obrigação de incorporar, as receitas de vendas 

realizadas pela SPE da incorporadora, líder do consórcio, seriam partilhadas entre as 

consorciadas na proporção entre elas acordada em cada um dos contratos de consórcio.167 

                                                 

159 Os principais instrumentos que nortearam esse caso concreto, TAC e Consórcio, foram contratos relacionais, o 

que se explica pela exposição inicial no texto, que trata sobre o relacionamento entre as partes. Ao mesmo tempo, 

essa classificação conclui pela relação de parceria entre as partes, e não consumerista. A boa-fé objetiva, nesse 

tipo de contrato, tem um sentido mais amplo, passando a ser um pressuposto indispensável, e não uma expectativa 

em função de se tratar de um princípio geral. Ou seja, caso não existisse o princípio geral da boa-fé, esta deveria 

ser citada como um elemento essencial desse tipo de contrato, tendo em vista sua característica principal. 

160 Tem o propósito de executar negócio próprio. 

161 Regula as relações entre as consorciadas. 

162 Veda a inclusão de outros sócios. 

163 As consorciadas exploram o mesmo ramo de atividade econômica. “Segundo esse critério seriam horizontais 

os consórcios em que os sócios partilham entre si todos os custos e receitas do negócio de acordo com as 

participações proporcionais previamente acordadas.” (ESTEVES, 2015. p.381). 

164 “Nos contratos de colaboração, ou ‘associativos’, o sinalagma é indireto mas a causa continua presente: um 

sócio se obriga porque o outro também se obriga, ainda que seus interesses não sejam opostos – não há troca –, e 

haja escopo comum.” (AZEVEDO, 2005, p. 129). 

165 AZEVEDO, 2005, p. 122 e 136. 

166 Sobre a afinidade do contrato de compra e venda com outros tipos de contrato: “No aporte, ou conferência, de 

bens a uma sociedade, ou seja, no contrato em que um sócio se obriga a transferir a propriedade de um bem para 

a sociedade, em contrapartida de direitos sociais, também há aproximação entre os dois contratos. Mas a 

contrapartida não é um preço. Não se trata, portanto, de uma venda, cujas regras não regem aquele contrato, como, 

por exemplo, o direito de preferência, ou preempção.” (AZEVEDO JUNIOR, 2005, p.24). Embora não se trate da 

constituição de uma sociedade, também aqui não se considera uma venda e sim uma contribuição ao consórcio 

constituído pelas sociedades. Segundo DIAZ MARTINEZ (1996, p.199), “[...] no parece que exista impedimento 

alguno para que varias personas acuerden, como uma formula alternativa a otras como la permuta de solar por 

pisos a construir y realizando aportaciones muy diferentes – uno el solar, otro el capital para la construcción, otro 

el trabajo, por ejemplo – constituir uma sociedad civil, siempre y cuando se entienda el ‘animo de partir entre si 

las ganacias’”. 

167 “Instrumento Particular de Consórcio de Sociedades”, Capítulo 3 – Das participações na receita do 

empreendimento. 
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O que se viu na estrutura adotada foi que a contribuição das empresas ao consórcio não 

foi feita diretamente em dinheiro, mas sim através da assunção de determinadas obrigações (e 

respectivas despesas), sendo certo que tais atividades a que se obrigaram as consorciadas 

poderiam ser realizadas por elas próprias ou através de terceiros.168 

Tratou-se, efetivamente, de uma forma associativa apropriada e oportuna para acomodar 

a relação das partes, na qual cada uma pode contribuir e desempenhar suas atividades de forma 

colaborativa, e reunir os elementos necessários à consecução do projeto objeto desse caso 

concreto. 

 

3.3. Problemas relativos ao momento de transferência da propriedade 

 

Na forma de aquisição e transferência da propriedade, 

[...] é a ideia de segurança que deve preponderar [...], a segurança jurídica, que protege o titular 

do direito; a segurança do comércio, que resguarda o adquirente de um direito. De qualquer 

modo, seja qual for a tendência que se manifestar na publicidade, a verdade é impor-se na 

atualidade a sua instituição, a criação de normas e institutos que a garantam e solidifiquem, não 

só no interesse do titular do domínio, como no dos terceiros e no dos que possam vir a ter 

direitos reais sobre a coisa alheia. [...] Trata-se de uma verdadeira necessidade social, 

determinada não só por um fator econômico, como ainda por um fator moral, tornando a fraude 

mais difícil ou mesmo evitando-a. (LOPES, 1995, p.30-1, grifo nosso) 

 

3.3.1. Registrabilidade 

 

3.3.1.1. Contrato preliminar 

 

O contrato preliminar é regrado expressamente pelo Código Civil (artigos 462 a 466). 

Ao dispor sobre contratos preliminares, dando-lhes regramento específico, a fim de conferir-lhes 

efeito vinculante, o legislador buscou dirimir antigas controvérsias acerca da matéria, a fim de 

afastar a ideia de que o contrato preliminar deveria ser o espelho do contrato principal. Contudo, 

resta, ainda, a definição sobre o que seriam requisitos essenciais, ou, melhor dizendo, elementos 

essenciais para a formação do contrato principal, o que só pode ser feito a partir da análise de 

                                                 

168 Numa incorporação desenvolvida através de uma SPE, a contribuição das sócias da SPE se dá através de aportes 

realizados na SPE, sendo esta a responsável pelas atividades atribuídas à incorporação, que pode ser dividida 

através de responsabilidades definidas em eventual acordo de quotistas. 
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um caso concreto, pois cada tipo de contrato, pela sua função socioeconômica, tem elementos 

essenciais próprios.169 

No entanto, ao se tratar de bens imóveis como objeto do contrato preliminar, não se 

pode olvidar a exigência do respectivo registro, nos termos do artigo 463, parágrafo único, 

combinado com o artigo 1.417 do Código Civil.170 Ocorre que o artigo 167, inciso I, da Lei de 

Registros Públicos (Lei n. 6.015/73) prevê os tipos de contratos que poderão ser recepcionados 

pelo cartório de registro de imóveis e constituídos desses direitos reais ou obrigacionais, com 

eficácia entre as partes e perante terceiros. 

O contrato preliminar, desde que percebido como uma promessa de compra e venda, 

está entre esses contratos admitidos para o registro imobiliário (Lei n. 6.015/73, artigo 167, inc. 

I, 9). No entanto, para assim ser definido, o registrador deverá entender que no documento estão 

definidos os “requisitos essenciais” do contrato definitivo, conforme determina o art. 462 do 

CC; do contrário, no entendimento do registrador, não se trataria de contrato preliminar, e, 

consequentemente não poderia ser registrado.171 Na compra e venda, tais requisitos consistem 

no consenso entre as partes sobre a definição do objeto e do preço.172 No entanto, tal 

consentimento pode até não estar expresso num valor certo e definido, desde que determine as 

informações e critérios que levem terceiros concluírem o entendimento das partes. 

De fato, por não conter o preço certo e determinado do objeto — ainda que deixasse 

claro o valor atribuído e a forma de cálculo de cada área, apresentando todos os elementos 

constitutivos da intenção das partes em conferir tais direitos —, o registro de imóveis entendeu 

que o TAC não preenchia os requisitos desse rol.  

O que se depreendeu deste fato foi que a função socioeconômica assegurada ao contrato 

preliminar — de trazer segurança às partes durante o processo de negociação, quando se trata 

                                                 

169 O art. 462 do CC fala de “requisitos essenciais”, e não elementos essenciais. Sobre o tema, cf. FERNANDES; 

OLIVEIRA, 2012, p. 309 e ss. 

170 “Ocorre que, se de um lado os terceiros estão obrigados a respeitar as relações negociais entabuladas pelas 

partes, por outro, se impõe que, para tanto, os mesmos devam ter ciência da existência das mesmas, estado que se 

prova por meio da inscrição da minuta do contrato preliminar perante o Cartório de Títulos e Documentos; sendo 

que a obrigação com eficácia real sobre o bem será adquirida com a averbação do pré-contrato junto à matricula 

do imóvel no Registro de Imóveis, como prevê o Código Civil”. (CATALAN, 2008, p.189).  

171 Sobre a antecipação dos efeitos do contrato preliminar nos contratos de compra e venda de imóveis: “Como a 

lei somente reconhece a transferência da propriedade depois de feita a averbação no registro de imóveis, o 

compromisso de compra e venda serve para antecipar os efeitos da transferência da propriedade, dando ao 

compromissário todos os poderes inerentes ao direito de propriedade” (FERNANDES; OLIVEIRA, 2013, p. 309). 

E acrescenta que essa antecipação de efeitos pode ser melhor analisada no trabalho de Raffaella de Matteis (La 

contrattazione preliminare ad effetti anticipati. Padova: CEDAM, 1991). Sobre o tema que trata da necessidade 

do registro para ter efeitos perante as partes e terceiros, op. cit., p. 321. 

172 Decreto Lei n. 3.079/38, art. 11. 
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de bens imóveis — se viu ameaçada diante de regras criadas por leis específicas, que por vezes, 

podem não contemplar a essência dos institutos, e, desta forma, desnaturá-los. 

A respeito deste tema, Carlos Kennedy da Costa Leite afirma:  

O sistema registral brasileiro denota, destarte, a umbilical ligação entre o negócio jurídico 

entabulado pelas partes e o registro, reclamando a ilimitada abertura de fatores causais a registro, 

sob pena de se obstaculizar o fluxo sistêmico entre consensus e res, ou seja, entre o negócio 

jurídico, como veículo e o registro, como consecução. (LEITE, 2015, p.75) 

 

E conclui que 

 

[...] não se pode conceber o totalitarismo normativo da Lei de Registros Públicos nos 

procedimentos afetos à atividade registral imobiliária, inclusive no que pertine ao ingresso de 

títulos a registro, devendo ser aplicado pelo operador do direito, o processo sistemático de 

interpretação ao estabelecer a ligação da norma com o caso concreto, de maneira a 

compatibilizar a LRP, que é norma de direito formal, com o Código Civil e demais normas de 

direito material. (LEITE, 2015, p.79) 

Desta forma, por não conter as características necessárias para registro no cartório de 

registro de imóveis competente, o TAC deixou de exercer o seu objetivo principal perante as 

partes contratantes.173 A partir de então, dotado de todas as características necessárias ao contrato 

preliminar, o TAC passou a ser considerado, em relação aos imóveis ali descritos (Anexo I do 

TAC), um documento de opção de compra, o qual, em uma hipótese mais específica poderia ser 

apresentado para registro especificamente sobre uma das áreas descritas no TAC.  

                                                 

173 “Por este instrumento e na melhor forma de direito, a (proprietária) coloca à disposição das 

EMPREENDEDORAS e de suas coligadas, controladas ou parceiras, os IMÓVEIS, para que estas conjunta 

ou isoladamente e sempre sob a responsabilidade da (SPE da incorporadora) elaborem projetos arquitetônicos e 

afins, promovam a aprovação perante os órgãos competentes e executem, nos mesmos, EMPREENDIMENTOS 

para a venda ao mercado, segundo as condições estabelecidas neste contrato” (TAC, item 1.1., g.n.). Sobre a 

essencialidade do registro para a execução específica, a discussão é antiga, e “observa Orlando Gomes: ‘Desde a 

lúcida observação do Min. Orozimbo Nonato no brilhante voto proferido do Recurso Extraordinário n. 11.049, 

publicado no DJU de 10.08.1951, alertando para a falha na técnica jurídica e consequente confusão do legislador 

entre executividade específica e natureza real do direito do compromissário, vem a doutrina tentando demonstrar 

que a inscrição da promessa no Registro de Imóveis não é a causa da admissibilidade da execução in specie. Esta 

modalidade de execução resulta do princípio geral de que toda obrigação deve ser cumprida tal como se pactuou 

(Frutuoso Santos, op. cit., p. 135) ou particularmente da irretratabilidade do compromisso. Sustentaram 

respeitáveis doutrinadores (Eduardo Espínola, op. cit., p. 65; Altino Portugal, Promessa de Compra e Venda de 

Imóveis, p. 61; Martinho Garcez Neto, op. cit., p. 286) que a adjudicação compulsória se verifica em função da 

irretratabilidade da promessa e não em consequência da sua inscrição. Dessa tese, tiram-se duas relevantes 

conclusões: 1., a promessa de venda com cláusula de arrependimento não admite execução coativa em forma 

específica, embora tenha sido inscrita no registro imobiliário; 2., a promessa irretratável, ainda que irregistrada, 

comporta em tese execução específica (acórdão do TJMG, RT 412/408; RF 209/199)” (BATALHA, 1997, p.424), 

e se estende até os tempos atuais, conforme se verifica no artigo de FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p.321). 

Cabe destacar que as partes, por mera liberalidade, não suscitaram dúvida sobre a recusa no registro do documento.  
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Como exemplo, a ementa de julgado no Conselho Superior da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, na Apelação Cível 0010226-63.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi 

das Cruzes, aos 24/05/16: 

 

REGISTRO DE IMÓVEIS – Interesse jurídico da apelante demonstrado – Legitimidade recursal   

reconhecida – Opção de compra de imóvel não comporta registro em sentido estrito, mas admite, 

em tese, averbação para atribuição de mais ampla eficácia ao direito de preferência do optante – 

Título levado a registro que se amolda, porém, e apesar de sua denominação, à promessa de venda 

e compra de imóvel – Configuração de um compromisso de venda e compra de eficácia (com 

obrigação) fraca – Cláusula resolutiva – Cláusula de arrependimento pactuada – 

Inadmissibilidade do registro em sentido estrito – Ofensa ao princípio da especialidade objetiva 

descartada – Dispensa da exibição de CNDs (item 119.1. do Cap. XX das NSCGJ) – Dúvida 

procedente – Sentença reformada – Recurso provido. 

 

A opção de compra é um instrumento contratual amplamente utilizado no mercado 

imobiliário, com o objetivo de criar um vínculo entre as partes, no qual o proprietário de 

determinado imóvel se obriga, durante um período definido, a vendê-lo, exclusivamente, à outra 

parte, a qual se prontifica a comprar mediante determinado valor, desde que sejam atendidas 

algumas premissas definidas no instrumento. Essas premissas normalmente estão vinculadas à 

regularidade da documentação, confirmação da descrição da área, sua viabilidade financeira 

para o negócio a ser desenvolvido, e eventual aquisição de outras áreas contiguas.174  

                                                 

174 “A opção é um negócio jurídico bilateral, mediante o qual estipulam as partes que uma delas permanece 

vinculada à própria declaração de vontade, enquanto a outra se reserva à faculdade de aceitá-la, ou não. 

Caracteriza-se por ser proposta irrevogável de contratar decorrente de mútuo consenso. Trata-se de contrato que 

não se confunde, por isso mesmo, com a proposta firme existente na formação dos contratos, como parte de 

processo de conclusão. Não é, entretanto, como parece a alguns escritores, um contrato perfeito, subordinado, na 

sua eficácia, à condição de que seja aceito pela parte que não contraiu a obrigação, mas, ao contrário, ficou com a 

faculdade ou prerrogativa. Se o fora, a venda prometida estaria perfeita e acabada, posto que ineficaz no momento 

em que estivesse concluído o contrato de opção.[...]. Da circunstância de participar, pela criação de vínculo 

peculiar, da formação de futuro contrato de venda, não se segue senão que a opção de compra é negócio precursor 

de outro negócio distinto.” (GOMES, 2009, p.288 e 289). LOPES (1995, p.275-7) entende que o contrato de opção 

é promessa unilateral de venda, mas também considerada contrato preliminar, e por isso, passível de registro no 

cartório de registro de imóveis, desde que “a promessa unilateral contenha, na substância como na forma, todos os 

requisitos exigidos no contrato de promessa de compra e venda bilateral, inclusive a renúncia ou a exclusão do 

direito de arrependimento”, e é seguido por BATALHA (1997, p.630). No entanto, esse último cita na mesma obra 

(p.630), posicionamento de Pontes de Miranda sobre o tema: “Segundo Pontes de Miranda (op. Cit., vol. III, p. 

150), na opção de compra, existe direito formativo gerador, que prescinde de qualquer colaboração do vendedor: 

‘A diferença entre o direito da pessoa que conseguiu contrato de opção e o daquela que apenas tem promessa de 

contratar (compra e venda) é de máxima importância. O optante já não precisa de declaração de vontade do 

outorgante; o pré-contratante de compra e venda precisa e tem o pré-contratante vendedor como obrigado a ela. A 

ação nasce ao pré-contatante comprador para que o pré-contratante vendedor execute, ou o Estado execute por ele 

a obrigação de contratar; ao passo que o titular do direito de opção não tem e não precisa de qualquer dessas ações. 

Eventualmente, usaria da ação comum declaratória (art. 2., parágrafo único, do Código de Processo Civil). Se a 

natureza do contrato de opção é tal, que fácil se tornaria conceber como real, após o registro, o direito à aquisição 

em que ele importa, não se passa o mesmo com as promessas de contratar, porque essas, por definição, vêm antes 

do contrato – são pré-contrato. O contrato de opção não é pré-contrato, não é promessa de contratar: é contrato, 
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De acordo com Orlando Gomes, essa distinção está disposta entre o contrato preliminar 

de compra e venda e a opção de compra, e assim definidas as consequências da inexecução 

contratual: 

A inexecução da promessa se resolve em perdas e danos, motivo porque a promessa de venda 

unilateral como contrato preliminar, no sentido próprio da expressão, pelo qual “concordem as 

partes estipular sucessivamente um contrato, permanecendo vinculado a tal obrigação apenas 

uma delas”, configura uma espécie contratual de cuja efetiva consistência e individualidade é 

lícito duvidar. Já a opção de compra, compreendendo, como compreende, vinculação 

irretratável, comporta execução de forma específica, porque não é necessária uma sentença para 

vincular o proponente, vinculado que se acha pela sua própria declaração de vontade. Permitido 

é, nessa hipótese, obter sentença constitutiva de igual eficácia do contrato recusado”, e conclui, 

“O Código Civil de 2002 admite a execução específica do contrato preliminar estipulado sem 

cláusula de arrependimento, seja ele unilateral ou bilateral, o que parece tornar menos relevante, 

do ponto de vista prático, a distinção entre a opção de compra e a promessa de venda”. (GOMES, 

2009, p.289-90) 

A impossibilidade de registro do TAC, por seus aspectos formais, de nenhuma forma 

modificou a relação das partes, tendo sido a base de consulta que direcionou todas as obrigações 

entre as contratantes. 

 

3.3.1.2. Promessa de permuta e contrato de permuta 

 

No contexto do caso estudado, a promessa de permuta é o contrato utilizado para regrar 

a permuta de imóveis por unidades futuras no local. Já o contrato de permuta é aquele que em 

que se dá a troca de imóveis já existentes, com a efetiva tradição dos bens no momento em que 

se pactua. O primeiro não se encontra no rol de documentos passíveis de registro pela Lei de 

Registros Públicos, diferentemente do segundo (Lei 6.015/73, art. 167, inc. I, item 30). 

Embora a lei que regra a incorporação imobiliária mencione a possibilidade da permuta 

por unidades futuras no local (Lei 4.591/64, art. 39), na prática verificamos a existência de 

outros óbices, conforme se demonstrará. 

O artigo 32 da mesma lei define que o incorporador somente poderá negociar sobre 

unidades autônomas após ter o registro da incorporação no cartório de registro de imóveis 

competente, admitindo o registro de promessa de permuta (art. 32, letra “a”). A LRP, por sua 

                                                 

sem qualquer outro contrato, portanto, antes ou depois, que se ligue, conceptualmente a ele”. Em seguida o autor 

indica, sobre o tema, “Ver, também, op. Cit., vol. II, pp. 241 e 291”.        
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vez, define os documentos que serão passíveis de registro no cartório de registro de imóveis175, 

e, embora autorize o registro do contrato de permuta (artigo 167, inc. I, 30), não inclui o contrato 

de promessa de permuta entre eles. Nesse sentido, afirma-se  

[...] que nenhum efeito produz o seu ingresso, tantas vezes obtido sob o pretexto de se tratar de 

direitos imobiliários. Não basta que sejam direitos imobiliários, importando que sejam também 

reais, para constituírem matéria de registro, ponto esquecido por decisões judiciais que dão 

beneplácito à prática contrária aos princípios. (CARVALHO, 1977 apud LEITE, 2015, p.63)176 

É curioso verificar que o Código Civil atribui à permuta todas as disposições da compra 

e venda (art. 533), e admite que a compra e venda pode ter como objeto coisa futura (art. 483). 

Também a LRP admite expressamente o registro da promessa de compra e venda (artigo 167, 

inc. I, item 18). Correta seria, portanto, a interpretação que autoriza o registro da promessa de 

permuta, que trata sobre unidades futuras, desde que irretratável e irrevogável, no cartório de 

                                                 

175 Existe uma discussão doutrinária sobre esse rol ser taxativo ou exemplificativo. As decisões do Conselho 

Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo mantém sólida e pacífica a orientação sobre o rol do 

art. 167 da LRP ser taxativo, conforme se verifica nas decisões proferidas nas Apelações Cíveis nºs 1099413-

38.2015.8.26.0100, 0034052-29.2011.8.26.0554 e 0035067-98.2010.8.26.0576. 
176 O entendimento é que se trata de objeto inexistente, uma vez que o projeto do futuro empreendimento ainda 

não foi aprovado, e algumas vezes nem mesmo foi elaborado. Desta forma, os cartórios de registro de imóveis 

entendem que o contrato de promessa de permuta não pode ser objeto de registro quando a contraprestação são 

unidades autônomas de futuros empreendimentos, sob a alegação de que corresponde a unidades autônomas sem 

aprovação municipal, identificação ou discriminação, e, portanto, inexistentes, sob o aspecto fático e jurídico, o 

que desnatura o contrato de promessa de permuta definido como aquele pelo qual as partes se obrigam a dar uma 

coisa por outra. Ademais, ainda que o empreendimento já estivesse aprovado pela municipalidade, com 

discriminações e especificações já determinadas, alegam que a escritura de permuta deve ser apresentada 

concomitantemente com o memorial de incorporação para o devido registro nos termos do artigo 32 da Lei n. 

4.591/64, uma vez que somente a partir deste ato é que poderão ser negociadas as frações ideais vinculadas às 

futuras unidades autônomas. Nesse sentido: “O que se exige é que a coisa futura seja certa emptio spei e não incerta 

emptio rei speratae. Pela sua própria natureza, pelas condições jurídicas de sua aquisição e transferência, é óbvio 

que a propriedade imobiliária não se pode considerar suscetível de alienação, como coisa futura. Ainda que se 

entendesse de modo contrário, seria, então, um fato absolutamente estranho ao Registro de Imóveis, o qual 

pressupõe a existência de certa e definida do imóvel, em razão do princípio indeclinável da especialização. Trata-

se de um contrato de índole abstrata e o Registro de Imóveis somente pode aceitar os contratos de índole concreta, 

isto é, os que, efetivamente, estejam aptos a servir de base à transferência do domínio. O Registro Imobiliário, por 

sua natureza, exige a efetiva existência do direito a ser transcrito, e não a sua mera possibilidade.” (LOPES, 1995, 

p.325). Em sentido contrário: “[...] é fora de dúvida a viabilidade de contrato incidente em ‘coisa futura’, o qual 

fica perfeitamente definido como condicional – ‘emptio rei speratae’, que se resolve se a coisa não vier a ter 

existência, mas que se reputa perfeito desde a data da celebração, como implemento de ‘conditio’”, e continua 

“[...] ademais, permuta imobiliária não precisa ser de imóvel por imóvel – pode ser de imóvel por direito, por 

ação” (Caio Mário da Silva Pereira, citado por RODRIGUES, Marcelo Guimarães. “A promessa de permuta e o 

registro de imóveis”. 17 mai. 2011. Disponível em: 

<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI133334,91041A+promessa+de+permuta+e+o+registro+de+imoveis

>. Acessado em: 28 jun. 2017.). Favorável ao registro da promessa de permuta, o julgado do Conselho Superior 

da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 13/12/12, na Apelação Cível 0034052-

29.2011.8.26.0554, da Comarca de Santo André.  
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registro de imóveis competente, conferindo a segurança jurídica às partes e terceiros177 sobre a 

negociação realizada. 

De fato, para o registro da incorporação imobiliária baseada em promessa de permuta, 

considerando as unidades futuras, e sua oponibilidade perante as partes e terceiros, é condição 

essencial sua inscrição no cartório de registro de imóveis, com a descrição das características 

contratadas. No entanto, na prática, esse registro pode não ocorrer, seja em função de alguns 

cartórios entenderem que a promessa não está descrita no rol do inciso I do art. 167 da LRP, 

seja por entenderem ser impossível, pela ausência de identificação registral das futuras 

unidades. A ausência de registro pode ainda se dar por opção do próprio incorporador, já que, 

mesmo que se obtivesse o registro do título, este poderia não conferir ao incorporador a certeza 

para obtenção do financiamento à produção, por exigências da formatação adotada pela 

instituição financeira, fazendo com que o incorporador opte por outras formatações jurídicas 

para definir a mesma operação imobiliária. 

Sobre a natureza jurídica do tipo contratual disposto no artigo 39 da Lei 4.591/64, 

Marcelo Terra entende que a promessa de permuta  

[...] configura verdadeira permuta”, e conclui que “inobstante tal tipologia jurídica, a prática 

negocial e registrária aceitou a sua formatação como compra e venda com promessa de dação 

em pagamento ou compra e venda com preço convertido em obrigação de fazer, ou como dupla 

compra e venda com compensação do preço. (TERRA, 1991, p.72) 

Há, de fato, uma incongruência entre os aspectos registrários utilizados pelas partes 

contratantes e a natureza jurídica do negócio praticado. 

O que se conclui é que  

[...] quando as normas legais cogentes, disciplinadoras dos negócios imobiliários, estão aquém 

das exigências dinâmicas da convivência social, mas não atentam contra estas, falhando por 

omissão, então são inquestionavelmente válidas todas as normas contratuais supletivas das 

normas legais cogentes insatisfatórias ou incompletas. [...] muitas vezes, os contratantes, dentro 

do sistema nacional de habitação, ou especificamente dentro do sistema financeiro da habitação, 

são levados a fórmulas que não são as fórmulas desejadas pela convivência deles dentro do meio 

social. (PINTO NETO, 1976) 

Consequentemente, a formatação desse tipo de negócio, embora com base na lei que 

trata de incorporações imobiliárias, pode encontrar um óbice para o respectivo registro que não 

                                                 

177 Esse é o entendimento de AZEVEDO JUNIOR (1983, p.251). No mesmo sentido, RE n. 89.501-9: “os mesmos 

princípios que regem a execução das promessas de compra e venda de imóveis aplicam-se ao negócio jurídico 

caracterizado como promessa de permuta” (RE citado na Revista de direito imobiliário, v.6, p.134-5). 
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permite a sua prática como atividade comercial e econômica, quando se trata das exigências do 

agente financiador. 

 

3.3.1.3.Consórcio 

 

O contrato de constituição do consórcio e suas alterações devem ser levados a registro 

no órgão de registro do comércio local, devendo ser publicada a certidão de arquivamento, 

sendo obrigatória a inscrição no CNPJ (IN SRF n. 1.634/2016, art. 4o, inciso III). 

Apesar da obrigatoriedade dos registros citados, o consórcio não se trata de um ente 

independente, dotado de personalidade jurídica própria, que possa ser sujeito de direitos e 

obrigações178, sendo certo que tais registros somente conferem publicidade do ato constitutivo 

perante terceiros e garantem que as sociedades não sejam solidárias nas suas atividades. Se 

resume a um contrato vinculando sociedades para pôr em andamento a execução de um 

empreendimento específico, sendo certo que o consórcio será representado por meio de uma de 

suas participantes, denominada a empresa líder. As pessoas jurídicas que o compõem podem 

agir em nome próprio adquirindo, vendendo, contraindo obrigações, efetuando pagamentos de 

serviços, entre outros, mas sempre em benefício do empreendimento colimado pelo 

consórcio.179 

Das obrigações dispostas no consórcio, registrado conforme definido em lei, surgiu a 

obrigação do proprietário de transferir o imóvel para a incorporadora. Esta escritura, celebrada 

nos termos do Anexo IV deste trabalho, apesar de não constar no rol do inciso I do art. 167 da 

LRP, foi devidamente registrada no cartório de registro de imóveis, e conferiu ao documento a 

titularidade necessária à incorporadora para realizar as obrigações contratadas. 

                                                 

178 “O consórcio é um contrato que tem por objetivo permitir que duas ou mais pessoas se associem para a execução 

de determinado empreendimento econômico, sem que para tanto sejam considerados como tendo constituído uma 

pessoa jurídica. Em suma, o atributo mais importante do consórcio está no fato de que o mesmo não possui 

personalidade jurídica. Ou seja, cada consorciado mantém a sua individualidade e autonomia como pessoa.” 

(MUNIZ; MONTEIRO, 2012. p.289). 

179 “La existencia o no de colaboración entre las partes durante el processo de construcción se erige como el 

elemento para clarificar si puede hablarse de la existência de uma relación societaria. Si existe cooperación entre 

ambos, com el fin de repartirse entre sí el lucro resultante es más factible la calificación del contrato como 

sociedad.[...] únicamente cabría hablar de contrato de sociedade em aquellos casos em los que las partes pactan la 

cesión dela solar a cambio de um porcentaje em los benefícios derivados de la venta de los pisos o locales 

construídos: los sócios aportan uno el solar y el outro su trabajo y los médios necesarios para proceder a la 

edificación, pero todo ello com la intención de repartir entre sí los benefícios obtenidos a través de dicho negócio. 

La finalidad aqui perseguida es mera y exclusivamente lucrativa; repartirse los benefícios generados como 

consecuencia de la operación econômica desarollada. Desde el primer momento, el contrato va dirigido a obtener 

el máximo lucro posible, colaborando ambas partes para que la actuación se alo más exitosa posible.” (GÓMEZ, 

2004, p.37). 
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3.3.1.4. Estratégia 

 

No caso concreto, a escolha da formatação do negócio pela constituição do consórcio 

não se deu pela dificuldade ou impossibilidade dos registros demandados pela negociação 

comercial estabelecida pelas partes, conforme se demonstrou. 

Definiu-se que a melhor forma de transferência do bem imóvel da proprietária para 

formação do consórcio de sociedades seria através da "Escritura de Transferência de Domínio 

em cumprimento de pacto de Consórcio ", caso tal modalidade fosse aceita pelo cartório de 

registro de imóveis local, o que efetivamente ocorreu. Outra alternativa seria a constituição de 

uma obrigação prévia da proprietária com a SPE líder do consórcio, objetivando sua participação 

no consórcio, a ser liquidada mediante dação em pagamento do imóvel. 

Em qualquer situação, a transferência do imóvel da proprietária em contribuição ao 

consórcio deveria ser norteada pelo valor contábil do bem imóvel, não gerando carga tributária 

sobre o ganho de capital naquele momento. Isto porque a transferência do imóvel, além de ser 

feita pelo valor contábil, não seria objeto de recebimento em dinheiro no mesmo ato, uma vez 

que se deu como aporte para participação no consórcio de sociedades, não redundando em ganho, 

tampouco em recebimento de recursos. 

Esta formatação, em si, apresentou forte característica de uma sofisticada compra e 

venda, com as regras da denominada permuta financeira, sendo certo que a constituição do 

consórcio em nenhum momento descaracterizou uma formatação jurídica que pudesse ser 

considerada mais adequada às premissas impostas pelas partes. Ao contrário, foi uma solução 

que amparou todos os interesses dispostos, e fez com que o negócio se concretizasse de uma 

forma inovadora, funcional e legalmente arrimada no nosso ordenamento jurídico. 

 

3.4. Efeitos do inadimplemento pelo incorporador 

 

De fato, para sua proteção, o proprietário permutante pode utilizar os mecanismos 

existentes na legislação, considerando as estruturas apresentadas, e outras decorrentes, exigindo 

a constituição de uma garantia pela obrigação a ser cumprida pelo incorporador, inserindo no 

contrato a possibilidade de recuperação do terreno mediante uma condição resolutiva 
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expressa180, pactuando uma situação de copropriedade sobre o terreno, dentre outras possíveis 

em cada caso concreto. No entanto, os efeitos práticos de tais dispositivos podem sofrer 

variações significativas se os motivos do inadimplemento se derem antes ou depois do registro 

da incorporação, ou se, por exemplo, a obra já foi iniciada, ou ainda se as unidades do 

empreendimento já foram comercializadas a terceiros.181 

Com tantas variáveis possíveis, é, de fato, relevante a garantia dada pelas incorporadoras 

em negócios jurídicos de permuta de imóvel para incorporação cuja contraprestação seja a 

entrega de futuras unidades no local, ou a entrega de dinheiro proveniente da venda dessas 

unidades autônomas, devendo essa garantia ser avaliada dentro de um contexto mais amplo, 

considerando a sua real eficácia na execução.182 Faz-se necessário, portanto, ter ciência de que 

talvez essa garantia possa não ser suficiente para ressarcir os danos decorrentes183, e, ao mesmo 

tempo, considerar a possibilidade de uma intercorrência pós-contratual184 que atinja 

diretamente a possibilidade de cumprimento das obrigações assumidas pelo incorporador.185 

                                                 

180 “[...] na venda condicional, a integração do ato se realiza pelo simples advento do fato constitutivo da condição, 

sendo que a operação a ser feita no Registro de Imóveis para a indicar, já não mais consiste na transcrição, como 

sucede em relação à escritura definitiva ou à sentença, na promessa de compra e venda, mas sim uma averbação 

que, revelando o evento condicional, dá força retroativa à condição clausulada na venda.” (LOPES, 1995, p.225). 

181 REsp n. 879.548 – SP (2006/0193615-8), Min. Rel. Sidnei Beneti, j. 12/08/2010. DJe 25/08/2010. 

182 A garantia deve ser de execução aparentemente fácil, que independa dos fatos que ocasionaram o 

inadimplemento. Ex.: fiança bancária (o problema dessa garantia, normalmente, é o custo), hipoteca de imóveis já 

performados, que tenham passado por uma avaliação e correspondam ao valor do terreno entregue à incorporadora. 

183 REsp 1.078.753/MS. Min. Rel. João Otavio de Noronha. J. 04/08/2011, DJe: 15/08/2011, abaixo melhor 

analisado.  

184 TJ-PR – AC: 3525542 PR 0352554-2, Rel.: Renato Naves Barcellos, J. 11/10/2006, 18. C. Cível, DJ:7240. 

185 Sobre a prestação de garantia entre os consorciados, no caso concreto, e considerando a álea da permuta 

realizada, e, ainda, tendo em vista os eventos extraordinários que assolam o País, cabe destacar a hipótese a seguir, 

com a seguinte afirmação feita em consulta realizada ao ilustre professor Antonio Junqueira de Azevedo: 

“Entendemos que a figura da resolução por onerosidade excessiva é aplicável, não só aos contratos em que há 

obrigação de garantia e, portanto, prestação de caráter aleatório (como é o caso em tela), como também aos 

próprios contratos aleatórios. Deve-se notar que o Código Civil de 2002 não exclui esses contratos da resolução 

por onerosidade excessiva. Em última análise, deve-se verificar, no caso do Código Civil brasileiro (que admitiu 

a teoria da imprevisão), se os riscos assumidos pela parte que se obrigou a prestar garantia se agravaram 

imprevisível e exageradamente e, assim, se a execução do contrato contraria as justas expectativas das partes, 

violando o princípio da boa fé objetiva, além de quebrar o princípio do equilíbrio contratual.” (AZEVEDO, 2005, 

p. 137, grifo nosso). Ainda sobre o tema: "A onerosidade deve ser do contrato e não da parte contratante” 

(ESTEVES, 2015p. 411). Se decorrente do contrato, e não tendo sido verificado este desequilíbrio no momento 

em que o contrato foi celebrado, poderá ser alegada a onerosidade excessiva. Ou seja, se os riscos foram alojados 

somente a uma das partes no momento da celebração do contato, é o caso de lesão (CC, art. 157) e não onerosidade 

excessiva, que decorre de um fato superveniente e posterior à contratação (CC, art. 478). Desta forma, é essencial 

que se verifique o momento em que a ocorrência desses riscos se deu, porque vai ocasionar na análise jurídica do 

caso concreto de formas totalmente diversas, ou por anulabilidade do negócio jurídico por vício resultante de lesão, 

com prazo prescricional determinado, observadas as características de cada caso concreto, ou a solicitação da parte 

pela caracterização da onerosidade excessiva, com a resolução do contrato. Importante ressaltar que, em ambas as 

hipóteses, pode-se requerer a revisão contratual, baseado na preservação do princípio da função social e econômica 

do contrato. Concordo com a autora supra citada que os contratos aleatórios estão sujeitos à resolução ou revisão 

por onerosidade excessiva, desde que os fatos supervenientes estejam além daqueles já considerados no contrato 
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O fato de a formatação jurídica do negócio imobiliário contratado precisar atender a 

algumas exigências práticas para que seja concretizado, como acima demonstrado, pode ser 

uma causa relevante para que as garantias propostas pela doutrina e disponíveis no mercado 

sejam, em alguns casos, insuficientes, por mais necessárias que se apresentem.186 

 

3.4.1. Antes do registro da incorporação 

 

Em termos genéricos, quando esse inadimplemento, por parte do incorporador, ocorre 

antes do registro da incorporação, pode-se afirmar que é menor a possibilidade da ocorrência 

de danos às partes contratantes para além daqueles previstos em contrato. Isto porque, até esse 

momento, a princípio, a relação negocial não excede as partes contratantes.187 

É certo que o incorporador já investiu no projeto, com realização de estudos de 

viabilidade, contratação de profissionais, despesas com emolumentos, e o proprietário, por sua 

vez, ficou com o imóvel estagnado, na expectativa do negócio a ser realizado, podendo 

inclusive, durante esse período, ter perdido renda em função da rescisão de uma locação 

anterior, ou então ter autorizado a demolição do imóvel existente no terreno, e na rescisão não 

ter de volta a respectiva construção; pode, ainda, ter perdido a oportunidade de outro negócio 

que tenha surgido durante esse período. No entanto, todas são possibilidades previsíveis no 

contexto do negócio realizado. 

Também pode impactar a forma de resolução do contrato o fato de o imóvel já ter sido, 

ou não, transferido para o incorporador. Na prática, o incorporador tem a posse anterior do 

terreno para que possa preparar a área comercialmente, mas a escritura normalmente só é 

lavrada quando o projeto é aprovado pela municipalidade, pelo que se torna certo o registro e o 

                                                 

aleatório. Ou seja, quando o acontecimento tiver relação com a álea extraordinária da avença. Nesse entendimento 

a Comissão de Direito das Obrigações, na V Jornada de Direito Civil, aprovou Enunciado: “É possível a revisão 

ou resolução por excessiva onerosidade em contratos aleatórios, desde que o evento superveniente, extraordinário 

e imprevisível não se relacione à álea assumida no contrato”. A doutrina não é unanime quanto a este ponto. O 

que não pode acontecer é, no caso concreto, e pela flexibilidade que nosso ordenamento jurídico confere aos juízes 

em função da aplicabilidade dos princípios sociais, que não seja devidamente verificada a ocorrência desta álea 

extraordinária, causando efetivamente uma insegurança maior nas relações contratuais e corrigindo distorções. 

186 Considerando que a formatação da permuta pode ser realizada através de uma escritura pública e definitiva de 

compra e venda, com a transferência do imóvel antes do proprietário receber a contraprestação ajustada na escritura 

de novação e confissão da dívida. A garantia serve para reforçar as obrigações de fazer do incorporador, mas, ao 

mesmo tempo pode se tornar um impeditivo ao negócio em função do seu alto custo. Quanto mais garantias o 

proprietário pedir, mais difícil pode ser para o incorporador cumprir a sua parte do contrato. 

187 As partes podem ter se comprometido com outras obrigações em decorrência daquela negociação. No entanto, 

deve-se considerar as cláusulas resolutivas que normalmente constam nesse tipo de contrato, sobre a aprovação 

do projeto, prazo, e outras ocorrências que podem impactar o negócio. 
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lançamento do empreendimento para venda a terceiros. Por óbvio, outra pode ser a contratação, 

mas o profissional que atua no setor costuma prever esse tipo de ocorrência e criar, 

contratualmente, o mecanismo de resolução entre as partes, com a devolução do imóvel ao 

proprietário, e uma possível penalidade caso tenha havido a demolição de imóvel anterior. 

Como exemplo de decisão que trata dessa hipótese de resolução anterior ao registro da 

incorporação, segue a ementa de julgado no estado de Pernambuco, aos 02/03/11, na Apelação 

Cível 500274199 PE 147166-5, da 2ª Câmara Cível, Rel. Alberto Nogueira Virgínio: 

PROMESSA DE PERMUTA. OCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA. RESTITUIÇÃO DO 

VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE TORNA. EFEITO ANEXO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A 

PARTIR DA CONTRA-NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL AO 

MONTANTE A SER DEVOLVIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.1 - Diante da extinção da 

relação obrigacional por ocorrência de condição resolutiva prevista no contrato preliminar (promessa 

de permuta) tem-se, por efeito anexo, o surgimento do dever das partes de devolver as coisas 

prometidas, retornando-se ao status quo anterior à celebração do compromisso que, no caso concreto, 

implica a restituição do valor que a ré/2ª apelante recebeu da autora/1ª apelante a título de torna, não 

se configurando, portanto, julgamento extra petita tal determinação no texto sentencial, ainda que não 

conste nos autos pedido expressamente formulado nesse sentido. 2 - A despeito dos prejuízos que a 

autora/1ª apelante teve com os gastos preliminares do empreendimento, como a aprovação do projeto 

pela Prefeitura da Cidade do Recife, ou mesmo com eventuais lucros que supostamente deixou de obter 

em face da potencialidade do negócio, não há se falar em qualquer direito à indenização relativo aos 

referidos gastos, com exceção ao pagamento efetuado antecipadamente à ré/2ª apelante a título de torna, 

ressaltando-se que a extinção da relação obrigacional deveu-se à ocorrência de condição resolutiva, 

não lhe recaindo, destarte, qualquer imputação de culpa em virtude da não realização do negócio 

firmado, muito menos de se ter como ilícita sua conduta de recusar a assinatura da escritura de permuta 

anteriormente pactuada. Cabível, entretanto, a incidência de correção monetária e juros moratórios ao 

valor restituível, a partir da contra-notificação da recusa ao prosseguimento do contrato por parte desta 

última, aplicando-se, ainda, o ônus da sucumbência proporcional a esta parte específica, à luz do 

princípio da causalidade. 

Segue, ainda, um exemplo de resolução contratual, na qual a construção no local já havia 

sido demolida: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

DE PROMESSA DE PERMUTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Contrato de permuta, através 

do qual o autor entregou imóvel aos demandados para receber, em troca, uma sala comercial, três boxes 

e dois apartamentos em prédio a ser erguido no terreno. Demolição de prédio residencial que havia 

anteriormente sobre o terreno, chegando a ser construído somente um pavimento com a parte comercial. 

Desfazimento da avença com retorno das partes à situação anterior, ficando, contudo, os adquirentes com 

a propriedade da área construída e direito à indenização pelo uso do imóvel desde as citações até a data 

da reintegração liminar. Entretanto, não há razoabilidade em que se indenize o prédio residencial que 

anteriormente existia. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.188 

                                                 

188 Apelação Cível nº 70052308657, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 

Puricelli Pires, Julgado em 25/04/2013. 
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No entanto, cada caso é um caso, e não se pode afirmar que existe uma regra para cada 

ocorrência, e sim a necessidade do conhecimento da matéria para se prever hipóteses mais 

corriqueiras e as correspondentes suposições de resolução, de forma a não onerar nenhuma das 

partes para além do próprio insucesso do negócio contratado. 

 

3.4.2. Após o registro da incorporação; 

 

Contudo, quando esse inadimplemento ocorre após o registro da incorporação, é maior 

a possibilidade de seus efeitos se tornarem mais amplos. Isto porque a relação com o permutante 

já está estabelecida mediante a celebração dos documentos definitivos. Também, nesse 

momento, para descrever o básico, o incorporador já assumiu obrigações perante terceiros, seja 

em razão do fato de a incorporação estar registrada e ter seus efeitos legais, seja pela venda de 

unidades autônomas, seja pelo eventual início da obra do empreendimento. 

Cabe ressaltar, nesse contexto, a prerrogativa do incorporador em fixar um período de 

carência, no qual é possível desistir da incorporação (Lei n. 4.591/64, art. 34). Nesse caso, os 

danos decorrentes podem ser reduzidos, desde que o incorporador tenha sido diligente na 

atividade, no que se refere à destinação dos valores que recebeu pela venda das unidades, e na 

definição de regras com o permutante. No caso concreto, as partes definiram no contrato de 

consórcio a destinação dos valores recebidos pelos promissários adquirentes das unidades 

autônomas durante o período de carência, conforme relatado no Capítulo 2. 

 

3.4.2.1. Em relação ao proprietário do terreno 

 

No momento em que o proprietário do terreno já entregou o imóvel para 

desenvolvimento da incorporação, é necessário verificar a formatação contratual do negócio 

realizado, e a real intenção das partes, de modo que se faça uma análise correta sobre o 

posicionamento jurídico do permutante na relação contratual (parceiro, incorporador e/ou 

consumidor), o que terá influência direta na solução de eventual controvérsia. Na realidade, 

todas essas figuras podem se confundir dependendo da abordagem no caso concreto.189 

                                                 

189 Sobre o CC e CDC: “Visível é a proximidade entre as duas legislações, de forma que, havendo descuido por 

parte do magistrado, pode-se facilmente confundir sobre a atuação de um ou de outro instrumento normativo, 

devendo-se observar os moldes contratuais estabelecidos, bem como a situação fática inerente a cada caso 

concreto, analisando-se se esta versa sobre relação de consumo ou não, para uma correta aplicação legal”. 

(SEIFERT DA SILVA, André Vicente. “As convergências e as assimetrias dos contratos no Código de Defesa do 
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Tratando dessa hipótese, um acórdão que merece atenção resultou do julgamento do 

Recurso Especial nº 686.198/RJ. Segue a ementa: 

 DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO. PERMUTA NO LOCAL. PROPRIETÁRIO 

DO TERRENO E CONDÔMINOS. EQUIPARAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LIMITES. VANTAGEM FINANCEIRA AUFERIDA PELO 

PROPRIETÁRIO DO TERRENO. - nem sempre o proprietário do terreno incorporado participa 

ativamente da incorporação, como incorporador. Este, não raro, firma compromisso de compra 

e venda com o proprietário do imóvel, assumindo a obrigação de efetuar o pagamento do preço, 

no todo ou em parte, com unidades do empreendimento, modalidade que encontra previsão no 

art. 39 da Lei nº 4.591/64 e que é denominada de “permuta no local”. - Nessa circunstância, o 

proprietário do terreno assumirá o status jurídico de mero condômino, em igualdade de 

condições com qualquer outro adquirente de unidades da incorporação. A figura do 

proprietário do terreno se equipara à do consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, tendo o 

incorporador como fornecedor. O dono do imóvel só difere dos demais adquirentes porque paga 

sua unidade autônoma com o próprio terreno no qual foi erguido o empreendimento, mas tal 

circunstância não tem o condão de desvirtuar a relação de consumo. – A natureza da relação 

entre o proprietário do terreno e os demais adquirentes, contudo, não é de consumo, mas civil, 

tanto na conclusão regular do empreendimento – quando serão todos condôminos – quanto na 

rescisão do contrato de alienação do terreno – hipótese em que surgirá para o seu proprietário 

uma obrigação de reparação civil, visando a evitar o seu enriquecimento sem causa. - O dever 

de indenização previsto no art. 40 da Lei nº 4.591/64 deve limitar-se à vantagem financeira 

auferida pelo proprietário do terreno, a qual não se confunde com o valor integral pago pelos 

demais adquirentes à incorporadora. - Na prática, considerando que todas as unidades do 

empreendimento sejam de igual valor, deve se apurar o custo total da edificação, dividindo-o 

pelo número total de adquirentes, excluído o proprietário do terreno. O resultado encontrado 

corresponderá ao valor da parcela de construção adicionado à unidade por cada adquirente. 

Recurso especial não conhecido.190 

Merece atenção neste acórdão a equiparação do proprietário do terreno incorporado aos 

promitentes compradores das unidades autônomas decorrentes da incorporação. Isso porque, 

em linhas gerais, entenderam os membros da Terceira Turma do STJ que, a partir do momento 

em que o proprietário aceita a permuta por unidades autônomas do empreendimento, ele se 

torna condômino. 

Ademais, é possível inferir, a partir da análise da decisão acima, que o proprietário do 

imóvel permutado é consumidor em face da incorporadora, e que o fato de “pagar” sua unidade 

autônoma com o próprio terreno no qual foi erguido o empreendimento não tem o condão de 

desvirtuar a relação de consumo havida entre ele e o incorporador. 

                                                 

Consumidor e no novo Código Civil”. In. TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luiz Edson. Contratos: formação e 

regime. São Paulo: RT, 2011 (Coleção doutrinas essenciais; 4). p. 1243.) 

190 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 686.198 - RJ (2004/0126136-0). Terceira Turma. Rel. Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito. J. 23.10.2007. 
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Aliás, a equiparação do proprietário do terreno permutado para incorporação como 

condômino e consumidor em face da incorporadora foi recentemente reconhecida pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo: 

 INDENIZAÇÃO. Incorporação imobiliária. Permuta do terreno por área construída (art. 

39 da Lei n. 4.591/64). Vendedores do imóvel que assumem a qualidade jurídica de condôminos 

e consumidores. Aplicabilidade do CDC. Alteração do projeto que não conta com a autorização 

dos interessados (art. 43, IV, da Lei n. 4.591/64). Áreas comuns e garagens que não se incluem 

no cálculo da metragem útil das unidades autônomas. Descabimento da pretensão de cobrar 

preço suplementar oriundo de suposto acréscimo na obra. Incontroversa conclusão tardia do 

empreendimento imobiliário (art. 334, II, do CPC). Inadimplemento relativo. Condenação da 

incorporadora no pagamento de cláusula penal moratória. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. 191 

Por outro lado, o proprietário do terreno, na hipótese de rescisão do contrato de permuta, 

e dependendo da formatação jurídica adotada, se torna responsável por reparar os terceiros 

adquirentes de unidades autônomas pelo seu dispêndio financeiro no negócio, com o fim de 

evitar enriquecimento sem causa, a despeito da situação da incorporação na época da rescisão, 

quando recebeu seu imóvel de volta com benfeitorias. Como se pode verificar, a simplicidade 

em que é tratada a hipótese concreta pode ser notoriamente discrepante dos efeitos jurídicos e 

comerciais às partes contratantes. 

 

No que diz respeito à tutela jurídica visando a impedir enriquecimento sem causa do 

primitivo proprietário do imóvel permutado nas hipóteses de desfazimento do negócio, quando 

a incorporação está em fase de andamento das obras, o Superior Tribunal de Justiça também 

firmou jurisprudência nesse mesmo sentido: 

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO A 

RESCINDIR A PROMESSA CONDENANDO O PROMITENTE A DEVOLVER AS 

PARCELAS PAGAS. SUBSTITUIÇÃO, NA EXECUÇÃO, DO POLO PASSIVO. 

INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. IMPOSSIBILIDADE. 192 

Trata-se de execução de título judicial cujo pedido foi a alteração do polo passivo para 

incluir o proprietário do terreno, de modo que cumprisse obrigações da incorporadora face aos 

                                                 

191 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 7ª Câmara de Direito Privado. Apelação Cível nº 0003597-

72.2009.8.26.0224. Guarulhos. Rel. Des. Rômolo Russo. J. em 21.09.2015. 

192 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 656.457 - DF (2004/0059915.8). Quarta Turma. Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão. J. 07.10.2010.  
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adquirentes das unidades autônomas. No caso, o relator entendeu que a responsabilidade do 

proprietário do imóvel perante os adquirentes não guarda relação com os negócios jurídicos 

realizados entre estes e a incorporadora, porquanto o proprietário não seja parte nos 

correspondentes contratos.  

Para o relator, a responsabilidade do proprietário decorre da massa imobiliária 

incorporada ao terreno, ou seja, das benfeitorias realizadas. Isso se dá com o fim de evitar, 

conforme disposto anteriormente, o enriquecimento sem causa do primitivo proprietário que, 

aparentemente, teve seu imóvel valorizado, o que não se pode afirmar. Isto porque a construção 

inacabada de um empreendimento em uma área anteriormente livre de construções, ou onde 

poderia haver uma construção anteriormente útil para uso, pode, diferentemente da análise que 

se dá ao caso, desvalorizar o terreno, ou criar ao proprietário uma despesa para demolir e 

construir novamente. 

Outra questão discutida nos tribunais superiores envolvendo a permuta de imóvel por 

unidade futura sobreveio no julgamento do Recurso Especial n. 1.078.753/MS, de relatoria do 

Ministro João Otávio de Noronha, onde se aborda os efeitos da impossibilidade de retorno ao 

status quo anterior ao descumprimento da obrigação contratual por parte da incorporadora, e a 

necessidade do direito tutelar as consequências de mencionada impossibilidade. 

O referido julgado tratou de questão envolvendo rescisão do contrato celebrado entre as 

partes para regular permuta de lotes por entrega, futura, de determinado número de 

apartamentos. Reforça-se aqui, portanto, a referida discussão, segundo a qual o negócio havido 

entre proprietário e incorporador difere da permuta tradicional, que deve ser entendida como 

entrega simultânea da coisa. A princípio, cumpre a citação da ementa do acórdão, que segue: 

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PERMUTA DE BENS. 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

RETORNO AO STATUS QUO ANTE. FIANÇA BANCÁRIA INSUFICIENTE PARA 

GARANTIR O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE 

RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 

NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIFERENTE 

DO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Se a construtora 

descumpre obrigação de entregar apartamentos prometidos em troca de terreno onde seria 

construído edifício residencial, e não sendo possível o retorno ao status quo ante em razão da 

demolição das casas ali existentes, deve ser acolhida a pretensão da parte de receber o valor 

correspondente aos bens objeto da promessa. 2. No caso concreto, o valor da fiança prestada 

não foi suficiente para liquidar integralmente a obrigação, razão pela qual é devido o pagamento 

da diferença entre o valor dos apartamentos, encontrado pela perícia, e o da carta de fiança, 

atualizado na forma contratual. 3. Não se reconhece a existência de julgamento extra petita se 

o aresto recorrido, embora adotando outro nomen juris, concede aos autores o bem da vida 

pretendido. 4. Não pode o julgador alterar o índice de correção monetária pactuado pelas partes 
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se não houver vedação legal à sua utilização. 5. Os juros remuneratórios, próprios dos contratos 

de mútuo com finalidade econômica, são incabíveis em decorrência de indenização por 

inadimplemento contratual. 6. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora 

incidem a partir da citação do réu. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 193 

No caso em tela, diante do descumprimento de obrigação contratual e da 

impossibilidade, diante das circunstâncias fáticas, de restituição do bem oferecido em permuta 

nas mesmas condições das da celebração do contrato, coube à tutela jurisdicional remediar o 

conflito determinando-se o pagamento dos valores que deveriam ter sido pagos pela 

incorporadora caso a incorporação tivesse se dado regularmente. 

Nesse sentido, a peculiaridade reside no fato de que, ressalvada a existência de garantia 

(que, conforme analisado, foi executada), esta por si só não representou valor suficiente para 

ressarcir o antigo proprietário do imóvel permutado dos valores que deveria receber pela venda 

futura das unidades autônomas. In casu, foi realizada perícia e determinado o valor certo da 

obrigação que, observados os valores percebidos a partir da execução da garantia, serviu de 

base para que o tribunal a quo determinasse o pagamento complementar da diferença entre o 

valor determinado pela perícia e o valor da fiança bancária. 

 

3.4.2.2. Em relação a terceiros 

 

As relações do incorporador com terceiros são definidas nos contratos celebrados, seja 

por meio dos compromissos de compra e venda com os adquirentes de unidades autônomas, 

seja com os contratados que atuam na realização das obrigações legais que a incorporadora 

assumiu, tal como a realização da obra, ou a venda das unidades. Neste capítulo, a abordagem 

que se dá é sobre os adquirentes das unidades. 

Como se relatou, existe uma diferença substancial se o inadimplemento do incorporador 

se deu durante ou após o período de carência registrado no cartório de registro de imóveis. Caso 

tenha se dado durante esse período, o incorporador deverá devolver o valor recebido pelo 

promissor adquirente, sem qualquer penalidade, de acordo com as regras dispostas no contrato 

celebrado, que deve tratar expressamente dessa hipótese. 

Caso seja posterior a esse período, novamente se deve considerar, para análise do caso 

concreto, o motivo pelo qual se deu o inadimplemento, o momento, a situação de adimplência 

                                                 

193 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.078.753 - MS (2008/0169120-0). Quarta Turma. Rel. Min. 

João Otávio de Noronha. J. 04.08.2011. 
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do promissor adquirente na relação contratual, dentre outros elementos necessários à análise do 

caso. Aqui, não há que se ter dúvida sobre a posição do adquirente como consumidor perante o 

incorporador. 

A seguir, é apresentado um caso de condenação da incorporadora em ressarcir o 

adquirente em função de atraso na obra, com pagamento de um valor de locação do imóvel, o 

qual deixou de ser entregue na data e causou prejuízo ao adquirente permutante. 

AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato Particular de Promessa de Permuta. Multa contratual pelo 

atraso na entrega da obra - Alegação de caso fortuito - Inocorrência. Sucumbência. Condenação 

em valor inferior ao postulado - Não caracteriza sucumbência recíproca. Sentença de 

procedência mantida - Recurso improvido.194 

Podem acontecer situações complexas, não previstas num primeiro momento, exceto 

pela vivência, ou pelo contínuo e exaustivo estudo de casos. É a hipótese desse julgado no 

estado de Santa Catarina, onde vários fatos se sobrepõem a outros, conforme se verifica da 

ementa a seguir transcrita: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO, COM PEDIDO 

RECONVENCIONAL DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

PERMUTA, E EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO DA ORIGEM QUE JULGA 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO ANULATÓRIA, DETERMINA A RESCISÃO DA 

AVENÇA DE PERMUTA E RECONHECE A PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS DE 

TERCEIRO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO/RECONVINTE/EMBARGANTE. 

PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL 

QUE FOI OBJETO DE CONTRATO ORIGINÁRIO DE COMPRA E VENDA EM RAZÃO 

DA RESCISÃO DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE PERMUTA. PEDIDO 

QUE NÃO FOI AVENTADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO 

RECURSAL VEDADA. ART. 515, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. PEDIDO ALTERNATIVO DE 

MANUTENÇÃO DE PARTE DO CONTRATO DE PERMUTA. ACOLHIMENTO. FATOS 

SUPERVENIENTES QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE MANTER A POSSE DO 

APELANTE EM PARTE DOS BENS QUE FORAM OBJETO DO CONTRATO 

PARTICULAR DE PROMESSA DE PERMUTA, EM RAZÃO DA EVIDENTE 

DIFICULDADE EM SE ALCANÇAR A CONCRETIZAÇÃO DA SENTENÇA, 

ESPECIALMENTE DIANTE DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE DIREITO DE 

TERCEIRO E DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DAS CONSTRUTORAS. PRETENSÃO DE 

CANCELAMENTO DA PENHORA FORMULADO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO 

AGASALHADA. INDENIZAÇÃO DE ALUGUÉIS ARBITRADA NA SENTENÇA. 

TOGADO A QUO QUE NÃO ESTIPULA, DE FORMA ESPECÍFICA, A DATA DE INÍCIO 

DO PERÍODO A SER COMPENSADO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NO TEMA. ERRO 

MATERIAL NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DA PALAVRA REQUERIDA POR 

REQUERENTE. INSURGÊNCIA ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA 

SENTENÇA QUE IMPLICA NA REANÁLISE DESSE ÔNUS. Embargante que restou 

                                                 

194 TJ-SP - APL: 994030304348 SP, Relator: Adilson de Andrade, Data de Julgamento: 28/09/2010, 3ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2010. 
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vencedor. Despesas processuais que deverão ser arcadas pelos embargados. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME O § 4º E ALÍNEAS A, B E C DO § 3º, AMBOS 

DO ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO CONHECIDO EM PARTE E 

PARCIALMENTE PROVIDO.195 

Os tribunais brasileiros enfrentam questões relacionadas à promessa de permuta de 

terreno por unidades futuras, principalmente em ações movidas por partes interessadas no 

distrato de contratos em razão de inadimplemento do incorporador, com o consequente 

ressarcimento dos valores despendidos.  

Uma decisão, com ementa transcrita abaixo, tratada no acórdão proferido em sede de 

apelação, aborda as obrigações de parte a parte, incorporador e proprietário, para o 

cumprimento da incorporação perante terceiros, e destaca a importância do registro do 

instrumento de permuta. 

 1) PESSOA JURÍDICA QUE SE AUTODENOMINA CONSTRUTORA, MAS QUE 

EXERCE, CONCOMITANTEMENTE, ATIVIDADES TÍPICAS DE INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADES LEGAIS INERENTES A TAL ATIVIDADE. 2) 

EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO DE APARTAMENTOS. AQUISIÇÃO DE LOTE DE 

TERRENOS URBANOS, MEDIANTE PERMUTA POR FUTURAS UNIDADES DO 

EDIFÍCIO INCORPORADO. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PERMUTADO QUE O 

SUBMETE VOLUNTARIAMENTE À PENHORA, EM DOIS PROCESSOS DE 

EXECUÇÃO DISTINTOS. MÁ FÉ. CULPA CONCORRENTE DA INCORPORADORA, 

QUE NEGLIGENCIOU O DEVER LEGAL DE PROMOVER O REGISTRO CARTORÁRIO 

DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DA 

INCORPORADORA PERANTE OS ADERENTES À INCORPORAÇÃO, 

CONTRATANTES DE BOA FÉ. 3) INCIDÊNCIA, COM RELAÇÃO À 

INCORPORADORA, DA MULTA CONVENCIONAL, CONSTANTE DO CONTRATO DE 

CONSTRUÇÃO. 4) DANOS MORAIS. IMPONDERABILIDADE DOS SENTIMENTOS 

ÍNTIMOS. PROVA CIRCUNSCRITA AOS FATOS DE QUE SE ORIGINA O ABALO 

PSICOLÓGICO. VALORAÇÃO DA PROVA SEGUNDO O CRITÉRIO DA EXPERIÊNCIA 

DO QUE ORDINARIAMENTE ACONTECE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 196 

In casu, há duas situações que podem ser observadas. A primeira é o ato do proprietário 

de oferecer o bem em penhora em processos de execução distintos, fato que extrapola os limites 

dos direitos exercíveis por este, uma vez que o bem foi oferecido em permuta, e, 

consequentemente, sua obrigação principal é manter o imóvel livre de quaisquer ônus. Por outro 

lado, o tribunal a quo considera que a incorporadora também incorre em culpa, de forma 

concorrente com o proprietário, por não ter cumprido seu dever de registrar o empreendimento 

                                                 

195 TJ-SC - AC: 20120320174 Capital 2012.032017-4, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 

15/02/2016, Quinta Câmara de Direito Civil. 

196 Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 

004166482.2000.8.08.0011. Cachoeiro de Itapemirim. Rel. Des. Arnaldo Santos Souza. J. em 05.11.2002. 
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imobiliário no cartório competente a fim de dar publicidade perante terceiros. Neste quesito, 

importante destacar os pontos levantados no texto sobre as possíveis dificuldades do 

incorporador desenvolver a atividade de incorporação através de um instrumento de permuta, 

no que se refere a possibilidade de obtenção de financiamento bancário. 

A decisão em tela, no entanto, protege os adquirentes das unidades autônomas, como 

terceiros de boa-fé.197 O relator, Desembargador Arnaldo Santos Souza, assim votou: 

 “1. A empresa que organiza, lança e promove o empreendimento imobiliário, 

escolhendo o terreno que lhe servirá de base, assinando o contrato de permuta do lote por futuras 

unidades imobiliárias, negociando a venda das unidades projetadas e respectivas frações ideais, 

captando recursos junto aos aderentes e incumbindo-se da administração da obra, com o 

emprego do numerário recolhido, desempenha, inegavelmente, o papel de incorporadora, a teor 

do art. 29, da Lei 4.591⁄64. O exercício simultâneo das atividades de construtora não desnaturam 

esse enquadramento jurídico. 2. É inquestionável a má-fé do proprietário do lote de terreno que, 

depois de negociar a permuta desse imóvel por futuras unidades do edifício que viria a ser 

construído sobre ele, indicou duas vezes o bem à penhora, em detrimento dos direitos dos 

apelantes, que aderiram de boa-fé ao contrato de incorporação. Outrossim, obrou com 

negligência a incorporadora, que não promoveu a regularização do registro do 

empreendimento no prazo legal198. Essa providência era indispensável para que se constituísse 

o direito real dos promissários compradores sobre o bem adquirido. A sua falta deu azo ao 

aperfeiçoamento das constrições judiciais sobre o imóvel negociado. Devem os dois apelados, 

por isso, responder pelos danos materiais e morais infligidos aos apelantes. 3. A pessoa jurídica 

que acumula as funções de incorporadora e construtora também responde pela quebra da higidez 

do pacto de construção se descumpriu as obrigações relativas ao seu papel de incorporadora, 

inviabilizando, com isso, a construção do empreendimento projetado. Por isso, no caso concreto, 

deve incidir a multa pecuniária convencionada. 4. Não há que se falar em prova do dano moral, 

dada a sua índole subjetiva e imponderável, mas dos fatos dos quais promana. Demonstrado o 

suporte fático desencadeador do dano moral, a incidência concreta deste dessume-se do que 

ordinariamente se observa (art. 335, CPC).” 

Trata-se, portanto, de hipótese de culpa concorrente do proprietário, que negociou a 

permuta do imóvel, e da incorporadora, que foi negligente no dever de regularmente registrar 

o empreendimento para que os interessados na aquisição das unidades autônomas decorrentes 

da incorporação tivessem seus direitos reais constituídos. 

                                                 

197 O adquirente de unidade autônoma em construção deve ser diligente no sentido de solicitar do incorporador o 

registro prévio do empreendimento imobiliário no cartório de registro de imóveis competente, conforme determina 

a Lei 4.591/64. 

198 A incorporadora, desde que não comercialize as unidades autônomas, não está obrigada ao registro da 

incorporação, nos termos da legislação. No entanto, havendo a permuta de futuras unidades autônomas, existe 

concomitante a venda futura da unidade, e a obrigação da incorporadora registrar a incorporação, em cumprimento 

à lei, inclusive para cumprir a obrigação perante o permutante de transferir a titularidade da unidade autônoma 

prometida. Nesse sentido, TJ-SC – AC: 285997 SC 2009.028599-7, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de 

Julgamento: 28/10/2010, Segunda Câmara de Direito Civil. 



102 

 

Na prática, o que se pode afirmar, dependendo da gravidade da ocorrência, e 

considerando a pontualidade do fato naquele empreendimento específico, ou uma situação 

generalizada de inadimplência do incorporador, cuja forma de atuação é extremamente diversa. 

Sendo pontual, o incorporador, de praxe, vai ter interesse em resolver aquela situação 

internamente, chamando os adquirentes daquele empreendimento e resolvendo caso a caso. 

Sendo uma situação de inadimplência em toda a sua área de atuação, o posicionamento do 

incorporador é diverso, e muitas vezes fora da sua autonomia.199 

 

3.4.3. Estratégia 

 

No caso concreto, durante o lançamento dos empreendimentos, não houve caso de 

inadimplemento do incorporador perante o proprietário. Conforme relatado, em função da grave 

crise econômica que atingiu o mercado imobiliário a partir de 2015, a incorporadora atrasou o 

pagamento de parte da receita devida ao proprietário, e deixou de pagar parte dos tributos 

incidentes sobre as áreas adquiridas através do TAC.  

No TAC, a hipótese de inadimplemento seria regulada com a execução específica do 

contrato, por meio da divisão das áreas de acordo com critérios financeiros e comerciais 

definidos contratualmente, e com base no andamento das obras de infraestrutura dos lotes a 

serem incorporados. Na resolução do documento, para o acerto dos valores devidos e 

cumprimento das obrigações da incorporadora, o proprietário ficou com parte dos imóveis dos 

empreendimentos lançados, já performados, além das áreas não incorporadas com a 

infraestrutura realizada. Ainda, foi criada uma regra de direito de preferência por 10 anos para 

a incorporadora adquirir as áreas não exploradas, em melhores condições de mercado.  

Nos consórcios, foram conferidas garantias financeiras ao proprietário, no caso de 

descumprimento das obrigações assumidas pela incorporadora. 

Com relação aos adquirentes, pode-se dizer que houve descumprimento do 

incorporador, em parte dos empreendimentos, quanto ao prazo de entrega, por diversos fatores 

que ocorreram durante as obras, sendo certo que todos foram tratados caso a caso, sem registros 

de ocorrências que mereçam ser aqui pontuados. 

 

                                                 

199 É o caso, por exemplo da Encol, conforme relatado. Ou da necessidade de um pedido de Recuperação Judicial, 

onde não é mais o incorporador que definirá a forma de resolução de contratos, em função do seu inadimplemento.  
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3.5. Efeitos tributários 

 

3.5.1. Aquisição por compra e venda ou permuta; 

 

Um dos aspectos mais temidos pelos contratantes na escolha da formatação para o 

negócio a ser contratado é o jurídico tributário. Por óbvio, em qualquer formatação jurídica, e 

tendo as partes opções possíveis, sempre irá se buscar pagar a menor quantidade de impostos 

mediante fórmulas mais adequadas às suas pretensões. Embora de suma importância, esse tema 

não será abordado neste texto com a extensão e o detalhe que se poderia requerer, dadas as 

limitações deste estudo. 

No entanto, algumas observações podem ajudar a conhecer o seu aspecto prático e a sua 

importância. Não deve surpreender que uma modalidade recomendável do ponto de vista do 

direito civil pode não ser a mesma com relação aos seus efeitos tributários.  

Este breve capítulo tem o objetivo somente de contextualizar a importância da 

tributação, uma vez que a análise tributária de um negócio imobiliário muitas vezes é o cerne 

para a definição de sua estrutura jurídica. 

Prática comum nas relações mercantis, a permuta básica se desdobra em duas 

transferências distintas; é sinônimo de troca, e, como tal, não produz efeitos tributários. 

Porém, nem todas as operações que envolvem troca são consideradas permuta para fins 

de tributação. No âmbito do direito tributário, somente ocorre a permuta quando, nos termos da 

Instrução Normativa SRF n. 107/88200, se dá a troca de uma unidade imobiliária por outra, ou 

outras unidades imobiliárias. O conceito de unidade imobiliária é fornecido pelo item 2 da 

Instrução Normativa SRF n. 84/79201. 

Existem algumas formas de operacionalização jurídica de um negócio imobiliário de 

permuta, conforme descrito no capítulo que trata da qualificação do negócio jurídico. Entre 

elas, podem ser consideradas como permuta, no âmbito do direito Civil, as operações quitadas 

de compra e venda de terreno, seguidas de confissão de dívida e promessa de dação em 

pagamento de unidade imobiliária construída ou a construir, desde que aplicadas a este tipo de 

                                                 

200 A IN SRF n. 107/88 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na determinação do lucro real das pessoas 

jurídicas e do lucro imobiliário das pessoas físicas, nas permutas de bens imóveis (D.O.U 15/07/1988, seção 1, 

página 0). 

201 “A expressão ‘unidade’ utilizada nesta Instrução Normativa compreende: 1 – o terreno adquirido para venda, 

com ou sem construção; 2 – cada lote oriundo de desmembramento de terreno; 3 – cada terreno decorrente de 

loteamento; 4 – cada unidade distinta resultante de incorporação imobiliária; 5 – o prédio construído para venda 

como unidade isolada ou autônoma.” 
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operação as regras constantes na Seção III da Instrução Normativa SRF n. 107/88.  

A legislação fiscal, ao regular os efeitos da operação de permuta, contudo, abriu exceção 

à regra geral de tributação do ganho de capital, exclusivamente para as operações de permuta de 

bens imóveis, as quais — conforme previsto no art. 121 do Regulamento do Imposto de Renda, 

à época — são dispensadas de apuração do ganho de capital, quando se trata exclusivamente de 

permuta entre unidades imobiliárias, sem recebimento de parcela complementar em dinheiro, 

denominada torna, e por meio das disposições da Instrução Normativa SRF n. 107/88, item 2.1.1. 

Segundo esse texto normativo, considera-se permuta toda e qualquer operação que tenha 

por objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias, prontas ou a construir, por outra ou 

outras unidades imobiliárias, ainda que ocorra, por parte de um dos proprietários contratantes, o 

pagamento de parcela complementar em dinheiro, conforme previsão expressa dos itens 2.1.1 e 

2.1.2 da referida instrução. 

Para aplicação do benefício de não apuração de resultado e não tributação do ganho de 

capital, é necessário que a escritura seja, efetivamente, de permuta, e que a pessoa jurídica tenha 

optado pela tributação pelo lucro real, abaixo definido. 

Dessa forma, no âmbito deste tratamento fiscal, as partes envolvidas na permuta não 

apuram ganho de capital como se efetivasse, cada uma, a alienação do respectivo bem imóvel. 

Por força desse ato normativo, é assegurado às partes envolvidas o direito de atribuir ao bem 

recebido em permuta o mesmo valor de custo de aquisição, consignado até o momento ao 

imóvel cedido na permuta, sem a geração de efeitos fiscais para as partes, exceto se existente 

torna ou reposição em dinheiro, situação na qual esta torna despertará os efeitos fiscais 

decorrentes. 

Por não ser considerada como uma operação comercial, no âmbito do imposto de renda, 

é dispensado à permuta tratamento tributário diferenciado. Tratando-se especificamente de 

pessoa jurídica, o tratamento diferenciado é estendido também à contribuição social sobre o 

lucro líquido. 

Em se tratando de PIS e COFINS, salvo quando se trata de acréscimo de patrimônio 

propriamente dito (ganho de capital), a legislação é omissa, limitando-se apenas a considerar 

como a base de cálculo daquelas contribuições o faturamento, assim entendida toda a receita 

bruta auferida pela pessoa jurídica, independentemente do tipo de atividade do contribuinte ou 

classificação contábil. Portanto, teoricamente, também não haverá incidência daquelas 

contribuições na operação de permuta, uma vez que não há faturamento no sentido exato 
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definido pela lei.202 

Havendo apenas a substituição física dos imóveis no patrimônio dos permutantes, o 

custo de aquisição do imóvel adquirido por permuta é o valor do imóvel entregue no negócio, 

acrescido da torna paga, se houver, já líquida do ganho de capital eventualmente apurado, se 

for o caso. 

Considerando que, em sede de direito tributário, apenas é considerada permuta a troca 

de unidades imobiliárias entre si, qualquer operação de troca que não envolva imóveis de ambas 

as partes será considerada como compra e venda pura e simples, acarretando, assim, todos os 

efeitos tributários inerentes a esse tipo de operação.203 

Entretanto, não são raras situações em que serviços e outros tipos de bens, que não 

imóveis, são permutados sem que os permutantes se preocupem em reconhecer os efeitos 

tributários da operação, sob o pressuposto de que efetuaram apenas e tão somente permuta. O 

que se verifica na verdade, são duas operações de compra e venda, uma para cada partícipe, 

como por exemplo na permuta de ações entre acionistas de uma mesma sociedade. 

Mais comum entre pessoas jurídicas, na pretensa permuta troca-se, normalmente, 

mercadoria por serviço e, eventualmente, serviço por serviço e mercadoria por mercadoria. Vale 

destacar que as unidades imobiliárias de que trata a Instrução Normativa SRF n. 107/88 são 

para empresas que compram e vendem ou constroem, e vendem imóveis como mercadorias. 

Sob esta ótica, é comum, principalmente entre empresas construtoras, a troca de unidade 

imobiliária como mercadoria por serviço ou material de construção. 

Importante lembrar que, em se tratando de empresa cuja atividade preponderante seja a 

comercialização de imóveis, a contratação regular de operação de permuta pode acarretar, em 

eventual verificação fiscal, a exigência de ofício dos tributos, sob o pressuposto de omissão de 

receita de venda. 

Sob a visão do direito tributário, na operação realizada mediante troca que não envolva 

a entrega de unidade imobiliária por ambas as partes, deverá cada um dos contratantes, 

obrigatoriamente, reconhecer, de acordo com o regime de competência, a receita tributável 

                                                 

202 O STF adotou critério para definir o que é Receita Tributável pelo PIS/COFINS (Recurso Extraordinário n. 

606.107/RS). Segundo o STF, o conceito constitucional de receita compreende apenas ingressos financeiros que 

se integrem o patrimônio da entidade na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, e não 

se confunde com o conceito contábil de receita (quaisquer ingressos financeiros, inclusive reembolsos e 

intermediação de receita). Sob essa perspectiva, na permuta sem torna não há ingresso de elemento positivo no 

patrimônio, não incidindo PIS/COFINS, na época do caso concreto. 

203 Na operação de compra e venda há incidência sobre a receita auferida de PIS/COFINS, e reflexo para IRPJ e 

CSLL. 
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correspondente ao que foi “vendido”.204 

O recomendável é que qualquer operação de troca que não se enquadre como permuta, 

nos exatos termos da Instrução Normativa SRF n. 107/88, seja realizada mediante emissão dos 

respectivos documentos fiscais de compra e venda, já que assim devem ser considerados para 

fins de tributação. 

 

(i.1) Permuta de Bens Imóveis e Tratamento Fiscal - Operações envolvendo 

Pessoas Jurídicas tributadas no regime do lucro real: 

 

Até 31 de dezembro de 2014, as pessoas jurídicas tributadas no regime do lucro real que 

realizassem operações de permuta podiam aplicar as disposições da referida Instrução 

Normativa SRF n. 107/88. Assim, exceto no que tange ao recebimento da torna em dinheiro 

que deveria ser levada à tributação, a contraprestação recebida em bens imóveis ficava excluída 

da obrigação de ser alcançada pela tributação, desde que atribuído ao bem imóvel recebido na 

operação o mesmo custo contábil do bem dado na permuta. 

Contudo, a partir da edição da Lei n. 12.973/14, restou estabelecido que as operações 

de permuta de imóveis realizadas por pessoas jurídicas com atividade imobiliária e tributadas 

no regime do lucro real também passam a ser tributadas em operações celebradas a partir de 1º 

de janeiro de 2015. 

Com efeito, referido texto legal, deu nova redação ao art. 27 do Decreto-lei n. 1.598/77, 

e determinou que seja reconhecido lucro bruto nas operações de permuta de imóveis por 

empresas do setor imobiliário tributadas pelo lucro real. 

Segundo a nova regra, a parcela do lucro bruto decorrente da avaliação a valor justo das 

unidades permutadas será computada na determinação do lucro real pelas pessoas jurídicas 

permutantes, quando o imóvel recebido em permuta for alienado, inclusive como parte 

integrante do custo de outras unidades imobiliárias ou realizado a qualquer título, ou então 

quando for classificado no ativo não circulante, investimentos ou imobilizado, conforme regras 

que serão disciplinadas pela Receita Federal do Brasil, consoante expresso no §4º do citado art. 

27. 

                                                 

204 CASQUET, Pedro Guilherme Modenese; ANDRADE, Cesar Augusto Seijas de. “A incongruência do Parecer 

Normativo n. 9/2014 da Receita Federal do Brasil com o racional da tributação da permuta no âmbito dos 

empreendimentos imobiliários desenvolvidos por incorporadoras”. Revista dialética de direito tributário, n.234, 

p.96-105. 
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Portanto, desde 1º de janeiro de 2015, quando entrou em vigor esse novo regime, há 

tributação do lucro bruto sobre as unidades dadas ou prometidas na permuta de imóveis. 

Vale ressaltar que, até o momento, não foi divulgada a norma da Receita Federal 

disciplinando o tratamento fiscal nessas operações, mas há um entendimento de que será 

considerado como tributável a diferença entre o valor justo das unidades e o valor de custo de 

produção, sendo este resultado da soma do terreno e da construção das unidades que serão 

entregues ao permutante proprietário. 

Essa diferença, definida como o lucro bruto da permuta, deverá ser tributada pelo IRPJ 

e CSLL (34%) e possivelmente pelo PIS/COFINS (9,25%), embora a incidência destas 

contribuições não esteja clara no texto da nova regra. 

 

(i. 2) Permuta de Bens Imóveis e Tratamento Fiscal - Operações envolvendo 

Pessoas Jurídicas tributadas no regime do lucro presumido: 

 

O fato de uma das permutantes ser uma empresa optante pelo regime de tributação pelo 

lucro presumido inviabiliza a aplicação do tratamento fiscal beneficiado para a permuta, 

previsto na Instrução Normativa SRF n. 107/88, acima visto. 

As autoridades fiscais se pronunciaram em um primeiro momento, em resposta à 

consulta formulada por contribuinte, no sentido de que este tratamento não é válido para 

empresas optantes pelo lucro presumido.205 Deve ser destacado que a vedação apresentada no 

texto da resposta à consulta não se encontrava no texto da citada instrução normativa, a qual 

não contemplava esta restrição. 

O entendimento das autoridades fiscais sobre o assunto foi sedimentado no plano interno 

da Receita Federal em 05/09/2014, com a divulgação do Parecer Normativo n. 9, de 4 de 

                                                 

205 Solução de Divergência n. 5, de 1° de dezembro de 2010. Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal 

do Brasil, Subsecretaria de Tributação e Contencioso. Coordenação Geral de Tributação. DOU de 14/12/2010 (nº 

238, Seção 1, pág. 58): Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Ementa: LUCRO 

PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. Na operação de permuta de imóveis sem 

recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada pela CSLL com base no lucro presumido, dedicada à 

atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em permuta. DISPOSITIVOS LEGAIS: 

art. 533 da Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil); arts. 224, 518 e 519 do Decreto nº 3.000, de 1999; art. 3º da IN 

SRF nº 390, de 2004. ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. EMENTA: LUCRO 

PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. Na operação de permuta de imóveis sem 

recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à 

atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em permuta. DISPOSITIVOS LEGAIS: 

art. 533 da Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil); arts. 224, 518 e 519 do Decreto nº 3.000, de 1999. Fernando 

Mombelli - Coordenador-Geral. 
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setembro de 2014, o qual estabeleceu de forma definitiva o entendimento da Receita Federal 

acerca das operações de permuta de imóveis realizadas por empresas imobiliárias. No item 13.1 

do referido parecer normativo está expresso que: 

13.1 - Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna, realizada por 

pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base no lucro presumido, dedicada a 

atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção 

de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a 

revenda, constituem receita bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o 

montante recebido a título de torna. 

O parecer normativo reforçou o entendimento da Receita Federal e tornou sua adoção 

obrigatória pelos agentes fiscais, tanto no exercício das auditorias fiscais quanto nas respostas 

a consultas formuladas individualmente pelos contribuintes, passando a ter o caráter de norma 

de efeito geral para os auditores fiscais da Receita Federal, acarretando necessariamente 

autuações sobre os contribuintes que não adotassem esse tratamento. 

Recentemente, em discussão sobre essa matéria, a 2ª Turma do Tribunal Regional 

Federal, em deliberação unânime, negou provimento ao Recurso de Apelação da Fazenda 

Nacional contra a decisão de primeira instância que entendeu por bem não serem devidos 

tributos sobre operações de permuta de imóveis realizada por empresas com objeto social de 

compra e venda de imóveis, incorporação e loteamento, optantes pelo  regime do lucro 

presumido, entendendo o relator que “a realização de operação na modalidade de permuta 

implica mera substituição de ativos, não havendo futuramente, receita ou venda”.206 

No texto do Acórdão na Apelação Cível 5013656-78.2015.4.04.7205/SC, o Tribunal 

entendeu pela inexigibilidade de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS na hipótese de permuta de 

unidades imobiliárias. Conforme assentado na decisão, o valor dos bens recebidos na troca não 

integra a base de cálculo dos tributos, ainda que o contribuinte tenha feito a opção pelo lucro 

presumido e que somente a torna em dinheiro recebida na operação de permuta deve ser 

oferecida à tributação, na medida em que na permuta não há ingresso financeiro, apenas uma 

troca de ativos, afastando expressamente a aplicação do Parecer Normativo COSIT 09/2014.    

Certamente a Fazenda Nacional recorrerá da decisão (já existe protocolado recurso de 

embargos de declaração em 17/11/2016), e pode ainda recorrer ao STJ. Portanto a questão ainda 

não está definitivamente decidida, mas o futuro parece promissor, tendo em vista as razões 

                                                 

206 Apelação Cível - 5013656-78.2015.4.04.7205/SC, Rel. Otavio Roberto Pamplona. J: 08/11/2016. 
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jurídicas adotadas pelos julgadores, e alinhadas ao fato de que na permuta só existe substituição 

de ativos e não receita para as empresas que as praticam. 

Se ao final for confirmado este entendimento, haverá uma tranquilidade muito grande 

para o mercado imobiliário, que sempre considerou que a operação de permuta não ocasionava 

tributação nas empresas imobiliárias optantes pelo lucro presumido. 

A adoção de tais dispositivos, em função das consultas realizadas, se deu após o caso 

aqui narrado, embora pudesse gerar consequências em função dos empreendimentos que 

continuam se concretizando nas áreas ainda disponíveis. No entanto, a formatação jurídica 

adotada, como a seguir se demonstrará, independe dessa nova regulação tributária. 

 

3.5.1. Estratégia: consórcio e estrutura societária. 

 

O estudo do direito tributário é caracterizado pela premissa da necessidade do Estado 

de aumentar suas receitas, e é regido pelos princípios da estrita legalidade e da tipicidade 

cerrada, segundo os quais é necessário tanto que os elementos que conformam a incidência 

tributária estejam claramente delimitados em lei, como também que o aplicador da norma se 

atenha aos estritos termos da legislação, não lhe cabendo adotar uma interpretação econômica 

dos fatos. 

É verdade que a legislação tributária tem buscado ampliar os poderes atribuídos ao 

aplicador da norma. A mais evidente tentativa nesse sentido foi inserir o parágrafo único ao 

artigo 116 do Código Tributário Nacional – CTN, pela Lei Complementar 104/01, por meio da 

qual foi introduzido o conceito de dissimulação: 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos 

praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza 

dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem 

estabelecidos em lei ordinária. 

Apesar de esse conceito constar no texto do CTN, ainda não foram editadas leis 

ordinárias que o regulamentem, embora tenha havido uma tentativa de regulamentá-lo através 

da Medida Provisória n. 66/02. No entanto, os dispositivos que tratavam dessa regulamentação 

não foram mantidos quando da conversão da MP n. 66/02 na Lei n. 10.637/02, de modo que as 

autoridades fiscais acabam utilizando esse dispositivo para amparar sua atuação. 

Embora os princípios de liberdade e o direito tributário apresentem conceitos 

aparentemente conflitantes, “importante consignar que no Estado Democrático de Direito tanto 
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a autonomia privada enquanto suporte jurídico do planejamento tributário, quanto a capacidade 

contributiva, base constitucional da norma antielisiva, têm sua raiz na Constituição Federal, não 

havendo hierarquia entre as mesmas.”207 

Pode-se apontar como principal diferença entre a elisão e a evasão fiscal a circunstância 

de que, no primeiro caso, evita-se a ocorrência do fato gerador do tributo, enquanto na segunda 

hipótese o fato gerador ocorre, mas é ilicitamente disfarçado através do uso de simulação, 

relativa ou absoluta208, abuso de direito e fraude à lei. 

Considerado o acima exposto, a escolha do consórcio para estruturar juridicamente este 

caso concreto pode ser caracterizada como um negócio jurídico indireto. Isto porque, além de 

a estrutura adotada estar totalmente inserida nos limites da liberdade que tem o contribuinte 

quanto à forma de contratação de seus negócios, as partes efetivamente tinham o objetivo de 

realizar o negócio que realizaram, submetendo-se inteiramente à sua disciplina jurídica e aos 

efeitos típicos desta decorrentes, em conformidade com a lição de Tullio Ascarelli209, que ainda 

acrescenta: “caso a norma não proíba determinada conduta, não imponha a adoção de outra 

conduta e não haja motivo determinante ilícito na causa do negócio jurídico indireto, não se 

poderá dizer que houve negócio indireto em fraude à lei”.210 

Importante salientar que a opção pelo negócio jurídico indireto — que corresponde 

necessariamente a um negócio jurídico típico e em matéria tributária serviria para a obtenção de 

uma elisão fiscal lícita, na medida em que, não raro, apresenta menor carga tributária — é 

legítima quando, além do quanto disposto acima, se mantêm as características específicas do 

negócio jurídico realizado, sem a sua desconfiguração por cláusulas que tenham por intuito 

exclusivo neutralizar os efeitos adversos relativos ao negócio jurídico típico às partes. Há que se 

verificar, na essência, a ocorrência de todos os elementos característicos do negócio típico 

celebrado, de modo a não se caracterizar, nas palavras de Marco Aurélio Greco, simples 

“vestimenta jurídica” aos interesses envolvidos das partes.211 

                                                 

207REIS, p.49-50. 

208 “Na simulação absoluta há apenas a aparência de negócio jurídico, que de fato é falso, havendo um único 

negócio jurídico que se simula [...] Na simulação relativa, por outro lado, há efetivamente o negócio jurídico, que, 

porém, apresenta uma vontade declarada em desconexão com a vontade real […] A simulação relativa apresenta, 

então, uma declaração enganosa da vontade de forma a ocultar o negócio real.” (REIS, p.43). 

209  ASCARELLI, 1945, p. 103-104. 

210 REIS, p.46. 

211 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3ª Ed. Dialética, 2011. p. 289 e 290. 
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Constituído o consórcio, ambas as empresas consorciadas auferiram receitas decorrentes 

da incorporação imobiliária, na proporção estabelecida pelo contrato de consórcio. O referido 

contrato estabeleceu, ainda, que apenas a empresa líder ficaria encarregada de receber os 

pagamentos decorrentes das vendas das unidades imobiliárias, como titular do imóvel 

incorporado e, consequentemente como única vendedora das unidades autônomas. Desta forma, 

o recebimento dos pagamentos seria feito pela empresa líder em nome próprio, quanto à parcela 

a que tivesse direito, e por conta e ordem da proprietária, quanto à parcela que coubesse a esta 

última, conforme regra contratual, que deveria ser posteriormente repassada. 

Ou seja, cada parte poderia tributar somente a parte da receita decorrente da venda das 

unidades autônomas correspondentes ao quinhão a que teria direito, conforme acordo contratual 

e nos termos do artigo 278, § 1°, da Lei n. 6.404/76, não gerando dupla incidência tributária 

sobre os recursos auferidos pelas vendas das unidades autônomas, o que ocorreria se a 

incorporadora agregasse em seu patrimônio todos os recursos decorrentes da venda das unidades 

autônomas, devendo oferecer à tributação a receita bruta relativa a tais ingressos, para então 

realizar o pagamento ao proprietário dos valores a que este faria jus, devendo ele, igualmente, 

oferecer à tributação sobre a receita os recursos então recebidos. 

Sendo os recursos relativos à venda das unidades autônomas destinados na forma 

disposta no consórcio de sociedades, a receita das vendas é dividida entre as consorciadas, 

evitando-se, assim, a incidência tributária “em cascata”. 

Em conformidade com as orientações da Secretaria da Receita Federal a respeito do 

“consórcio de sociedades” (Instrução Normativa RFB n. 1.199/01), cada consorciada apura e 

tributa as receitas derivadas do consórcio em sua própria contabilidade, na proporção de sua 

participação.212 Dessa forma, cada consorciada pode adotar a forma de apuração da base de 

cálculo do imposto de renda e da contribuição social que preferir, isto é, pelo lucro real ou pelo 

lucro presumido213, sem que a outra consorciada seja obrigada a escolher o mesmo regime de 

apuração do lucro.214 Acentua também, que o consórcio deve manter registro contábil de suas 

                                                 

212 “A grande vantagem do consórcio, em termos práticos, consiste em permitir que os diversos empresários 

consorciados reportem seus resultados de forma separada e autônoma, para fins contábeis e tributários (apuração 

do imposto de renda de pessoa jurídica – IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL), em razão do 

consórcio não ser considerado, à luz da legislação civil e tributária, uma pessoa jurídica.” (MUNIZ; MONTEIRO, 

2012, p.290).  

213 Ambas optaram pelo lucro presumido. Sobre a distinção entre lucro real e lucro presumido, verificar capítulo  

“Efeitos tributários”. 

214 A Instrução Normativa RFB n. 1.199/11 (que revogou a RFB n. 834/08 na época utilizada) dispõe sobre 

procedimentos fiscais utilizados pelos consórcios constituídos nos termos dos arts. 278 e 279 da Lei 6.404/76 e do 

art. 1. da Lei 12.402/11, e consolida em uma única norma diversas respostas esparsas das autoridades fiscais sobre 
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operações em livro diário próprio, devidamente registrado, mantido pelo prazo de decadência 

previsto na legislação tributária, correspondente ao somatório das participações, e 

individualizado proporcionalmente à participação de cada empresa consorciada no 

empreendimento (§ 3° do art. 3°). Além deste registro em livros do consórcio, também as 

consorciadas devem lançar sua participação em seus livros contábeis (§ 4°). 

Assim, tendo a proprietária no seu objeto social a atividade de venda de imóveis 

construídos ou adquiridos para revenda (atividade operacional), o oferecimento das receitas 

auferidas nessa atividade seria feita na medida do recebimento das parcelas de sua participação 

nas vendas de unidades imobiliárias, o que se pretendia, devendo ainda serem observadas as 

regras relativas à tributação sobre as receitas em consonância com o regime de apuração do lucro 

a que estava sujeita. 

  

                                                 

a figura do “consórcio de sociedades”, estabelecido pela Lei das S.A. Até a edição daquele texto normativo, já 

revogado por esta última, o que existiam eram respostas a consultas de contribuintes, orientando como se daria a 

contabilização e tributação das atividades do “consórcio de sociedades”. Com o ato normativo 834/2008, tais 

normas foram consolidadas e a forma de reconhecimento contábil e tributação passou a ser válida e definida para 

todos os contribuintes, já que no âmbito de respostas à consulta, as orientações eram, em princípio, válidas apenas 

para os contribuintes que tivessem ingressado com a consulta. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A análise deste caso concreto tratou sobre diversas afirmações que serão concluídas 

separadamente, para que haja a devida compreensão dos temas abordados, ao dispor sobre (i) a 

importância de uma análise jurídica específica para a estruturação de cada caso concreto; (ii) a 

relevância da relação de confiança entre as partes contratantes e o respectivo comprometimento 

com o cumprimento da essência do negócio; (iii) a importância da regulamentação normativa da 

permuta nos negócios imobiliários pelo Código Civil; (iv) a diferença prática entre estruturação 

comercial do negócio, a sua formatação jurídica, o entendimento do setor, especialmente no que 

se refere à permuta financeira e ao contrato de compra e venda. 

O que se constata, pelo exposto, é que houve no setor imobiliário uma adequação 

negocial da utilização do instituto da compra e venda e da permuta, para atender às negociações 

com proprietários de áreas para incorporação, constituindo uma relação de nítida parceria entre 

as partes. Essa parceria, demonstrada de forma evidente na formatação do negócio, ao menos 

pelo inequívoco alinhamento de interesse entre as partes, não pode, por si só, equiparar os 

institutos de compra e venda e a denominada permuta financeira. 

Ignorar a relevância da autonomia da vontade das partes para qualificar um contrato 

desvirtua totalmente o motivo pelo qual uma relação contratual deve ser qualificada. 

No que se refere à permuta, foi exposto no texto  as várias formas de se operacionalizar 

este instituto, considerando sua natureza jurídica, os diversos tipos de formas utilizados na 

prática, sua contextualização como permuta física ou financeira, ou mesmo a sua estruturação 

por meio de outras formas legalmente admitidas, como a compra e venda e a constituição de 

um consórcio. No entanto, todas essas formas não devem ocultar a ideia básica que as originou. 

Se o objetivo da doutrina é descrever o que acontece na realidade das práticas 

desenvolvidas entre as partes, sua utilidade será sempre a de reportar e descrever as fórmulas 

contratuais que sejam mais idôneas para atingir a sua finalidade — é, por fim, facilitar às partes 

a sua tomada de decisão pelo caminho a percorrer. Desta forma, pode-se transitar em um campo 

expositivo da realidade, assim como se vê em diversas fórmulas negociais utilizadas na prática, 

com o intuito de facilitar o assessoramento jurídico aos particulares que pretendem concluir 

acordos desta natureza. 

Assim, basear-se tão somente nas normas jurídicas disponíveis para medir sua influência 

na definição do regramento específico do instituto da permuta por unidades futuras, não 

demonstra sua relevância. Mas, entender sua relevância pelas práticas envolvidas na utilização 
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do instituto, é futuramente demonstrar que houve uma evolução e adaptação do direito positivo, 

e que a sociedade se beneficiou com isso, uma vez que o instituto passou a ter regras mais 

claras, independentes, que motivaram as pessoas a utilizá-lo, ou mesmo discutir judicialmente 

as suas consequências, por estas se mostrarem delineadas e claras.215 

Conclui-se também que, embora imprescindível a adoção da melhor estrutura jurídica 

para o negócio imobiliário se efetivar, a relação entre as pessoas, e as suas reais intenções no 

momento de se concretizar a relação comercial são extremamente importantes.216 Pensando no 

direito como um instrumento de controle social, o legislador encampou princípios éticos aos 

jurídicos. Ser probo deixa de ser mera obrigação moral para constituir-se em dever jurídico. 

Desse modo, elevou-se à categoria de norma legal os princípios da função social dos contratos 

e da boa-fé objetiva, conforme se verifica nos artigos 421 e 422 do Código Civil. 

Mas, sem dúvida, o caso concreto aqui exposto é um exemplo fático para se verificar que 

a relação entre as partes contratantes é o elemento essencial para a concretização de um negócio, 

independentemente das inevitáveis lacunas do contrato. E, partindo dessa premissa, sempre será 

necessário o suporte técnico capacitado e a compatibilização do ordenamento jurídico e da 

doutrina especializada para estruturar, conceituar, e viabilizar a vontade das partes. 

No que se refere à análise da permuta financeira e sua relevância, este trabalho pretende, 

de forma ainda embrionária, relatar essa prática setorial como uma preparação de futuros 

trabalhos mais amplos que poderão detectar a necessidade de aprofundamento no tema. 

O que se pretende é inspirar a concretização dos negócios com mais fidelidade à efetiva 

vontade das partes. Nesse sentido, a estruturação da operação como consórcio permitiu atingir 

as finalidades lícitas, ao mesmo tempo em que manteve com transparência às contratantes e a 

terceiros a forma como tais finalidades foram atingidas. 

Em todas as áreas de atuação profissional, sempre irão existir aqueles que exercem com 

                                                 

215 “As codificações indicam certa confiança, certa seguridade no ditar a lei; politicamente, são sinais de força 

consciente de si mesma”. Miranda, Pontes de: Fontes e evolução do direito civil brasileiro – 2a. edição – RJ : Ed. 

Forense, 1981, p. 33; “Entendo a necessidade de se criar fórmulas simples e eficazes para que o contrato de permuta 

na área imobiliária seja refletido em suas etapas, garantindo os interesses do proprietário e do incorporador, 

considerando que os tipos de associação a que estes se submetem é somente uma forma de unir seus interesses, 

mas que não está de acordo com a realidade, resultando imprescindível a eliminação dos atuais obstáculos 

administrativos e fiscais que impedem que esta forma de associação encontre uma formulação jurídica justa, 

verdadeira e completa” Chamorro, Maria Eugenia Serrano: Cambio de solar por edificación futura. Aranzadi 

Editorial, 1997. p. 34. 

216 “[…] a obrigação de cumprir o contrato está associada essencialmente ao dever ético, de respeitar a palavra 

dada, e está ligado essencialmente à tutela da confiança e ao principio da boa-fé”. (Noronha, Fernando. O direito 

dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé, justiça contratual. SP: Saraiva, 1994. p. 

116). 
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probidade e boa-fé a sua atividade e aqueles que assim não se comportam. A experiência deve 

ser usada para agregar. Para tanto, um contrato deve dispor com objetividade sobre a vontade 

das partes, para sempre lembrar àqueles que lá estavam qual era a sua intenção naquele momento 

de construção de algo novo. Se não for para evitar um litígio, que seja para deixar claro para 

aqueles que serão obrigados a decidir sobre aquela relação, e entender pelo o que ela se pautou. 

Somado a isso, uma legislação direcionada e preocupada em estabelecer regras claras 

sobre determinado tipo de negócio pode proteger as relações e o andamento de vários negócios 

que contribuem com o desenvolvimento do setor imobiliário e da economia como um todo, 

impulsionando o progresso de um país. 
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ANEXOS 

 

(i) TAC – Termo de Acordo e Compromisso 

(ii) Consórcio de Sociedades registrado 

(iii) Instrumento particular de Promessa de transferência de domínio em cumprimento de 

pacto de consórcio 

(iv) Escritura de transferência de domínio em cumprimento de pacto de consórcio 

(v) Minuta de Contrato de Compromisso de Venda e Compra e Outros Pactos 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DE 
DOMÍNIO EM CUMPRIMENTO DE PACTO DE CONSÓRCIO   

 [Lote – área total: 18.237,41m2] 

[Loteamento]  

 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,  

 

de um lado,  

 

[].,  

 

e, de outro lado,  

 

[].,  

 

Resolvem, em comum acordo, com atenção aos princípios da boa fé objetiva e função 
social dos contratos, celebrar este Instrumento Particular de Promessa de 
Transferência de Domínio em Cumprimento de Pacto de Consórcio, mediante as 
cláusulas e condições a seguir dispostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

[DESCRIÇÃO DO IMÓVEL] 

 

1.1 Declara a [] ser a única, exclusiva, senhora e legítima proprietária, do Lote de 
terreno, próprio e urbano, identificado como [], integrante do Loteamento [], com 
18.237,41m² (dezoito mil, duzentos e trinta e sete vírgula quarenta e um metros 
quadrados), do Subgrupo de Uso R-6, localizado na [], com a superfície de 
900.185,50m², subdistrito de [], zona urbana da Capital, conforme matrícula nº [] do 
Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis [], com a seguinte descrição: [] 

 

1.2 Declara, a [] que o IMOVÉL foi havido mediante incorporação ao seu patrimônio, 
realizada pela empresa denominada [], nos termos da Escritura Pública, lavrada, em 
05 de agosto de 1996, no livro nº [], do Tabelionato do 8º Ofício de Notas desta 
Capital, e registrada em 08 de novembro de 1996, sob o nº [] na matrícula nº [], sob 
o nº [] da matrícula nº [] e sob o nº [] da matrícula nº [], todas do Cartório do 7º 
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de [], cuja averbação da unificação das 
respectivas áreas, originou a abertura da matrícula nº [] do Cartório do 7º Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca de [].  
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1.3. O imóvel encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, pessoais, 
judiciais ou extrajudiciais, livres de posseiros, ocupantes ou arrendatários a qualquer 
título, ressalvando a existência de débitos referente ao IPTU/TRSD.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

[PROMESSA DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO] 

 

2.1 Pela [] me foi dito, que em decorrência do quanto foi ajustado no Instrumento 
Particular de Contrato de Consórcio de Sociedades, firmado nesta data com a [], 
visando a implantação de empreendimento imobiliário, a [] comprometeu-se a 
transferir para a [], como contribuição para a formação do Consórcio, a propriedade 
do imóvel descrito e caracterizado na cláusula I, antecedente.  

 

2.2 Nos termos do quanto ajustado no referido Instrumento Particular de Consórcio 
de Sociedades, o valor estimado para a transação, nesta data, é de R$23.450.989,68 
(vinte e três milhões quatrocentos e cinquenta mil novecentos e oitenta e nove reais e 
sessenta e oito centavos). 

 

2.3 Assim, a [] em cumprimento da obrigação assumida, pelo presente 
instrumento, compromete-se a transferir, como transferido fica, o domínio do 
mencionado imóvel para a [], livre de ônus e gravames de qualquer natureza, 
transmitindo-lhe todo domínio, direito, ação e posse que exercia sobre os mesmos, e 
“ad corpus”, obrigando-se por si e seus sucessores a fazer esta promessa sempre boa, 
firme e valiosa e a responder pela evicção na forma da lei. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

[DA POSSE, DO DOMÍNIO E DA ESCRITURA DEFINITIVA] 

 

3.1. Pela [], me foi dito, que em decorrência da transferência do domínio do imóvel 
para o seu nome e patrimônio efetuado pela [] através desta promessa, obriga-se a, 
outorgar a escritura definitiva do imóvel, dando como cumprida a obrigação nesse 
particular assumida pela [] no aludido contrato de consórcio, no prazo máximo de 07 
(sete) dias contados da data da quitação dos débitos referidos no item 1.3 supra, 
incidentes sobre o imóvel, perante o Município []. 

 

3.2. Neste ato, a [] imite a [] na posse do imóvel objeto da presente promessa, 
cedendo e transferindo à [], livres de pagamento, todos os direitos sobre os projetos de 
construção destinados ao local do Imóvel, aqui tratado, visto que, na realidade, desde o 
início, pertencem a esta última. 

 



_____________________________________________________________________________ 
Página 3 de 4/ 

CLÁUSULA QUARTA 

[TRIBUTOS, ENCARGOS E ÔNUS] 

 

4.1 Todos os tributos incidentes sobre o imóvel, aqui tratado, até a data da imissão da 
[] na posse, correm por conta da [], ainda que venham a ser lançados ou cobrados 
futuramente; já, os que forem devidos, doravante, são de exclusiva responsabilidade da 
[]. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

[DAS PENALIDADES] 

 

5.1 A presente promessa de transferência de domínio é pactuada com expressa 
renúncia ao direito de arrependimento, sendo irrevogável e irretratável, por qualquer 
dos contratantes, que, assim, renunciam expressamente a essa faculdade, prevista no 
art. 420 do Código Civil, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores, a qualquer 
título. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA 

[DAS DISPOSIÇÕES GERAIS] 

 

6.1. Desde já, ficam autorizados todos e quaisquer registros, averbações e 
cancelamentos no Oficial de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária 
competente, correndo por conta da [] todas as despesas de Tabelião e de Oficial de 
Registro de Imóveis, decorrentes desta promessa, inclusive o imposto de transmissão.  

 

6.2. Fica, ainda autorizada, a prática de todo e qualquer ato de demolição, construção, 
com vistas à implantação de empreendimento imobiliário no imóvel objeto da presente 
escritura, com a conseqüente realização de todos o registros e averbações necessárias, 
e ainda, a alienação das respectivas unidades autônomas a terceiros.  

 

6.3 As partes elegem o foro da comarca de [] para dirimir quaisquer dúvidas ou 
litígios advindos da execução ou interpretação do contrato, renunciando, desde já, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a ser. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e forma, e subscritas pelas testemunhas abaixo designadas 
para que possua seus efeitos legais e jurídicos.  
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[], [] de setembro de 2009. 

 

_______________________________________ 

[]. 

 

 

_______________________________________ 

[] 

 

 

Testemunhas: 

 

1._________________________      2._________________________           

 Nome:                  Nome: 

 CPF:                           CPF:    

 

 

 



















 




























