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RESUMO 

 

O presente trabalho contribui para a operacionalização de um sistema que permita a novação 

de dívidas de incorporação imobiliária sujeita ao regime de afetação patrimonial, após a 

aprovação, em assembleia geral de credores, de plano de recuperação judicial apresentado por 

incorporador imobiliário. O trabalho está dividido em 03 partes. A primeira parte se subdivide 

em dois momentos. No primeiro, analisa-se o conceito jurídico de patrimônio, à luz das teorias 

concebidas ao longo do tempo. Feito isso, integra-se o referido conceito à ideia de 

universalidade de direito, atualmente corporificada no art. 91 do Código Civil brasileiro. No 

segundo, discorre-se a respeito da atividade de incorporação imobiliária, da qual emerge a 

figura da afetação patrimonial inserida na Lei Federal nº 4.591/1964. A segunda parte, por sua 

vez, se subdivide em três. Primeiro aproxima-se a legislação falimentar e a lei que rege a 

atividade de incorporação imobiliária. Na sequência expõe-se a questão da recuperação judicial 

da empresa de incorporação imobiliária, apresentando-se os principais casos que atualmente 

tramitam nos tribunais pátrios. Por último traz-se questões decorrentes da decretação de falência 

da empresa de incorporação imobiliária e comenta-se o principal processo falimentar após a 

promulgação da Lei Federal nº 10.931/2004. A terceira e última parte cumpre a missão de 

demonstrar os mecanismos que estão à disposição de empresas de incorporação imobiliária em 

crise, credores e adquirentes de unidades imobiliárias, para se alcançar, em um ambiente 

juridicamente seguro, o soerguimento da atividade empresarial em recuperação, com o 

pagamento dos créditos concursais novados e a entrega dos empreendimentos prometidos à 

venda no menor tempo possível.  

 

Palavras-chave: 

 

Patrimônio. Patrimônio Separado. Patrimônio de Afetação. Universalidades de direito. 

Propriedade horizontal. Condomínio edilício. Condomínio em edificações. Incorporação 

Imobiliária. Lei Federal nº 4.591/1964. Lei Federal nº 10.931/2004. Novação Recuperacional. 

Recuperação Judicial. Falência. Lei Federal nº 11.101/2005. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation contributes to implementing a system that allows the novation of outstanding 

debts from a real estate development under the segregate estate rules, after creditors’ 

acceptance, in a committee of creditors, of a judicial reorganization plan presented by a real 

estate developer. The dissertation is divided in three parts. The first part is subdivided in two. 

At first, the legal concept of estate1 is analyzed in the light of theories designed over time. Then, 

said concept is integrated into the idea of universality of rights, currently embodied by article 

91 of the Brazilian Civil Code. In the second subsection, this dissertation discusses real estate 

development activity, from which the figure of segregate estate emerges. This concept has been 

established by Brazilian Federal Law n. 4.591/1964. The second part, in its turn, is subdivided 

in three. Firstly, it brings Brazilian Bankruptcy Law and Real Estate Development Law 

together. Secondly, the question about the judicial reorganization of a real estate developer is 

examined, presenting, after that, the most important cases that are being processed in Brazilian 

courts. Finally, it presents issues arising from the event of decree of bankruptcy and comments 

the most important bankruptcy case after the enactment of Brazilian Federal Law n. 

10.931/2004. The third and last part fulfills the mission of exhibiting the arrangements that are 

available for real estate developers in crisis, their creditors and real estate unit buyers, to reach, 

in a legally secure environment, the uplifting in favor of business activity in judicial 

reorganization, by the payments of credits under the judicial reorganization proceeding and 

delivering of real estate developments in the shortest possible time.                            

 

Keywords: 

 

Estate. Segregate estate. Universalities of rights. Horizontal property. Residential building 

condominiums. Real estate development. Real estate developer. Brazilian Federal Law n. 

4.591/1964. Brazilian Federal Law n. 10.931/2004. Judicial reorganization novation. Judicial 

reorganization. Bankruptcy. Brazilian Federal Law n. 11.101/2005. 

 

 

 

                                                           
1 In the sense of all personal and real entitlements, including movable and immovable property, belonging to a real 
person or a legal entity. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Informações indicam uma tímida retomada da economia brasileira desde o ano de 2017.2 

Aos poucos os péssimos resultados registrados desde o ano 2014 são deixados para trás. Espera-

se crescimento para os próximos anos. Ao menos para o ano de 2019 essa perspectiva parece 

estar correta.3 

A retração econômica própria do triênio 2014-2016 deixou marcas profundas na 

economia brasileira. O mercado imobiliário, sempre sujeito às oscilações da economia, 

amargou profunda crise no período em comento.4  

A diminuição do número de unidades imobiliárias vendidas,5 a expressiva quantidade 

de desistências requeridas por adquirentes,6 o encarecimento do crédito7 e o reajuste dos 

materiais utilizados para a construção de edifícios8 encabeçam, juntos, a lista de fatores que têm 

legitimado incorporadores imobiliários a buscarem a reestruturação de suas dívidas com seus 

credores.  

                                                           
2 E.g. o infográfico elaborado pelo Portal G1 em 01.03.2018, com base em dados divulgados pelo IBGE 
(Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/pib-brasileiro-cresce-10-em-2017-apos-2-anos-de-
retracao.ghtml>. Acesso em: 28.12.2018). 
3 E.g. “Reformas compensam ruídos externos nos mercados, diz Templeton”. Disponível em: 
<https://www.valor.com.br/valor-investe/casa-das-caldeiras/6065589/reformas-compensam-ruidos-externos-nos-
mercados-diz-templet>. Acesso em: 15.01.2019. Essa matéria informa, em seu primeiro parágrafo: “2019 herdou 
de 2018 expectativas positivas que impulsionam os mercados neste início de ano e de governo. A aceleração do 
crescimento está impressa nas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB), de 1,3% em 2018 para 2,5 em 2019; 
o bom comportamento da inflação é uma constante de 2018 para 2019. A variação do IPCA, cravada este ano. A 
taxa do CDS – referência de risco país – encerrou 2018 no patamar de 210 pontos-base e já rompeu 190 pontos”. 
4 Nesse sentido são os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, dos quais é 
possível extrair que o Produtor Interno Bruno – PIB medido para o setor da construção civil (com recorde positivo 
medido no primeiro trimestre do ano de 2014) foi no primeiro semestre do ano de 2018 igual ao medido no terceiro 
trimestre do ano de 2009 (Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/pib-da-
construcao-civil-cai-11-no-segundo-trimestre/>. Acesso em: 26.12.2018).  
5 Cf. “Perda líquida das incorporadoras cresce dez vezes” (Disponível em: 
<https://www.valor.com.br/empresas/4779853/perda-liquida-das-incorporadoras-cresce-dez-vezes>. Acesso em 
28.12.2018). Dessa matéria jornalística é possível extrair que no terceiro trimestre do ano de 2016 “as vendas 
líquidas caíram 27%, para R$ 2,441 bilhões”. 
6 Cf. “Distratos agravam a crise no setor imobiliário” (Disponível em:  
<https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,distratos-agravam-a-crise-no-setor-imobiliario,70001757016>. 
Acesso em: 28.12.2018). Esse fato resultou recentemente na promulgação da Lei Federal nº 13.786/2018, que traz 
em seu corpo, dentre outros pontos, regras objetivas para o cálculo do valor a ser devolvido pela incorporadora 
imobiliária no caso de desistência manifestada por adquirente de unidade vendida (o que, até então, estava a cargo 
do Poder Judiciário, e daí é que resultaram decisões dissonantes em relação ao percentual de retenção permitido 
nestes casos).     
7 Cf. “Seletivos, bancos limitam crédito a incorporadoras” (Disponível em: 
<https://www.valor.com.br/financas/5639095/seletivos-bancos-limitam-credito-incorporadoras. Acesso em: 
28.12.2018).  
8 Cf. “Com reajuste de até 65% no preço do cimento, construção civil aponta atrasos em obras”. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2018/12/04/com-reajuste-de-ate-65-no-preco-do-cimento-construcao-
civil-aponta-atrasos-em-obras.ghtml>. Acesso em: 15.01.2019.  
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A estratégia de renegociação passa obrigatoriamente pela abordagem aos principais 

credores. Em seus encontros, credores e devedores negociam, v.g., a dilação de prazos para 

pagamentos, a repactuação de taxas, juros e encargos, a contratação de empréstimos 

suplementares, a abertura de novas linhas de crédito, a liberação de garantias e a concessão de 

novas garantias. 

O volume de informações exigidas por esses credores não é desprezível. Nos casos dos 

grupos empresariais de incorporação imobiliária, tais credores por vezes requisitam a 

apresentação de informações relativas a diversas empresas do grupo. Nesses casos, a quantidade 

de informações obviamente é ainda maior. 

Diante das informações recebidas, os grandes credores por vezes se veem 

impossibilitados de renegociar seus créditos nas bases necessárias a se viabilizar o 

soerguimento da atividade de incorporação imobiliária para a qual se encontram vinculados. O 

risco de inadimplemento e a inexistência de consenso a respeito das condições apresentadas de 

lado-a-lado são os principais fatores a impossibilitar a renegociação em alusão. 

Sem a renegociação, a situação tende a se tornar insustentável. E isso tem ocorrido 

recentemente com diversos incorporadores imobiliários. Tanto é verdade que parte dessas 

empresas de incorporação imobiliária já propôs demanda de recuperação judicial perante o juízo 

de suas respectivas sedes – tal como será demonstrado a seguir. 

As principais demandas de recuperação judicial propostas por incorporadores 

imobiliários tramitam perante o foro da comarca de São Paulo. São companhias de capital 

aberto, com ações negociadas na bolsa de valores, que atualmente cumprem os planos de 

recuperação judicial aprovados em suas respectivas assembleias de credores.9 Por conta de sua 

relevância, tais casos serão pontualmente estudados no presente trabalho. 

Essas demandas originaram acalorados debates sobre os limites aplicáveis à 

reestruturação da dívida quando tentada por empresa de incorporação imobiliária em 

procedimento de recuperação judicial.10 A principal divergência entre os juristas de renome que 

já adiantaram suas posições sobre o tema decorre, essencialmente, das possíveis respostas às 

seguintes perguntas: o incorporador imobiliário pode propor a novação de obrigações de 

incorporação imobiliária sujeita ao regime de afetação patrimonial em plano de recuperação 

                                                           
9 Trata-se dos pedidos de recuperação judicial apresentados pelos grupos de incorporação imobiliária conhecidos 
como Viver S/A e PDG Realty S/A. 
10 Serve de exemplo o debate ocorrido em importante evento realizado no dia 28.09.2018, intitulado “IV Seminário 
de Direito das empresas em dificuldade”, quando Joice Ruiz, Juliana Bumachar, Ivanildo Figueiredo e Marcelo 
Sacramone expuseram no painel “A Reestruturação das empresas imobiliárias” suas opiniões sobre a possibilidade, 
ou não, de o incorporador imobiliário renegociar, via recuperação judicial, as dívidas de obras inacabadas e/ou 
sujeitas ao regime de afetação patrimonial da Lei Federal nº 4.591/1964.  
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judicial? Se sim, é possível a este mesmo incorporador imobiliário consolidar substancialmente 

as dívidas de seu patrimônio geral com aquelas existentes no âmbito de patrimônios separados? 

A divergência em comento também já se revelou em outras searas. Para se ter ideia, 

juízes da primeira e segunda vara de recuperações judiciais e falência da comarca de São Paulo 

já revelaram posições antagônicas em artigos publicados sobre o tema (o que conduz ao 

entendimento de que suas respectivas decisões devem, ao que tudo indica, seguir as posições já 

explanadas doutrinariamente).11 Além disso, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo tem vetado o processamento da recuperação judicial a 

incorporadores imobiliários responsáveis pela incorporação de empreendimentos inacabados 

e/ou sujeitos ao regime de afetação patrimonial da Lei Federal nº 4.591/1964 (conhecida como 

“Lei de Incorporações Imobiliárias”),12 mas confirmado decisão de primeira instância que 

concede a recuperação judicial inclusive a incorporadores imobiliários com obras inacabadas e 

sujeitas ao aludido regime.13 E existem também decisões de outras Cortes Estaduais que já 

decidiram sobre a possibilidade de se novar dívidas de incorporação imobiliária afetada a partir 

de plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores,14 inclusive em 

consolidação substancial com dívidas vinculadas ao patrimônio geral do incorporador.15 

Na pendência de alteração legislativa e/ou pacificação do tema pelo Superior Tribunal 

de Justiça, tem-se que o presente trabalho pretende municiar o operador do direito com as 

ferramentas necessárias para o adequado tratamento do assunto em tela, à luz da legislação em 

vigor. 

O patrimônio, a separação patrimonial, a propriedade e a incorporação imobiliária serão 

objeto de estudo na primeira parte deste trabalho. Entende-se que o domínio razoável destes 

                                                           
11 Trata-se das opiniões de Marcelo Barbosa Sacramone (in: Os direitos do compromissário comprador diante da 
falência ou recuperação judicial do incorporador de imóveis, Revista de Direito Bancário e de Mercado de 
Capitais, São Paulo, v. 76, abr.-jun. 2017) e João de Oliveira Rodrigues Filho (in: Reflexões sobre a recuperação 
judicial de sociedades de propósito específico e de patrimônios de afetação, in: Flavio L. Yarshell et. al., Processo 
Societário v. III, São Paulo, Quartier Latin, 2018), sendo o primeiro contrário e o segundo favorável à possibilidade 
de se propor a novação de obrigações de incorporação imobiliária afetada em plano de recuperação judicial. 
12 Cf. acórdãos proferidos nos julgamentos dos recursos de agravo de instrumento interpostos contra as decisões 
que deferiram o processamento das recuperações judiciais dos grupos empresariais de incorporação imobiliária 
conhecidos como Viver S/A (agravos de instrumentos nºs 2218060-47.2016.8.26.0000, 2219424-
54.2016.8.26.0000, 2216537-97.2016.8.26.0000, 2236772-85.2016.8.26.0000, 2007654-14.2017.8.26.0000, 
2066329-67.2017.8.26.0000, 2062319-77.2017.8.26.0000) e Tiner (agravo de instrumento nº 2193933-
11.2017.8.26.0000). 
13 Agravos de instrumento nºs 2052556-18.2018.8.26.0000 e 2023264-85.2018.8.26.0000. 
14 Agravo de instrumento nº 0705074-95.2018.8.07.0000, julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
15 Agravo de instrumento nº 201800828588, com decisão monocrática proferida pelo Desembargador José dos 
Anjos. 
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temas é essencial para se entender adequadamente a figura do patrimônio de afetação disposta 

na Lei Federal nº 4.591/1964.16 

Feito isso, parte-se para a segunda parte do presente trabalho. Seu início se dedica a 

aproximar as principais normas criadas para reger tanto a atividade de incorporação imobiliária 

quanto o direito das empresas em crise, de forma a expor o que o ordenamento jurídico vigente 

dispõe sobre o tema.17 A partir daí serão apresentados os principais casos de recuperação 

judicial e falência envolvendo empresas de incorporação imobiliária, do que resultará a 

conclusão de que diversos destinos têm sido dados ao patrimônio de afetação, quando visto sob 

a ótica da recuperação judicial e da falência do incorporador imobiliário. 

É justamente o desconforto naturalmente gerado com a conclusão aqui ofertada que 

motiva a apresentação da proposta de boas práticas trazida ao final do presente trabalho. Tal 

proposta foi criada nos limites da lei vigente e, portanto, não depende de alteração legislativa 

(de lege lata ou lege ferenda) para se sustentar. Daí porque sua aplicabilidade já se dá em favor 

daqueles que, de alguma forma, se deparam com a reestruturação de dívidas ou a insolvência 

do incorporador imobiliário com incorporações sujeitas ao regime de afetação patrimonial da 

Lei Federal nº 4.591/1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 A criação da figura a afetação patrimonial, a partir da publicação da Medida Provisória nº 2.221/2001, se deu 
em momento imediatamente posterior ao da decretação da falência do grupo empresarial de incorporação 
imobiliária conhecido como “Encol”, em razão do nome empresarial da empresa que concentrava o maior número 
de operações. A falência do grupo Encol causou prejuízo a milhares de adquirentes e credores. Daí a Lei Federal 
nº 10.931/2004 ser conhecida também como “Lei Encol”. A Medida Provisória nº 2.221/2001 trouxe a figura da 
afetação patrimonial como faculdade ao incorporador imobiliário. Isso foi ratificado em parte do texto da Lei 
Federal nº 10.931/2004, a qual atualmente dá corpo às alterações que incluem a figura da afetação patrimonial na 
Lei Federal nº 4.591/1964.  
17 Adianta-se que, apesar da contemporaneidade que se dá entre a Lei Federal nº 10.931/2004 e a Lei Federal nº 
11.101/2005 (também conhecida como nova lei de recuperação judicial e falência), seus dispositivos, na visão de 
muitos, não são exaustivos a respeito do destino a ser dado ao patrimônio de afetação no caso de recuperação 
judicial de empresa de incorporação imobiliária. 
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2. PATRIMÔNIO, INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E AFETAÇÃO 

PATRIMONIAL  

 

2.1. Teoria clássica, teoria moderna e patrimônio como universalidade de direito  

 

A noção de patrimônio18 tem evoluído com o tempo. São expressivas as diferenças 

observadas em relação ao tratamento dado ao instituto desde a antiguidade clássica até os dias 

atuais.19 

                                                           
18 Luciano Camargo Penteado, ao estudar etimologicamente o termo patrimônio, verificou que “a palavra 
patrimônio traz a raiz que evoca a presença do pai, sui iuris, que na “maxifamília” romana incorporava em si todos 
os direitos subjetivos do clã e mesmo um poder sobre as pessoas e, portanto, também sobre realidades não 
econômicas. O patrimônio, na cultura romana é o múnus do pater. Pontes de Miranda mostra como propriedade e 
domínio, no direito romano, apontam para uma acepção que a da titularidade de direitos, com uma extensão 
bastante abrangente. “A dominica potestas é o poder sobre as coisas (corpóreas), assim como se falava e se fala de 
pátria potestas ou poder do pai sobre os filhos; se bem que, entre os prepotentes romanos, a distinção fosse quase 
nula, pela carga de despotismo da sua civilização: tanto coisas quanto filhos ficaram à mercê do ‘dono’ da casa, is 
qui in domo dominium habet. Família eram, para eles, em primeira linha os escravos”. Múnus evoca um encargo 
assumido perante uma coletividade. Tem origem na raiz mei, do indo-europeu, que designa a realidade de uma 
troca (o mútuo tem a mesma raiz). O sufixo nes dá aos vocábulos a que se agrega, a conotação de realidade com 
perspectiva social, traduzindo a ideia de algo feito diante do público. Paradoxalmente, concilia a troca, ato 
tipicamente privado, com uma situação de responsabilidade ou dever diante de um grupo” (Direito das Coisas, 2. 
ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 156).      
19 Milena Donato Oliva e Luciana Pedroso Xavier estudaram o tema à fundo na última década. Seus trabalhos 
foram de grande valia para a construção do presente capítulo (e deste trabalho como um todo). Da obra desta 
última, a mais recente, extrai-se, em complementação à informação apresentada neste primeiro parágrafo, o 
seguinte: “É comum a doutrina fazer menção à conformação do patrimônio no período romano, muito 
provavelmente com o intuito de abrilhantar as obras, demonstrando erudição acadêmica. Outra justificativa seria 
a de defender que o instituto patrimônio já existia desde o período romano, portanto, há vários séculos, de forma 
que faria parte da "natureza das coisas" do Direito. Nas obras dos célebres romanistas Pasquale Voci, Vicenzo 
Arangio-Ruiz e Paul Jörs (edição revista por Wolfgang Kunkel), é possível perceber que tais autores trabalham 
com a categoria "patrimônio" sem proceder a uma explanação de seu significado. Tal figura é tomada como 
preexistente e utilizada para aclarar as distintas modalidades de "coisas", as quais se dividem em res in 
patrimonium e res extra patrimonium. O patrimônio também é empregado para se explicar o regime de 
responsabilidade do paterfamilias em relação às dívidas contraídas por seus familiares ou escravos. Diante disso, 
deflui-se da leitura de tais obras que, ainda que de modo não pormenorizado, a noção de patrimônio já seria 
preexistente na época romana” (Luciana Pedroso Xavier, As teorias do patrimônio e o patrimônio de afetação na 
incorporação imobiliária, Dissertação de mestrado apresentada na Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
2011, p. 23). Sergio Said Staut Junior, citado por Luciana Pedroso Xavier, adverte a respeito da evolução histórica 
do conceito de patrimônio: “Com isso, confundem-se elaborações teóricas realizadas em outros tempos (na Roma 
antiga e na Idade Média) com o conceito ou instituto moderno que, apesar de possuir a mesma denominação, não 
possui o mesmo significado. O passado serve simplesmente como um "enfeite teórico", que o historiador utiliza 
para os "precedentes" daquilo que procura explicar, justificar e legitimar [STAUT JUNIOR, Sérgio Said. Algumas 
precauções metodológicas para o estudo do direito civil, p.299-316]” (Idem, p. 25). Luciana Pedroso Xavier 
complementa: “Especificamente no que concerne ao instituto patrimônio, basta verificar algumas diferenças 
fundamentais em relação ao direito romano e o atual para se chegar à conclusão de que por mais que se utilize o 
mesmo termo, a noção de patrimônio em Roma é muito diversa da que temos hoje” (Idem, p. 27). Para Luciana 
Pedroso Xavier, uma diferença fundamental seria o caráter personalíssimo atribuído no direito romano ao vínculo 
obrigacional existe entre credor e devedor (Idem, ibidem). 
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Caio Mario da Silva Pereira dizia que a noção de patrimônio não se encontrava 

“perfeitamente aclarada entre os modernos juristas”20. Atendendo a esse alerta, utiliza-se do 

presente ensejo, assim como outros também fizeram em algumas ocasiões pretéritas, para 

aclarar a ideia de patrimônio que nos é contemporânea. Não se fará isso sem antes contar, em 

curtíssimas linhas, o que o passado disse a respeito do tema ora abordado. 

No período romano, o elemento integrante do patrimônio de determinado indivíduo era 

visto sob o espectro de seu respectivo proprietário. Àquele tempo:  

 

o vínculo obrigacional entre credor e devedor em Roma era reputado como 
personalíssimo. Em determinados casos, inclusive, o devedor estaria submetido ao 
poder de apreensão do credor, sendo possível até mesmo a perda da liberdade, 
tornando-se escravo.21 

 

Com a queda do império romano, o individualismo deu lugar à sociedade corporativa. 

A ideia de pertencimento da coisa por um único indivíduo perdeu espaço22 e, com isso, a coisa 

passou ter o fim em si mesmo, e não mais no indivíduo.23 Nesse contexto, “a noção de 

patrimônio como pertencente a um único indivíduo é dificilmente verificada”24 na idade média. 

A ideia “de patrimônio como conjunto de bens pertencente a um sujeito”25 retorna com 

a idade moderna. Seu advento introduziu “na sociedade um poder de unificação do poder 

                                                           
20 Instituições de direito civil, 23.ed. de acordo com o Código Civil de 2002, rev. e atual. por Maria Celina Bodin 
de Moraes, Rio de Janeiro, Forense, 2009, v.1., p. 335. 
21 Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., p. 27. 
22 “Pelas características já enunciadas do período medieval, resta claro que nessa sociedade corporativa, vincada 
pelo coletivo e pelo reicentrismo, não havia espaço para uma concepção individualista das relações de 
pertencimento. Ou seja, as coisas são vistas não a partir do sujeito a qual pertencem, mas da utilidade que podem 
oferecer à coletividade: Não é típica do medievo a relação de pertencimento individual ou de dependência da coisa 
a um sujeito titular de todos os poderes de usar, gozar e dispor desse bem, 'o ordenamento assume como próprias 
forças promotoras a aparência, o gozo, o exercício, isto é as presenças vivas no âmbito da dimensão factual; recusa-
se – ou é incapaz – a inventar cânones artificiosos de qualificação e registra com humildade a carga normativa de 
todos estes fatos.' Das coisas decorrem inumeráveis utilidades, usos e poderes autônomos, independentemente da 
vontade e do arbítrio dos sujeitos, que são fonte e substância de incontáveis arranjos jurídicos atípicos. [STAUT 
JUNIOR, Sérgio Said. A posse no direito brasileiro da segunda metade do século XIX ao Código Civil de 1916, 
p.46-47] Tendo em vista essa conformação coletiva, entende-se que no período medieval a noção de patrimônio 
como pertencente a um único sujeito é dificilmente verificada. Para esse período, faz mais sentido pensar em 
titularidades coletivas, tais como as de corporações, de associações e de demais arranjos de grupos de pessoas do 
que em patrimônios individuais. "O pensamento social e político medieval era dominado pela idéia da existência 
de uma ordem universal (cosmos), abrangendo os homens e as coisas, que orientava todas as criaturas para um 
objetivo último que o pensamento cristão identificava com o próprio Criador." (António Manuel Hespanha, Direito 
dos letrados no Império Português, Florianópolis, Fundação Boiteux, 2006, p. 29 apud Luciana Pedroso Xavier, 
ob. cit., p. 31).  
23 Para Paolo Grossi, “[u]ma mentalidade angulosamente proprietária como a romana foi substituída por uma 
civilização 'possessória', à qual é de todo indiferente a idéia de uma relação de validade (mesmo porque falta o 
modelo em relação ao qual operar comparações e medidas) e que é, ao contrário, dominada por um vigoroso 
princípio de efetividade” (História da propriedade e outros ensaios, Tradução de Luiz Ernani Fritoli e Ricardo 
Marcelo Fonseca, Rio de Janeiro, Renovar, 2006, p. 45). 
24 Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., loc. cit. 
25 Idem, ibidem. 
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político fragmentado, e converge para o aperfeiçoamento de uma ordem jurídica baseada na lei 

e consubstanciada numa ótica individualista da sociedade”26. 

A Declaração dos Direitos do Homem de 178927 não dispôs a respeito do patrimônio, 

mas tratou do direito de propriedade.28 Suas disposições elevaram tal direito ao status de 

“direito, exclusivo, quase ilimitado”29. Nessa quadra, Luciano de Camargo Penteado anotou 

que “a propriedade foi o primeiro direito fundamental de projeção direta no âmbito privado 

reconhecido na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão que se seguiu à Revolução 

Francesa”30.  

Na sequência, o Code Napoléon, vigente a partir de 1804, também deixou de dispor a 

respeito do patrimônio. Todavia, garantiu-se prestígio tal à propriedade “que outros institutos 

como os contratos, o regime matrimonial, foram sistematizados [...] como um dos diversos 

modos de [sua] aquisição”31. Nesse aspecto, o art. 544 do Livro Terceiro do Code Napoléon 

regulou a propriedade como “o direito de gozar e de dispor das coisas da maneira mais absoluta, 

desde que não seja feito uso proibido por lei ou por regulamentos”32. 

Daí é que surgiu, na segunda metade do século XIX, com os franceses Charles Aubry e 

Charles Rau, em sua obra Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae,33 a 

primeira teoria sobre o patrimônio,34 também conhecida como teoria clássica ou subjetivista. A 

esse respeito, Milena Donato Oliva35 explica que: 

                                                           
26 Emanuela Cristina Andrade Lacerda et. al., A propriedade ante o novo paradigma do estado constitucional 
moderno: a sustentabilidade, in: Revista Novos Estudos Jurídicos - Eletrônica, Vol. 19 - n. 4 - Edição Especial 
2014, p. 1196. 
27 Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-
humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf>. Acesso em: 02.01.2019. 
28 A diferença entre propriedade e patrimônio pode ser explicada, atualmente, a partir das lições deixadas por 
Pontes de Miranda em seu Tratado de Direito Privado: “Propriedade é tudo que se tem como próprio. O que achou 
o anel de outrem, perdido na rua, ainda durante o tempo em que o pôs no dedo, ou no bolso, não tem como próprio: 
não lhe cabe a propriedade; e, sim, apenas, a tença, que não é, sequer, a posse. [...] É próprio nosso tudo que é 
parte do nosso patrimônio, que é o nome que se emprega para designar o todo composto dos bens reunidos sob a 
pessoa a que pertence. (Patrimonium vem de pater, pai, porque só se tinha o que dêle vinha, - e a palavra revela a 
tara econômica e psicanalítica.) Se disséssemos “minha propriedade”, não aludiríamos a êsse todo. O patrimônio 
é coexistivo às propriedades de alguém, quer se trate de direitos reais, quer de direitos pessoais” (Tratado de direito 
privado, Rio de Janeiro, Borsoi, 1955, t. XI, p. 29). 
29 Emanuela Cristina Andrade Lacerda et. al., ob. cit., p. 1197. 
30 Ob. cit., p. 155. 
31 Emanuela Cristina Andrade Lacerda, ob. cit., loc. cit. 
32 Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., p. 32. 
33 Fernando Noronha explica que a “teoria tradicional associa patrimônio e personalidade jurídica. Essa orientação, 
que ficou conhecida como “teoria clássica do patrimônio” e cujos antecedentes remontam a Zachariae, autor 
alemão, é devida, em sua formulação definitiva, a dois geniais civilistas franceses da segunda metade do séc. XIX, 
Aubry e Rau” (Patrimônios especiais: sem titular, autônomos e coletivos, Revista dos Tribunais, vol. 747, p. 11, 
São Paulo, jan/1998, p. 4). 
34 Cf. Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., loc. cit. 
35 Patrimônio separado: herança, massa falida, securitização de créditos imobiliários, incorporação imobiliária, 
fundos de investimento imobiliário, trust, Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 20. 
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[...] segundo a teoria clássica, o patrimônio consiste em universalidade de direito, isto 
é, traduz “conjunto unitário de bens e obrigações, que se apresenta como projeção e 
continuação da personalidade individual” O patrimônio é, assim, “um atributo 
necessário da própria personalidade do respectivo titular, a irradiação ou projecção 
natural da potência jurídica da pessoa nas suas relações com os objetos exteriores” 
[Manuel A. Domingues de Andrade, Teoria Geral da Relação Jurídica, vol. I, 
Coimbra: Almedina, 2003, p. 211]. Daí o caráter eminentemente subjetivista da 
concepção clássica, que, além de não conceber a existência do patrimônio 
independentemente da personalidade, determina que a disciplina jurídica aplicável 
àquele deve levar em consideração os caracteres desta, que estão a influir direta e 
necessariamente na natureza e nos princípios regentes do patrimônio. [...] Do exposto, 
é possível compreender a dimensão que Aubry e Rau conferem à relação entre 
personalidade e patrimônio, este constituindo a personalidade mesma do homem 
considerada nas suas relações com os objetos exteriores, a “potência jurídica” de que 
uma pessoa como tal se encontra investida em termos absolutos, sem limites espaciais 
ou temporais. Inequivocamente, percebe-se que os autores da chamada teoria clássica 
não se limitam a conferir suporte personalista ao patrimônio, mas deduzem a 
disciplina, os caracteres e a natureza jurídica deste diretamente da noção de 
personalidade, da qual constitui emanação e projeção, com a qual chega a se 
confundir, e da qual não se pode separar.  

 

  A teoria do patrimônio concebida por Aubry e Rau deu suporte à concepção moderna 

da ideia de propriedade.36 Foi com os franceses Aubry e Rau que se consolidou a ideia de que 

“[s]e a propriedade moderna é individual, subjetiva e abstrata, o patrimônio é a emanação da 

personalidade, uma universalidade jurídica pertencente obrigatoriamente a toda pessoa, além 

de ser uno e indivisível”37.  

A partir daí, passou-se a entender o “patrimônio como o conjunto de direitos civis de 

uma pessoa sobre os objetos que constituem bens”38. O patrimônio passou a ser visto como 

universalidade de direito una e indivisível,39 composta pelos direitos de determinado indivíduo 

sobre bens passíveis de servirem à satisfação do crédito de seus credores, ressalvada a sub-

rogação real que se dá entre os componentes da universalidade jurídica em questão, “ficção por 

meio da qual um objeto substitui outro adquirindo sua natureza jurídica”40. Na matriz de 

                                                           
36 Cf. Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., loc. cit. Pouco antes, Milena Donato Oliva já havia dito que “Aubry e Rau 
sustentam que o patrimônio é objeto de direito de propriedade de seu titular, direito este igualmente denominado 
de patrimônio. Tem-se, com isso, que o termo patrimônio designa tanto o patrimônio propriamente dito, 
considerado como universalidade de direito, como a relação jurídica existente entre a pessoa e seu patrimônio, que 
se traduz em direito de propriedade” (ob. cit., p. 28). 
37 Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., loc. cit. 
38 Idem, p. 49. 
39 Milena Donato Oliva explica que “[a] teoria clássica reputa o patrimônio universalidade de direito, isto é, 
continente distinto de seu conteúdo, unidade abstrata sempre igual a si mesma, insuscetível de ser influenciada 
pela variação dos elementos que a integram e que subsiste mesmo à míngua de conteúdo. A unificação do 
patrimônio se dá pela unidade da pessoa e, assim como esta, não se mostra o patrimônio passível de divisão, daí o 
princípio da indivisibilidade que lhe é inerente. [...] Inúmeros autores comungam da concepção segundo a qual o 
patrimônio forma universalidade de direito [...]. Neste sentido, têm-se Marcel Planiol, Baudry-Lacantinerie e 
Alberto Wahl, Luiz da Cunha Gonçalves, Ambroise Colin e Henri Capitant, Maurice Picard, Louis Josserand, 
Francesco Saverio Bianchi, Mazeaud e Mazeaud” (Ob. cit., pp. 108-109). 
40 Idem, p. 18. 
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responsabilidade patrimonial estatuída pelo Code Napoléon, o patrimônio do devedor era a 

garantia dos credores para o cumprimento das obrigações assumidas.41 À época, via-se o 

patrimônio como uma emanação da personalidade de pessoas físicas e jurídicas, para as quais 

seria possível atribuir apenas um patrimônio, uno e indivisível.42 

Sobrevieram, então, as críticas à teoria do patrimônio proposta por Aubry e Rau. Os 

opositores do pensamento proposto pela teoria clássica “admitem a possibilidade de 

patrimônios de afetação, isto é, de patrimônios unificados não em atenção à pessoa, mas ao fim 

a que se destinam”43. Surgia, assim, no final do século XIX,44 a noção objetiva do patrimônio, 

cuja concepção é atribuída ao alemão Bernhard Windscheidt,45 conhecida como teoria moderna 

ou objetivista. 

Ainda antes do término do século XIX: 

 

[...] outra concepção objetiva de patrimônio foi fornecida por Ernst Immanuel Bekker, 
o qual procedeu à distinção entre o patrimônio de afetação independente e o 
patrimônio de afetação dependente. Em relação ao primeiro, seria o "complexo 
patrimonial destinado a um fim e carente de sujeito". Já o segundo é o patrimônio 
existente dentro do patrimônio de uma pessoa, destinado a um fim especial e dotado 
de autonomia. Os autores alemães constataram haver universalidades de direito 
desvinculadas de pessoas e nas quais havia uma "finalidade comum", as quais foram 
então batizadas de "patrimônios de afetação" (Zweckvermögen) ou patrimônios 
objetivos, haja vista não estarem vinculados a uma pessoa.46 

 

Os postulados próprios da teoria moderna se irradiaram pelo continente europeu. Com 

isso, nomes como Francesco Ferrara, Enneccerus, Henri De Page, Mazeaud e Mazeaud, Karl 

Larenz e Léon Duguit passaram a divulgar posicionamentos alinhados, de alguma forma, com 

a concepção moderna.47 

                                                           
41 “É o que estabelece o artigo 2092 do Código Francês, segundo o qual "Qualquer pessoa que se obrigou 
pessoalmente, é obrigada a cumprir seu compromisso sobre todos os seus bens, móveis e imóveis, presentes e 
futuros. [...] Embora não esteja explícito na obra de Aubry e Rau, essa função é a de responsabilidade patrimonial, 
cuja razão de ser é a de preservar a liberdade do devedor, pois ao invés de restringi-la, atinge-se seu patrimônio. 
Foi justamente esse novo modo de responsabilização por dívidas que suscitou a caracterização jurídica do 
patrimônio” (Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., pp. 52-53). 
42 Cf. Idem, p. 49. Como Luciana Pedroso Xavier explica: “De acordo com Aubry e Rau, o titular do patrimônio 
possui cinco faculdades sobre ele: a de administrar o patrimônio, que engloba providências atinentes a sua 
conservação, seu aumento e dele retirar vantagens; a de receber os rendimentos, lucros provenientes do patrimônio; 
a faculdade de dispor, por testamento, da totalidade ou de uma cota-parte do patrimônio; a de reclamar, "por meio 
de uma ação pessoal que podemos qualificar de ação de in rem verso, a restituição dos objetos ou valores 
pertencentes ao patrimônio", a de reivindicar o patrimônio, uma vez que uma pessoa não pode ser privada de seu 
patrimônio senão quando tenha perdido sua própria personalidade em razão de seu falecimento” (Idem, p. 52). 
43 Milena Donato Oliva, ob. cit., p. 58. 
44 Cf. Fernando Noronha, ob. cit., p. 5. 
45 Cf. Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., p. 69. 
46 Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., pp. 70-71. 
47 Cf. Milena Donato Oliva, ob. cit., pp. 59-106. A exceção de Léon Duguit, os demais doutrinadores mencionados 
neste parágrafo, “a despeito das inúmeras divergências que guardam entre si, não deixaram de convergir sobre um 
ponto fundamental, qual seja, o patrimônio é titularizado por um sujeito de direito” (Idem, p. 88). Para Duguit e 
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 Para aqueles que se filiaram à teoria moderna, o patrimônio geral de determinada pessoa 

não pode ser entendido como universalidade de direito una e indivisível.48 E parte dos que assim 

acreditavam também se posicionaram favoravelmente à ideia de que, na inexistência de 

previsão legal, não é autorizada a constituição voluntária de patrimônios de afetação.49  

As teorias clássica e moderna também exerceram influência em território brasileiro.  

O estreito liame entre personalidade e patrimônio, tal como proposto pelos subjetivistas 

Aubry e Rau, também pode ser observado na doutrina de nomes como Arnoldo Wald, San Tiago 

Dantas, Orlando Gomes, Francisco Amaral e Caio Mário da Silva Pereira,50 este último “firme 

no princípio da unidade do patrimônio forjado pela teoria clássica”51.  

Todavia, a concepção clássica não influenciou a ponto de obstar a promulgação de leis 

que demonstram claramente a opção adotada em determinado momento pelo legislador pátrio 

no sentido de autorizar a afetação patrimonial, para fins de se viabilizar a criação de 

universalidades de direito separadas do patrimônio geral de seu titular, nos casos em que tal 

técnica se apresenta como meio apto a fomentar “setores estratégicos da economia”52 e tutelar 

“interesses socialmente relevantes, de que constitui exemplo sua utilização na incorporação 

                                                           
outros, a seu turno, a existência de patrimônio não depende necessariamente do suporte conferido pela 
personalidade (Idem, ibidem). À guisa de arremate, Milena Donato Oliva assevera: “Diante das peculiaridades das 
principais orientações da chamada teoria moderna, que passam desde a necessidade de o patrimônio ser titularizado 
por uma pessoa até a abolição do conceito de sujeito de direito do sistema jurídico, é possível delimitar, incluindo-
se a teoria clássica, pelo menos seis concepções fundamentalmente distintas sobre o patrimônio” (Idem, p. 103). 
48 Trata-se de “juristas como Nicola Coviello, Francesco Ferrara, Henri De Page, Carlo Fadna e Paolo Emilio 
Bensa, Biondo Biondi e Vincenzo Michele Trimarchi” (Milena Donato Oliva, ob. cit., pp. 110-111). Destes 
desponta o entendimento de Francesco Ferrara, cuja doutrina é partidária da ideia de que os patrimônios separados 
constituem universalidade de direito (Cf. Idem, p. 114). 
49 O italiano Francesco Ferrara passou a defende-la a partir de 1921. Com ele vieram, dentre outros, Henri de Page, 
em 1941, Augusto Pino, em 1950, Francesco Messineo, em 1957, e Luis Bustamante Salazar, em 1979 (Idem, pp. 
276-277). Milena Donato Oliva explica que “[n]ão é dado à autonomia privada, com efeito, estipular livremente 
que um conglomerado de situações subjetivas ativas represente unidade objetiva, por força de um fim a que se 
volta. [...] Só a lei pode criar regime jurídico específico para determinado conjunto ideal de direitos, ao ponto de 
tornar possível a invalidação de certos atos, bem como delimitar os credores que deles poderão se satisfazer por 
ocasião da execução de seus créditos. [...] Somente a lei, de fato, pode estipular as principais consequências 
jurídicas oriundas da separação patrimonial, haja vista que, em especial, a universalidade patrimonial autônoma 
(i) constitui, em si mesma, centro autônomo de imputação objetiva composto por situações jurídicas subjetivas 
ativas unificadas idealmente; (ii) condiciona a conduta de seu titular, o qual deve agir com diligência para a 
persecução do escopo que a unifica, de modo que a titularidade se encontra funcionalmente vinculada ao fim do 
patrimônio segregado, o qual serve de parâmetro aferidor da validade dos atos praticados pelo titular relativamente 
às situações ativas integrantes da massa patrimonial destacada; (iii) impossibilita a destinação individual de 
situação ativa que a integra para finalidade diversa daquela que a unifica; (iv) serve de garantia somente aos 
credores relacionados ao fim que a unifica; e (v) torna possível a existência de relação jurídica entre os patrimônios 
titularizados por um mesmo sujeito, na medida em que da função desempenhada por cada um deles emergem 
distintos centros de interesses, a possibilitar a diversidade de situações jurídicas à formação de relação jurídica. 
Incide, portanto, o princípio da taxatividade ou numerus clausus às hipóteses de patrimônios separados” (Idem, 
pp. 275, 277-278). 
50 Cf. Idem, pp. 163-164. 
51 Idem, p. 164. 
52 Idem, p. 379. 



17 
 

 

imobiliária, nos fundos de investimento imobiliário e na operação de securitização de créditos 

imobiliários”53. 

A promulgação das normas criadas com a finalidade de tutelar os interesses aventados 

no parágrafo anterior se deu ao tempo em que ainda vigia o Código Civil de 1916 (Lei nº 

3.071/1916).54 O tratamento do patrimônio como universalidade se deu na redação do art. 57, 

cujo teor previa que “[o] patrimônio e a herança constituem coisas universais, ou 

universalidade, e como tais subsistem, embora não constem de objetos materiais”.  

A universalidade permaneceu como característica ínsita ao patrimônio no Projeto de Lei 

nº 634/1975 (posteriormente transformado na Lei Ordinária nº 10.406/2002 – Código Civil de 

2002). Ao tempo de sua apresentação, ocorrida no ano de 1975, já se observava, em seus arts. 

88 e 89,55 redação idêntica àquela que atualmente dá corpo aos arts. 90 e 91 do Código Civil de 

2002.56 Referidas disposições propunham a definição – e atualmente efetivamente definem, 

ainda que em linhas gerais – as universalidades de fato e de direito, sendo esta última aplicável 

à noção de patrimônio.57 

Em comparação que levou em conta os textos do art. 57 do Código Civil de 1916 e dos 

arts. 90 e 91 do Projeto de Lei nº 634/1975,58 Fernando Noronha também opinou no sentido de 

que a diferença mais significativa entre as redações consistia – e ainda consiste – “na supressão 

do preceito relativo ao patrimônio e à herança, mas em contrapartida passa-se a definir o que 

sejam universalidades “de direito” e “de fato””59. 

Para Milena Donato Oliva60: 

 

Embora o Código Civil de 2002 não determine expressamente que o patrimônio 
constitui universalidade de direito, aos moldes do que dispunha o diploma de 1916, 
traz como notas caracterizadoras da noção de universalidade de direito o que a 
doutrina nacional indica como elementos básicos configuradores do patrimônio, quais 
sejam, ser formada [sic] por relações jurídicas, apreciáveis em pecúnia, pertinentes a 
um mesmo sujeito. [...] Pode-se afirmar que, no ordenamento jurídico pátrio, a 

                                                           
53 Idem, ibidem. 
54 O Código Comercial (Lei nº 556/1850), que antecedeu o Código Civil de 1916, trouxe a palavra “patrimônio” 
em apenas um de seus dispositivos. Tratava-se de seu art. 321, cuja redação previa que “[o] sócio de indústria não 
responsabiliza o seu patrimônio particular para com os credores da sociedade”. 
55 Cf. versão disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD13JUN1975SUP_B.pdf#page=1>. 
Acesso em: 28.12.2018.   
56 Código Civil de 2002: “Art. 90. Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes 
à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser 
objeto de relações jurídicas próprias. Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, 
de uma pessoa, dotadas de valor econômico”. 
57 Cf. Milena Donato Oliva, ob. cit. p. 139. 
58 À época, os textos originalmente propostos no Projeto de Lei nº 634/1975 já constavam sob a designação de 
arts. 90 e 91. 
59 Ob. cit., p. 2. 
60 Ob. cit., pp. 117; 141-142. 
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universalidade de direito constitui unidade autônoma em relação aos seus elementos, 
de modo que tem aptidão para figurar, em si mesma, como objeto de direito. Os 
componentes da universalidade, devido à autonomia jurídica que mantém, podem 
integrar relações jurídicas diversas das que recaem sobre a universalidade, devido à 
autonomia jurídica que mantêm, podem integrar relações jurídicas diversas das que 
recaem sobre a universalidade na qualidade de objeto autônomo de direito. Daí 
decorre a flexibilidade quantitativa do conteúdo da universalidade, o qual pode se 
alargar ou se comprimir sem que a feição do todo se altere. Além disso, em razão de 
a universalidade apresentar conteúdo mutável e, ao mesmo tempo, figurar, enquanto 
tal, como objeto de relação jurídica, tem-se que: (i) se um componente sair da 
universalidade, não mais se submete às relações jurídicas a esta pertinentes; e (ii) se 
um novo elemento ingressar na universalidade, submete-se tout court às relações 
jurídicas que a vinculam. Tais consequências, que conferem utilidade à noção de 
universalidade, só se explicam satisfatoriamente se se considerar esta como objeto de 
direito em si mesma, independente de seus elementos. É de se salientar, ainda, que no 
direito brasileiro o patrimônio forma universalidade de direito, de modo que seus 
componentes mantêm autonomia jurídica a despeito de o patrimônio figurar como 
objeto de situação jurídica subjetiva, de que é exemplo o direito de garantia conferido 
aos credores do devedor. Neste sentido, podem ser extintas, criadas ou modificadas 
situações jurídicas subjetivas sem que a configuração do patrimônio e os direitos que 
sobre ele incidem se alterem. [...] Portanto, no ordenamento jurídico brasileiro, o 
patrimônio traduz universalidade de direito, podendo ser objeto autônomo de relação 
jurídica, vez que possui relevância em si mesmo, para além de seus elementos, os 
quais, de outra parte, não perdem sua autonomia jurídica, de tal sorte que o conteúdo 
do patrimônio, como de qualquer outra universalidade, afigura-se variável, sem que 
tal circunstância, todavia, afete a configuração unitária do patrimônio.  

 

Portanto, a despeito de o Código Civil de 2002 não ter disposto expressamente, em seu 

art. 91, que o patrimônio constitui universalidade de direito, essa é a conclusão a que se chega, 

a partir da análise de seus caracteres, tal como apresentados acima.61 

Ao cotejar as redações dos arts. 57 do Código Civil de 1916 e 91 do Código Civil de 

2002, Luiz Edson Fachin62 concluiu: 

                                                           
61 Milena Donato Oliva se alia à doutrina minoritária quando considera que “o patrimônio, no direito brasileiro, 
constitui universalidade formada por situações jurídicas subjetivas ativas, noção indubitavelmente quantitativa”. 
(Idem, p. 201). Após fazer esta afirmação, a citada autora explica que “para expressiva parte da doutrina, como 
Aubry e Rau, Baudry-Lacantinerie e Alberto Wahl, Francesco Saverio Bianchi, Marcel Planiol, Luiz da Cunha 
Gonçalves, Henri Capitant, Maurice Picard, o patrimônio compõe-se não só do lado ativo como também do 
passivo, compreendendo, conseguintemente, os direitos, poderes, faculdades, bem como os deveres e ônus. O 
entendimento de que o lado passivo não pertence ao patrimônio é comungado, de outra parte, por Henri De Page, 
Karl Larenz, Enneccerus, Guilhermo A. Borda, Francesco Ferrara. [...] [N]a doutrina nacional, a quase totalidade 
dos autores reputa integrarem o patrimônio os elementos passivos. Explica Clovis Bevilaqua comporem o 
patrimônio tanto o ativo como o passivo, justamente por consistir na “atividade econômica de uma pessoa, sob o 
seu aspecto jurídico, ou a projeção econômica da personalidade civil” [Clovis Bevilaqua, Teoria Geral do Direito 
Civil, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1976, p. 167. No sentido de que o patrimônio é integrado pelo ativo e pelo 
passivo, v. Arnoldo Wald, Direito Civil: introdução e parte geral, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 177; Silvio 
Rodrigues, Direito Civil, vol. I, São Paulo, Saraiva, 20003, p. 117; Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: parte 
geral, São Paulo, Atlas, 2005, p. 325; Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direito Civil: teoria geral, 
Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2006, p. 312; San Tiago Dantas, Programa de Direito Civil: teoria geral, Rio de 
Janeiro, Forense, 2001, p. 200; Orlando Gomes, Introdução ao Direito Civil, Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 202; 
Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, vol. I, Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 391; Francisco 
Amaral, Direito Civil, Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 338; Serpa Lopes, Curso de Direito Civil, vol. VI, Rio de 
Janeiro, Freitas Bastos, 5. ed., p. 71; Vicente Ráo, O direito e a vida dos direitos, São Paulo, Max Limonad, 2ª 
tiragem, p. 363; Darcy Bessone, Direito Reais, São Paulo, Saraiva, 1988, p. 79” (Idem, pp. 142-143; 162-163). 
62 Estatuto jurídico do patrimônio mínimo, 2. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2006, pp. 39-40. 
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A unidade abstrata do patrimônio é fundada na teoria clássica, adotada pelo legislador 
brasileiro de 1916 e reproduzida pelo Código de 2002, em sua ligação necessária com 
a pessoa, por ser atributo ou projeção da personalidade. 

 

Milena Donato Oliva discorda. Para ela: 

 

[...] de qualquer uma das duas noções de personalidade [subjetiva e objetiva] não 
emana o patrimônio e nenhuma delas têm o condão de determinar seus caracteres e 
regime jurídico. Isso porque [...] a primeira [subjetiva] encerra a aptidão de ser sujeito 
de direitos, traduzindo conceito qualitativo, diversamente do patrimônio que, por 
constituir o conjunto de situações jurídicas subjetivas ativas, é conceito quantitativo, 
é resultado da qualidade de ser sujeito de direito, a qual permite a titularidade de 
situações jurídicas subjetivas e, conseguinte, a titularidade do patrimônio. A segunda, 
a seu turno, concerne ao objeto de tutela prioritária do sistema pátrio, qual seja, o valor 
da pessoa humana, que, com maior razão, não se confunde com noção quantitativa e 
voltada para as situações jurídicas patrimoniais. [...] No direito brasileiro [...] não se 
verifica a existência de estreito liame entre personalidade e patrimônio, haja vista que 
o vínculo entre tais noções passível de se extrair do exame dos preceitos legais 
restringe-se à titularidade. Ou seja, a personalidade é o pressuposto para que uma 
pessoa tenha patrimônio, como o é para a aquisição de qualquer situação jurídica 
subjetiva, sem que se configure relação entre o patrimônio e a subjetividade maior do 
que entre esta e os elementos daquele. [...]63  

 

Luciana Pedroso Xavier, a seu turno, assume posição intermediária. Em sua visão, o 

direito brasileiro, visto em seu todo, concilia as “teorias subjetiva e objetiva”64. 

De forma alheia às discussões a este respeito,65 é nítido, ao menos, que o Direito 

Brasileiro, mesmo antes da promulgação do Código Civil de 2002, já era composto, também, 

por leis que autorizavam – e ainda autorizam – a afetação patrimonial para o cumprimento de 

determinada finalidade que vise o desenvolvimento econômico e social (e.g. Lei Federal nº 

8.668/1993), o que ocorre, v.g., no caso da Lei Federal nº 4.591/1964 (após sua alteração por 

conta da promulgação da Lei Federal nº 10.931/2004), objeto de estudo no presente trabalho, a 

qual autoriza ao incorporador imobiliário separar parte de seu patrimônio para o 

desenvolvimento da atividade de incorporação imobiliária. 

Significa dizer que, em casos específicos, o ordenamento jurídico pátrio permite, há 

algum tempo, a constituição de patrimônios separados para o atendimento determinadas 

finalidades, os quais, por sua vez, representam, cada um, “nova universalidade de direito e, por 

conseguinte, objeto autônomo em relação aos demais patrimônios especiais e ao patrimônio 

geral”66, ou seja, “núcleos patrimoniais autônomos unificados em razão do escopo a que se 

                                                           
63 Ob. cit., pp. 202; 378-380.  
64 Ob. cit., p. 84. 
65 Cuja tentativa de pacificação foge ao escopo do presente trabalho. 
66 Idem, p. 265. 
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destinam”67, vedada a confusão entre estes, “sob pena de se fazer tabula rasa da separação 

patrimonial e tomar por idênticos distintos patrimônios, cada qual com função própria”68. 

Em linhas gerais, é possível, portanto, dizer que a noção de patrimônio se alterou com 

o passar do tempo. A ideia de que o patrimônio nada mais é senão a projeção da personalidade 

de seu titular foi superada. Atualmente, reconhece-se que o patrimônio é divisível, podendo ser 

afetado ao cumprimento de determinada finalidade de relevância econômica e social. Exige-se, 

para tanto, a existência de dispositivo de lei, em atendimento ao princípio da taxatividade 

aplicável à afetação patrimonial, o que ocorre no âmbito da atividade de incorporação 

imobiliária, tal como será demonstrado a seguir. 

 

2.2. Propriedade horizontal, incorporação imobiliária e patrimônio de afetação 

 

A organização da sociedade em centros urbanos impulsiona a construção de unidades 

imobiliárias sobrepostas, como forma de aproveitamento do solo em regiões populosas e com 

grande volume de circulação de riquezas. Isso ocorre há longa data,69 mas foi somente com a 

Primeira Revolução Industrial que: 

                                                           
67 Idem, p. 260. 
68 Idem, p. 264. 
69 Haroldo Guilherme Vieira Fazano trouxe em sua Tese de Doutorado breve retrospectiva histórica acerca da 
propriedade horizontal (originária do trabalho de Pedro Augusto Escobar Trujillo, transcrita por Rui Vieira Miller), 
in verbis: “Vários autores têm procurado dar à propriedade horizontal a mais remota origem. Há quem pretenda 
encontra-la nos tempos pré-históricos, quando os homens viviam em cavernas e algumas delas provavelmente se 
colocavam em cima de outras, o que teria dado lugar a certa regulamentação entre os moradores. Sem ir tão longe, 
outro autor afirma que o instituto era conhecido na Babilônia. Em Roma, parece que o sistema foi ocasionalmente 
praticado, o que faz supor a vários especialistas na matéria que é ali que se deve buscar a sua origem. A maioria, 
porém, é de opinião que, dada a rigidez com que o direito romano consagrava o princípio superficies solo cedit 
que fazia com que o dono de um prédio o fosse até os céus e até os infernos, não era possível em Roma a existência 
legal do instituto; de qualquer modo, este não estava regulamentado nem os juristas se ocuparam dele, o que quer 
dizer que foram apenas de facto as práticas que se citam de divisão por pisos da propriedade de um edifício. A 
comprovada origem da propriedade horizontal encontra-se na Idade Média. Alcançou então um grande 
desenvolvimento, sobretudo em algumas cidades de França, designadamente Rennes e Grenoble; tanto que se diz 
que, nessas cidades, os edifícios divididos por pisos eram a generalidade e as vivendas estritamente pessoais, a 
excepção. [...] Os princípios da Revolução Francesa, opostos a toda a forma de limitação do domínio, não se 
harmonizavam com a propriedade horizontal. Se no Código de Napoleão, de 1804, inspirado em tais princípios, 
se permitiu o instituto, isso deve-se à importância que antes havia assumido; todavia não o regulamentou 
devidamente, consagrando-lhe um só artigo, o 664, incluído no capítulo relativo às paredes comuns. [...] Em 
consequência, durante todo o século passado e os primeiros anos do actual até o período pós-guerra que se seguiu 
à conflagração de 1914-18, a propriedade horizontal esteve em decadência, devido em grande parte aos princípios 
individualistas proclamados pela Revolução. Mas as dificílimas condições de vida que se apresentaram em muitos 
países europeus depois da guerra obrigaram a rever esses princípios. Na Bélgica, por exemplo, pensou-se no 
sistema da propriedade horizontal para solucionar o problema da habitação; e assim surgiu a Lei de 8 de junho de 
1924, a primeira que no mundo regulamentou devidamente o instituto. Os resultados obtidos foram bons e logo 
outros países da Europa e da América se deram ao trabalho de legislar sobre essa matéria. Desde então, tem sido 
vertiginoso o progresso do instituto, que contribuiu enormemente para o desenvolvimento de importantes cidades, 
sendo de citar especial a de São Paulo, no Brasil. Pode dizer-se que, actualmente, a propriedade horizontal é 
admitida e pormenorizadamente regulamentada em quase todos os países. Mesmo as legislações que a haviam 
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a atividade de produção de conjuntos de unidades imobiliárias começou a estruturar-
se [...], em razão da concentração da população nos grandes centros urbanos. Por causa 
dessa concentração, a solução para a demanda habitacional e de instalações 
profissionais e comerciais passou a ser a construção de unidades imobiliárias em 
planos horizontais, substituindo-se a construção de uma única unidade imobiliária em 
um lote de terreno pela superposição de unidades, em edifícios de mais de um 
pavimento, seja para aproveitamento mais racional da terra, seja para viabilizar a 
produção em escala, atendendo, enfim, a necessidade de ocupação concentrada dos 
espaços urbanos.70 

 

“A Primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, no final do século XVIII início 

do século XIX”71, tempo em que a população brasileira ainda era predominantemente rural. Em 

verdade: 

 

[a] verticalização das construções chegou tarde ao Brasil. Em 1920, havia apenas 34 
prédios com mais de cinco andares no país. Todos eles caberiam em um único 
quarteirão de Nova York, onde, em 1916, já havia 1.000 edifícios de onze a vinte 
andares. Só em 1926 o Brasil começou a produzir cimento. Levaria ainda duas 
décadas para produzir aço e elevadores.72 

 

Na década de 1920, “ainda predominava [...] a produção de edifícios para aluguel como 

um investimento individual”73, tendo em vista que “[a] produção de casas e edifícios para 

aluguel era um dos negócios mais rentáveis e estáveis até a Segunda Guerra Mundial, e era 

fonte segura de investimentos para empresários do ramo do café”74.  

A despeito desse crescimento – ainda tímido – da atividade empresarial de produção de 

unidades imobiliárias, o Código Civil de 1916, vigente à época, nada dispunha a respeito do 

tema.75 Para preencher o vazio que se dava até então, o governo brasileiro editou o Decreto nº 

                                                           
proibido expressamente terminaram por acolhê-la” (Rui Vieira Miller, A propriedade horizontal no Código Civil, 
3. ed., Coimbra, Almedina, 1998, pp. 48-49; Mariano Fernandez Martin Granizo, La ley de propriedad horizontal 
en el derecho español, 3. ed., Madrid, Edersa, 1983, pp. 111-158, apud Haroldo Guilherme Vieira Fazano, 
Hermenêutica e aplicação da convenção de condomínio (propriedade horizontal), Tese de Doutorado apresentada 
à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007, pp. 30-32.    
70 Melhim Namem Chalhub, Incorporação imobiliária, 4. ed. rev., atual e amp., São Paulo, Forense, 2017, pp. 1-
2. 
71 Eduardo de Freitas, Primeira Revolução Industrial, Brasil Escola, Disponível em 
<https://brasilescola.uol.com.br/geografia/primeira-revolucao-industrial.htm>. Acesso em 15 de janeiro de 2019. 
72 Raul Juste Lores, São Paulo nas alturas: a revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos 
anos 1950 e 1960, São Paulo, Três Estrelas, 2018, p. 18. 
73 Luciano Goveia Braga de Lima, Efeitos da expansão do crédito imobiliário sobre a produção habitacional 
privada em São Paulo – 2005 a 2011, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 39. 
74 Felipe Anitelli e Marcelo Tramontano, Edifício de apartamentos, São Paulo, anos 1950: mercado imobiliário e 
(um pouco de) arquitetura, Revista Pós, v. 19, n. 31, São Paulo, junho de 2012, p. 70. 
75 Cf. Haroldo Guilherme Vieira Fazano, ob. cit., 35. Para ele, “[o] Código Civil de 1916 silenciou sobre o instituto, 
talvez pela influência dos princípios individualistas proclamados pela Revolução Francesa” (Idem, ibidem).  
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5.481/1928, cujos dispositivos tratavam sobre a alienação de unidades imobiliárias em edifícios 

de apartamentos de mais de cinco andares.76 

Melhim Namem Chalhub77 aponta que:  

 

[n]o Brasil, a demanda por imóveis nos grandes centros urbanos intensificou-se a 
partir da década de 1930, e nessa ocasião as regras existentes limitavam-se a 
disciplinar a alienação e a utilização dos edifícios já construídos, silenciando a 
respeito da atividade produtiva, bem como sobre a venda de edificações coletivas em 
construção. 

 

O modelo de produção de unidades imobiliárias para locação não resolvia o problema 

habitacional já existente àquele período.78 Esse cenário perdurou até o final da década de 1930. 

Com a instauração do Estado Novo por Getulio Vargas em 10 de novembro de 1937, a questão 

habitacional passou a ser tratada como prioridade.   

Dentre outras medidas de relevo adotadas pelo regime da época, merece destaque, para 

os devidos fins, a edição do Decreto-Lei nº 4.598/1942, também conhecido como “Lei do 

Inquilinato”, o qual determinou o congelamento dos valores dos alugueis pelo período de dois 

anos.79  

                                                           
76 “Até o início da década de 30, a luta dos operários, principalmente, era por salário, ou seja, não havia uma 
discussão clara sobre a questão da habitação e sua vinculação com o Estado” (Alberto Gawryszewski, A crise 
habitacional e o estado na construção de moradias na cidade do Rio de Janeiro (1945-50), Revista de História 
Regional, vol. 7, n. 1, verão 2002, 2004, p. 130. 
77 Incorporação imobiliária, cit., p. 2. 
78 Luciano Goveia Braga de Lima, ob. cit., p. 33. 
79 Em artigo publicado no início da década de 1960, Jorge Kingston explicou e criticou o Decreto-Lei nº 
4.598/1942, in verbis: “A Lei do Inquilinato foi, inicialmente, um produto da guerra. Preocupado em que a escassez 
dos fatôres de produção durante a conflagração mundial conduzisse a uma anormal elevação de preços, o Govêrno 
tentou congelá-los em amplos setores de nossa economia e, daí, a promulgação do Decreto-Lei n. 4.598, de 20 de 
agôsto de 1942. As leis econômicas são, porém, imperativas, e o ajustamento de uma procura excessiva a preços 
fixados fora da realidade só se pode fazer mediante o contingenciamento, as filas, a fraude, até o desaparecimento 
total do produto no mercado. A ação de organismos de restrição de preços, como a COFAP, tem sido sempre e 
apenas homologar as irrecorríveis altas de preços. Com a moradia, o caso é diferente. A casa existe e está entregue 
ao inquilino; o proprietário não tem, como o industrial, o recurso de cessar a produção. Foi fácil ao Govêrno tornar 
efetivo o congelamento, e o assunto deixou de ser visto pelo prisma econômico para sê-lo pelo prisma sentimental 
ou demagógico. Ninguém desconhece que a Lei do Inquilinato, favorecendo a indústria da sublocação; tem 
propiciado especulações em detrimento do proprietário, assim como a indústria das "indenisações" para 
desocupação do imóvel, baseadas na morosidade do processo judiciário; que ela tem provocado, pela deficiência 
ou retardamento dos reparos imprescindíveis, uma deterioração anormal da propriedade imobiliária; e, sobretudo, 
tem determinado, pela retração dos capitais que habitualmente se destinavam à construção de casas de aluguel, um 
deficit nas novas construções, especialmente as destinadas às classes média e operária, necessárias para atender à 
expansão demográfica e ao crescente movimento de urbanização, decorrente do nosso desenvolvimento industrial. 
Por outro lado, a perspectiva de, depois da locação, não serem mais possíveis ulteriores reajustamentos, leva à 
fixação de aluguéis superiores aos que, em condições normais, seria viável. Hoje, só se constrói para revenda. A 
escassez de novas habitações e as restrições da lei provocam, sem dúvida, uma elevação exagerada nos preços das 
novas locações; e, se uma parte da população é beneficiada pela permanência de aluguéis ínfimos, a outra parte, 
obrigada a se deslocar ou desejosa de constituir novos lares, é punida. Face ao problema, o Legislativo tem-se 
omitido, optando por prorrogações sucessivas da lei” (A lei do inquilinato – um caso de patologia econômica, 
Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, pp. 23-31, abr. 1960, p. 23. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/1835>. Acesso em: 27 Dez. 2018). 
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Com o congelamento dos valores dos alugueis, corolário do Decreto-Lei nº 4.598/1942, 

a renda auferida com as receitas obtidas de valores pagos por locatários deixou de ser atrativa 

aos olhares dos locadores.80 Assim é que as unidades de apartamentos já construídas, antes 

oferecidas em locação, passaram a ser colocadas à venda.81   

No primeiro momento, “a produção de habitações caiu quase a zero”82. Sua retomada 

passou a ser sentida em meados da década de 1940 e: 

 

[f]oi de olho no mercado de imóveis para venda que surgiu o Banco Nacional 
Imobiliário (BNI), aberto no auspicioso 7 de maio de 1945 – um dia antes da rendição 
das tropas nazistas. O ditador Getúlio Vargas tinha decretado a Lei do Inquilinato em 
1942, congelando o valor dos aluguéis por dois anos e dificultando as ações de despejo 
(o proprietário teria que provar que precisava morar no imóvel para tentar reavê-lo). 
A medida que prometia defender os inquilinos teve efeito oposto: como reduziu o 
retorno financeiro e aumentou os riscos de que disponibilizava imóveis para alugar, a 
produção de unidades para renda acabou minguando e o preço dos aluguéis subiu. 
Como em outros congelamentos, o produto congelado desapareceu das “prateleiras”. 
Construir apartamentos para a venda virou um negócio mais atraente do que alugar, 
ainda que não para o bolso de qualquer cliente. [...] O BNI deu a largada em seus 
planos imobiliários a partir de 1945, com o lançamento de um loteamento de 1.350 
unidades [...]. Foi um negócio financiado pelo Banco Hipotecário Lar Brasileiro, do 
Rio de Janeiro, que abriu os olhos dos sócios do BNI para um tipo de moradia de 
venda instantânea: o primeiro grande edifício de quitinetes de São Paulo, o Mara, cuja 
construção começara em 1943, na rua Brigadeiro Tobias, no centro da cidade. [...] 
Nos quatro anos seguintes, o banco incorporador lançaria 2.915 apartamentos, 270 
salas de escritórios, 231 lojas, 3 cinemas e 1 teatro.83 

 

Com o BNI (dos empresários Orozimbo Roxo Loureiro e Octavio Frias de Oliveira) 

vieram outros empresários especializados em “construir e vender, durante a construção, 

unidades imobiliárias em edificações coletivas”84, tais como José Tjurs, Franz Heep e Otto 

Meinberg, Gregori Warchavchik, Construtora Auxiliar (“de Leon Gorenstein e dos irmãos 

Aizik e Elias Helcer”85), João Kon, Israel Galman, Arão Sahm, Maria Bardelli e Ermanno 

                                                           
80 Para Felipe Anitelli e Marcelo Tramontano, o Decreto-Lei nº 4.598/1942 “foi um fator decisivo na alteração 
desse perfil, uma vez que contrariava interesses do locador, dificultando a forma de produção habitacional na 
época: no começo da década, quase 70% dos domicílios da cidade de São Paulo eram alugados (ROSSETTO, 
2002). Pode-se dizer que quase todos os edifícios de apartamentos construídos, entre as décadas de 1910 e 1930, 
foram realizados para o aluguel, e toda essa massa construída teve seus lucros impedidos pela impossibilidade de 
reajuste dos aluguéis” (Ob. cit., loc. cit.). 
81 Cf. Maria Adélia Souza, A identidade da metrópole: a verticalização em São Paulo, São Paulo, 1994, apud 
Felipe Anitelli et. al., ob. cit., p. 72. Para Raul Juste Lores: “A Lei do Inquilinato de 1942 [...] representou um 
estímulo para a oferta de unidades para a venda, em detrimento do aluguel” (Ob. cit., p. 181). 
82 Felipe Anitelli et. al., ob. cit., p. 72. 
83 Raul Juste Lores, ob. cit., pp. 36-37. 
84 Melhim Namem Chalhub, Incorporação imobiliária, cit., p. 9. 
85 Raul Juste Lores, ob. cit., p. 220. 
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Siffredi, João Artacho Jurado.86 A esse negócio de “alienação ou promessa de venda de frações 

ideais do terreno”87 foi concebido o nome de incorporação imobiliária.88  

Foram aproximadamente dez anos de franco crescimento da atividade de incorporação 

imobiliária, até que: 

 

[n]os meses conturbados depois do suicídio de Getúlio, [...] um plano de ajuste no 
governo provisório de João Fernandes Campos Café Filho (1954-1955) [...] nocauteou 
o BNI de Orozimbo Roxo Loureiro e Octavio Frias de Oliveira [...]. O que aconteceu 
com o banco foi um ensaio do que ocorreria com todo o setor imobiliário no fim da 
década de 1950 – pioneiros no sucesso, os dois empresários também o foram no 
infortúnio. [...] Em 1954, a inflação nacional chegou a 24%, o dobro da média dos 
anos 1950-1953. [...] O governo considerava que o BNI tinha dívidas de mais e 
recursos disponíveis de menos [...]. Não haveria liquidez [...] se os depositantes, 
assustados, duvidassem da saúde do banco e corressem para sacar seu dinheiro. Foi 
assim que, em 1º de dezembro de 1954, o BNI sofreu intervenção da [...] autoridade 
monetária do Brasil. Assim começou o fim da carreira imobiliária dos incorporadores 
que lançaram quase 4 mil imóveis, entre apartamentos, escritórios, lojas, cinemas e 
teatro, em pouco mais de cinco anos [...]. Uma reportagem publicada em 1961 pela 
Acrópole, revista editada por arquitetos paulistas, revelou que apenas em um ano o 
preço do quilo de cimento tinha aumentado 63,3%, o da pedra britada, 89,4%, o da 
telha cerâmica, 98%, e o da louça branca, 87,5%. A alta média dos materiais de 
construção fora de 42% em doze meses. As construtoras-incorporadoras, que então 
ainda vendiam apartamentos a preço de custo, rateando os gastos mensais com os 
condôminos [e cobrando taxa de administração em percentual que variava de 10% a 
15%], não podiam reajustar acima de 12% ao ano – de acordo com a Lei da Usura 
[...]. Como ainda não havia sido estabelecida a correção monetária [...], as construtoras 
tinham que entregar as obras sem reajustar mais que isso. [...] A inflação de 40% em 
1960 foi catapultada a 86% ao ano em 1963, a mais alta até então registrada na história 
do país.89   

 

Após vivenciar a crise no mercado imobiliário ocorrida no final da década de 1950 e ao 

longo de toda a década de 1960, Caio Mário da Silva Pereira confidenciou que, “em termos de 

incorporação e construção de edifícios, antes da Lei n 4.591/64 imperavam a desordem e a 

irresponsabilidade”90.  

                                                           
86 Idem, passim. 
87 Marcelo Barbosa Sacramone, ob.cit., p. 2. 
88 Para Marcelo Barbosa Sacramone, “a atividade de incorporação imobiliária é parte importante do processo de 
urbanização, pois decorrente da maior procura por moradia próxima aos centros industriais e comerciais. Para 
maximizar a utilização dos escassos espaços urbanos, bem como para reduzir os preços por meio do ganho de 
escala, a atividade de construção de unidades autônomas sobrepostas destinadas à alienação passou a atender à 
crescente demanda por essas moradias” (Idem, ibidem). 
89 Raul Juste Lores, ob. cit., pp. 200-203; 214. 
90 Condomínio e incorporações, cit., p. 322. Melhim Namem Chalhub e Arnaldo Rizzardo concordam com Caio 
Mário da Silva Pereira a este respeito. Para o primeiro, “[e]ra comum o “incorporador” lançar unidades à venda, 
fazer a intermediação entre uma construtora e os candidatos à aquisição, para que esses assinassem um contrato 
de construção; depois disso, esse “incorporador” abandonava a construtora e os adquirentes, deixando-os à deriva, 
num mar de inflação que poderia provocar a paralisação indefinida das obras” (Melhim Namem Chalhub, 
Incorporação imobiliária, cit., p. 2). Para o segundo, em momento anterior ao da vigência da Lei Federal nº 
4.591/1964, “a atividade do incorporador caíra em descrédito dada a má fama criada ao longo dos anos, 
especialmente pelo abandono de muitos empreendimentos. Os compradores de unidades efetuavam os 
pagamentos, dando-se o desvio ou mau emprego dos valores, com o desaparecimento ou a insolvência dos 
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Diante desse cenário calamitoso, instaurou-se o regime militar a partir de 31 de março 

de 1964. Como parte do plano de reestruturação legislativa da época,91 criou-se, por intermédio 

da Lei Federal nº 4.380/1964, o Sistema Financeiro da Habitação – SFH,92 dentro do que se 

inseriu o Banco Nacional da Habitação – BNH.93 Com a Lei Federal nº 4.380/1964, visava-se 

“a implantação de uma política habitacional com prioridade para a habitação de interesse 

social”94. 

No mesmo ano de 1964, promulgou-se também a Lei Federal nº 4.591/1964, a qual 

dispõe sobre condomínio em edificações e incorporações imobiliárias.95 Seus dispositivos 

resultaram do anteprojeto de lei elaborado por Caio Mário da Silva Pereira, que já havia sido 

apresentado por ele “no I Congresso Nacional de Direito, realizado em Fortaleza, Ceará, em 

1959”96, cujo teor “consta do seu livro Propriedade horizontal (Rio de Janeiro: Forense, 

1960)”97. 

Caio Mário da Silva Pereira dizia que a Lei Federal nº 4.591/1964 “veio dar ordem ao 

caos da especulação reinante neste setor do investimento imobiliário, restabelecer a confiança 

e estimular a construção e a aquisição de unidades residenciais e comerciais”98. Para ele: 

 

A Lei n.º 4.591, de 16 de dezembro de 1964, consignou a concepção moderna da 
propriedade horizontal. O seu art. 1.º inscreve nesse regime toda edificação ou 
conjunto de edificações, de um ou de vários pavimentos, sem cogitar do número de 

                                                           
empreendedores, que simplesmente paralisavam ou abandonavam a construção. Denotava-se a completa 
insegurança no cumprimento dos negócios.” (Arnaldo Rizzardo, Condomínio edilício e incorporação imobiliária, 
4. ed. rev. e atual., Rio de Janeiro, Forense, 2015, p. 235). 
91 Cf. Caio Mário da Silva Pereira, Condomínio e incorporações, cit., p. 53. 
92 “Na sua formação original, o SFH era integrado pelo BNH, tendo como seus agentes financeiros órgãos federais, 
estaduais, inclusive sociedades de economia mista que operassem no financiamento habitacional, sociedades de 
crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo, fundações, cooperativas e outras associações 
organizadas com a finalidade de construção ou aquisição de casa própria para seus associados” (Melhim Namem 
Chalhub, Incorporação imobiliária, cit., p. 268). 
93 “Competia ao BNH o estabelecimento da política habitacional, fixando as diretrizes gerais das operações dos 
órgãos e agentes do SFH, inclusive limites operacionais, taxas, juros, normas gerais de captação e de aplicação de 
recursos. Além disso, prestava assistência financeira aos seus agentes financeiros e, como banco de segunda linha, 
refinanciava determinadas operações de financiamento habitacional. Além do SFH, o BNH tinha ainda 
competência para orientar e controlar o Sistema Financeiro do Saneamento – SFS e o Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo – SBPE, este destinado a operar segundo condições do livre mercado, sendo integrado 
por sociedades de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo, operando na captação e na 
aplicação de recursos, especialmente mediante colocação de Letras Imobiliárias e captação de depósitos de 
poupança. As operações de crédito típicas do SFH, assim como do SBPE, são o empréstimo ou o financiamento 
com garantia real, com ajuste monetário do saldo devedor e das parcelas de amortização e juros, seguro 
compreensivo (morte e invalidez permanente, danos físicos no imóvel)” (Idem, pp. 268-269). 
94 Cf. Idem, p. 268. 
95 Humberto Theodoro Júnior enxerga a Lei Federal nº 4.591/1964 como “instrumento de função social 
relevantíssima por dizer respeito a dois gravíssimos problemas da Nação, que são o da construção civil e o do 
enorme déficit habitacional existente no País” (Idem, p. IX – prefácio). 
96 Idem, p. 3. 
97 Idem, ibidem. 
98 Condomínio e incorporações, cit., loc. cit.  
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peças de cada unidade e independentemente da sua natureza residencial ou não-
residencial. A lei exige a construção sob forma de unidades autônomas. Esta é auma 
conditio legis. É mister que cada unidade – apartamento residencial, sala ou conjunto 
de escritório, loja, sobreloja, vaga em edifício-garagem – constitua unidade autônoma, 
e deve ser tratada objetivamente como tal e assinalada por uma indicação numérica 
ou alfabética, para efeitos de identificação ou discriminação. Exige, ainda, a lei que a 
cada unidade corresponda uma quota ou fração ideal do terreno e das partes e coisas 
comuns, expressa matematicamente sob forma decimal ou ordinária [...]. Também 
exige que cada unidade tenha acesso à via pública. Pode tê-lo diretamente, como é o 
caso das lojas, dos compartimentos em mercados, das vagas em garagens etc. Ou será 
indiretamente o acesso à via ou logradouro público, por escada, corredor, rampa ou 
ascensor.99   

 

Ainda na tentativa de se equacionar o problema habitacional então vivenciado, 

promulgou-se, no ano seguinte ao da publicação da Lei Federal nº 4.591/1964, a Lei Federal nº 

4.864/1965, com medidas de estímulos à indústria da construção civil, cujos dispositivos foram 

em parte incorporados ao texto ainda vigente da Lei Federal nº 4.591/1964.100  

A implementação das medidas acima foi exitosa. Até o início da década de 1970: 

 

[o] impacto do BNH logo após o solavanco econômico de Brasília é facilmente 
medido. A taxa de crescimento da construção civil passou de 1,9% ao ano entre 1959 
e 1965, [...] para 10,6% entre 1965 e 1970. [...] O crédito jorrava do BNH e a economia 
sob o impacto do milagre econômico dos militares, bem como a memória ainda muito 
recente da quebradeira anterior das construtoras, estavam entre as razões para se 
produzir aceleradamente, de maneira mais econômica e com menor qualidade, nessa 
nova fase.101 

 

A partir de então, “[q]uebradeiras de construtoras se repetiram após a primeira crise do 

petróleo, em 1973, e a alta da inflação no Brasil. Assim, outro período de euforia chegava 

bruscamente ao fim. Alfredo Mathias, por exemplo, [...] pediu concordata [em 1980]”102. 

Verificou-se, no início dos anos 1980, que o Banco Nacional da Habitação, “ao longo 

de sua existência desviou-se de suas funções originais, com entidade de natureza e objetivos 

                                                           
99 Idem, p. 71. 
100 Em breve comentário a respeito da Lei Federal nº 4.864/1965, Caio Mário da Silva Pereira ponderou: 
“Parecendo ao Legislador conveniente levar mais longe o equacionamento do problema habitacional e a ampliação 
do mercado de trabalho, votou-se a Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965, que “cria medidas de estímulo à 
indústria da construção civil”. Se a idéia é bem inspirada, e merece encômios, não se pode, entretanto, aplaudir 
irrestritamente o diploma, que rompe em alguns pontos com os princípios estruturais da propriedade horizontal, e 
noutros retrocede quanto a soluções satisfatórias contidas na Lei nº 4.591, de 1964 – sem vantagens de ordem 
econômica e sem contribuição útil no plano jurídico. Não é despicienda, porém, a Lei nº 4.864-65, pois que procura 
conciliar os interesses da atividade econômica com o regime condominial. [...] A Lei n.º 4.864, de 29 de novembro 
de 1965, permite, para esta modalidade condominial [de mais de uma edificação em terreno aberto], o 
desdobramento da incorporação em várias incorporações, fixando a convenção ou o contrato prévio, os direitos e 
as relações de propriedade entre condôminos das várias edificações. Nada impede, portanto, que no regime da 
propriedade horizontal se conjugue o edifício de apartamentos com a idéia de construções em terreno aberto. O 
problema residirá na definição precisa das partes e coisas comuns e sua distinção das de uso exclusivo, o que 
constitui matéria da “convenção de condomínio” (Idem, pp. 53; 70-71).  
101 Raul Juste Lores, ob. cit., pp. 233; 238. 
102 Idem, pp. 238-239. 
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eminentemente sociais”103. Com os altos índices de inadimplência dos adquirentes de unidades 

imobiliárias financiadas pelo Banco Nacional da Habitação e a queda de arrecadação do Fundo 

de Garantia pelo Tempo de Serviço – FGTS, observou-se, outrossim, sensível redução da 

“capacidade de investimento da instituição”104. Daí, após realizar-se amplo debate em 23 (vinte 

e três) capitais do país, concluiu-se pela necessidade de readequar-se o Sistema Financeiro da 

Habitação ou até mesmo extinguir-se o Banco Nacional da Habitação. Dentre outros pontos, 

propôs-se, àquela oportunidade, a extinção do Banco Nacional da Habitação, “com a 

transferência de seus ativos e passivos para a Caixa Econômica Federal”105. Assim é que o 

Banco Nacional de Habitação foi extinto ao final do ano de 1986, por conta da promulgação do 

Decreto-lei nº 2.291/1986. 

Com a extinção do Banco Nacional de Habitação, “as operações do setor reduziram-se 

significativamente”106, notadamente “em razão da ausência de uma política habitacional”107. 

Diante da evidente necessidade de se implantar uma nova política de cunho habitacional, 

propôs-se o Projeto de Emenda Constitucional nº 131/1992, “pela qual se instituiria um Sistema 

Nacional de Habitação com o objetivo de articular, compatibilizar e apoiar a atuação da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no campo habitacional”108. 

Ao tempo em que o Projeto de Emenda Constitucional nº 131/1992 ainda pendia de 

votação, promulgou-se a Lei Federal nº 8.668/1993, “a qual dispõe precipuamente sobre a 

constituição e o regime tributário dos Fundos de Investimento Imobiliário”109.  

A seu respeito é possível dizer que a Lei Federal nº 8.668/1993 foi a primeira figura 

legislativa pátria a inserir a possibilidade de se promover a separação patrimonial como 

proteção a investidores e financiadores da atividade imobiliária.  

Além disso, a lei em comento, nas palavras de Uinie Caminha, foi “[o] primeiro diploma 

legal que efetivamente previu a securitização de base imobiliária no Brasil”110. O caput do art. 

7º é bastante ilustrativo a respeito da separação patrimonial conferida pela da Lei Federal nº 

8.668/1993, in verbis:  

 

                                                           
103 Diário do Congresso Nacional. Setembro/1987. p. 71. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1980-1987/decreto-lei-2291-21-novembro-1986-365926-norma-
pe.html>. Acesso em 18/09/2018. 
104 Idem, ibidem. 
105 Idem, ibidem. 
106 Melhim Namem Chalhub, Incorporação imobiliária, cit., p. 269. 
107 Idem, ibidem. 
108 Idem, ibidem. 
109 Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., p. 85. 
110 Securitização, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 144. 
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Art. 7º Os bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento 
Imobiliário, em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da 
instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam 
com o patrimônio desta [...] 

 

À época, vivenciava-se estado de crise que assolava o mercado imobiliário.111 Com a 

vinda da Lei Federal nº 8.668/1993, conferiu-se ao mercado um mecanismo capaz de ao mesmo 

tempo mitigar riscos e proporcionar o aproveitamento de imóveis em desuso. 

No ano seguinte ao da promulgação da Lei Federal nº 8.668/1993, concluiu-se 

prejudicado o Projeto de Emenda Constitucional nº 131/1992, “pelo encerramento dos trabalhos 

da revisão constitucional, nos termos da res 01/94-rcf [...]”112. Assim é que a implantação de 

uma nova política habitacional ficou pendente até o ano de 1997, quando sobreveio, então, a 

promulgação da Lei Federal nº 9.514/1997, a qual, por sua vez: 

 

[...] criou o Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI, introduzindo importantes 
alterações nas condições dos negócios imobiliários ligados à produção e à 
comercialização de imóveis, visando criar condições de desenvolvimento do livre 
mercado de financiamento imobiliário em geral. Um dos pressupostos da formatação 
do SFI é a exaustão dos instrumentos de captação de recursos utilizados no passado 
no âmbito do SFH, sobretudo porque, daquele Sistema, o único instrumento de 
captação que restou foi o contrato de depósito de poupança. O prazo desses depósitos, 
entretanto, é mensal e, portanto, esse instrumento de captação não se ajusta às 
necessidades de concessão de empréstimos de longo prazo, como são os empréstimos 
imobiliários, que se prolongam por 180 meses ou mais. Para suprir essa lacuna, a Lei 
nº 9.514/1997 visa a criação de novas fontes de recursos para financiamento 
imobiliário e, para tal fim, estabeleceu condições para desenvolvimento de um 
mercado secundário de créditos imobiliários. Nesse mercado seriam colocados títulos 
lastreados em créditos constituídos originalmente pelos construtores e incorporadores. 
Por esse meio, o mercado secundário pode vir a constituir fonte de recursos 
compatível com as características e com as necessidades do setor imobiliário.113   

 

Além de substituir o Sistema Financeiro Habitacional com a criação do Sistema de 

Financiamento Imobiliário,114 a Lei Federal nº 9.514/1997, dentre outras disposições, também 

                                                           
111 Cf. Rodrigo Xavier Leonardo, Redes contratuais no mercado habitacional, São Paulo, Revista dos Tribunais, 
2003. pp. 61-62. 
112 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=169447>. 
Acesso em: 18/09/2018. 
113 Melhim Namem Chalhub, Incorporação imobiliária, cit., pp. 269-270. 
114 Ao comparar o Sistema Financeiro Habitacional e o Sistema de Financiamento Imobiliário, Luciana Pedroso 
Xavier aponta: “Criado em 1964, o Sistema Financeiro Habitacional estruturou-se a partir de um mecanismo de 
captação de recursos dos depósitos em caderneta de poupança e de depósitos vinculados ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS que se retroalimentaria. Uma vez que a economia instabilizou-se, essa retroalimentação 
não mais funcionou e os recursos diminuíram drasticamente. Logo, passadas algumas décadas, o SFH dava sinais 
de colapso, não sendo capaz de suprir as demandas habitacionais do país. Para comprovar a crise pela qual passava 
esse Sistema, Rodrigo Xavier Leonardo afirma que em 1995, pouco antes da criação do SFI, o déficit habitacional 
no Brasil chegou ao patamar assombroso de 5,6 milhões de moradias. O Sistema de Financiamento Imobiliário, 
por outro lado, foi idealizado a partir da experiência norte-americana de criação de um mercado secundário para a 
alocação de recursos no setor imobiliário, ou seja, de proporcionar maior agilidade e flexibilização na captação de 
crédito para este escopo. Analisando comparativamente o SFH e o SFI, Daniel Moraes aponta que: Diferentemente 
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“instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, os Certificados de Recebíveis Imobiliários 

(CRI), a securitização de créditos imobiliários e o regime fiduciário”115.  

Ao dispor sobre o regime fiduciário, a Seção VI da Lei Federal nº 9.514/1997 traz 

disposições expressas a respeito da separação patrimonial em securitização de créditos 

imobiliários116 nos arts. 10, incisos II e V, 11, inciso I e §§1º ao 3º, 12, caput e parágrafo único, 

13, incisos I ao IV, 14, caput e §1º, e 15, caput e parágrafo único.117  

                                                           
do SFH, o SFI objetiva estabelecer uma estrutura que seja compatível com o levantamento de recursos para fundeá-
lo. Desta forma, para que isto aconteça, um conjunto de normas legais regula a participação de instituições 
financeiras e não financeiras, em operações de financiamento imobiliário. A grande diferença entre as propostas 
do SFI e do SFH é a seguinte: no primeiro, os créditos não permanecem na carteira das instituições financeiras, 
sendo securitizados; no segundo, a carteira permanece no ativo do banco, sendo a dívida amortizada no prazo 
contratual” (Ob. cit., pp. 90-91). 
115 Idem, ibidem. 
116 Conforme conta Uinie Caminha, em sua obra intitulada “Securitização”: “A exemplo do que ocorreu nos 
Estados Unidos, o mercado imobiliário também pode ser considerado o berço da operação de securitização no 
Brasil. Apesar de não ter sido o primeiro segmento a ser regulamentado, é para esse tipo de securitização que a 
legislação brasileira é mais desenvolvida, havendo mesmo previsão legal para duas modalidades de securitização, 
uma via fundos mútuos de investimento; outra via sociedade de propósito específico. Com efeito, nesse segmento, 
o vulto dos investimentos justifica captação de recursos mais elaborada e há maior interesse social no 
desenvolvimento de vias alternativas de captação de recursos. A legislação do Sistema Financeiro Imobiliário – 
SFI, que disciplina a securitização imobiliária, visa justamente desafogar o sistema tradicional de financiamento à 
habitação, utilizando-se de recursos privados em um segmento econômico normalmente custeado pelo setor 
público” (Ob. cit., pp. 143-144). Milena Donato Oliva, por seu turno, explica que “[a] operação de securitização 
envolve três fases fundamentais, a saber: "(i) aquele que possui créditos imobiliários cede-os a uma sociedade 
securitizadora; (ii) em seguida, esta sociedade emite títulos, denominados Certificados de Recebíveis Imobiliários, 
lastreados em tais créditos imobiliários; e, finalmente, (iii) a securitizadora distribui estes títulos no mercado. A 
securitização, dessa forma, traduz operação complexa, que se inicia com a constituição dos créditos imobiliários, 
os quais, posteriormente são cedidos à sociedade securitizadora para emissão e posterior circulação de títulos nele 
lastreados” (Ob. cit., pp. 296-297).  
117 Em análise a estes dispositivos, Luciana Pedroso Xavier conclui: “Uma das consequências ínsitas à opção pelo 
regime fiduciário é o aparecimento de um patrimônio separado, quer dizer, um composto patrimonial autônomo – 
formado pela integralidade dos créditos sobre os quais recai o regime fiduciário – em relação aos demais bens de 
titularidade da companhia securitizadora. Esse patrimônio separado é voltado para a realização de uma finalidade 
específica, que no presente caso seria a de oferecer uma garantia mais robusta aos beneficiários, o que em tese 
estimularia a aquisição de títulos. Isso porque, como efeito desta afetação patrimonial, opera-se uma espécie de 
"blindagem", pois os créditos pertencentes ao patrimônio separado permanecem segregados dos da companhia 
securitizadora até que todos os títulos sejam resgatados e os custos de administração pagos. Ao patrimônio 
separado só poderão ser imputadas obrigações relacionadas diretamente aos títulos a ele afetados, sendo portanto 
imune a qualquer demanda judicial proposta por eventuais credores da securitizadora e não pode ser oferecido 
como garantia em benefício dessa companhia. A fim de que seja factível a existência prática de uma massa 
patrimonial autônoma, cabe à companhia securitizadora administrar o patrimônio separado mantendo 
demonstrações contábeis distintas para cada um destes, sob pena de ser responsabilizada pelo descumprimento das 
disposições legais ou se for constatada má-administração ou desvio de finalidade do patrimônio separado” (Ob. 
cit., p. 94). 
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O surgimento das sociedades de propósito específico para a realização da atividade 

empresarial desempenhada pelo incorporador imobiliário118 é evento contemporâneo119 à 

promulgação das Leis Federais nºs 8.668/1993 e 9.514/1997. Tais sociedades se apresentaram 

como ferramenta eficiente tanto para a constituição de parcerias entre incorporadores 

imobiliários, quanto para maior proteção e organização da atividade desempenhada.120 Nascia, 

assim, o grupo empresarial de incorporação imobiliária.121 

                                                           
118 Em seu artigo sobre a sociedade de propósito específico no setor imobiliário, Manoel de Queiroz Pereira Calças 
conta que “[m]algrado a inexistência de dispositivo idêntico e de caráter genérico na legislação anterior que 
autorizasse a celebração de sociedade com atividade destinada à realização de apenas um negócio determinado, 
inegavelmente, da interpretação de diversos dispositivos do Código Comercial e do Código Civil de 1916, exsurgia 
com evidência que era admitida sociedade constituída para a execução de atividades visando apenas à realização 
de um objeto certo, determinado e específico. Como exemplo histórico pode ser lembrada a Novacap, sociedade 
criada por lei e que teve como objeto a construção de Brasília, definida como a futura capital do Brasil. [...] 
Impende enfatizar que a sociedade de propósito específico – SPE – tem sido utilizada de forma intensa na área de 
empreendimentos imobiliários [...]. [A] sociedade de propósito específico não pode ser considerada um tipo 
societário autônomo, mas sim apenas uma forma de se avençar o contrato de sociedade que pode ter objeto certo 
e determinado, consistente em um negócio específico, bem como um prazo determinado pela ocorrência de um 
evento que, uma vez executado, deverá acarretar a dissolução da sociedade, a teor dos arts. 1.033, II, e 1.034, II, 
do Código Civil. [...] No setor de empreendimentos imobiliários, os tipos societários mais utilizados para as 
sociedades de propósito específico têm sido a sociedade em conta de participação e a sociedade limitada [...]” 
(Sociedade de propósito específico no setor imobiliário in: Daniel Aureo Castro et. al., Direito imobiliário atual, 
2. ed., Rio de Janeiro, Elsevier, 2014, pp. 172-175).  
119 Francisco Satiro atesta que “[a] GAFISA, desde antes da edição da MP 2.221/01 [comentada a seguir], já 
concentrava cada um de seus empreendimentos em uma SPE: “Daí a razão, de criação, por exemplo, de 
sociedades de propósito específico (as “SPE”) como se vê, por exemplo, em caso envolvendo a também 
incorporadora Gafisa” (Ap. n.º 0021429-69.2013.8.26.0562 Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 26/3/2013, 10ª 
Câmara de Direito Privado)” (Parecer juntado aos autos da recuperação judicial nº 0011975-19.2018.8.25.0001. 
p. 2661). 
120 André Chateaubriand Martins e Gabriel José de Orleans e Bragança consideram que “[a]s SPEs assumem 
contornos próprios quando se dirigem ao campo do direito imobiliário. Cria-se uma SPE para cada 
empreendimento que possua economia própria, a fim de que seu patrimônio responda exclusivamente pela unidade 
em si adquirida. Dessa forma, mesmo antes da Lei 10.931/2004, as SPEs já eram utilizadas para segregar o 
patrimônio e isolar o risco do incorporador” (O instituto do patrimônio em separado na recuperação judicial 
brasileira, Revista de Direito Recuperacional e Empresa, vol. 6/2017, São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 6, 
out./dez. 2017, p. 2). 
121 A figura do grupo empresarial lato sensu foi estudada por André Antunes Soares de Camargo. Para ele, a 
definição dada pela legislação espanhola (“Lei societária espanhola n. 13, de 1/6/1992”) concede “a melhor, mais 
ampla e mais precisa definição de grupo [...]: “se consideran pertenecientes a un mismo grupo, las entidades que 
constituyen una unidad de decisión porque algunas de ellas ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control de las demás o porque dicho control corresponda a una o varias personas físicas que actúen 
sistematicamente en concierto”. Ou seja, a expressão “grupo” é empregada em seu sentido mais amplo, como 
grupo de empresas e não grupo de sociedades, este composto somente por pessoas jurídicas formalmente 
constituídas, ou seja, mantendo necessárias relações societárias entre si. Tal conceito (grupo de sociedades) mais 
formal e específico é adotado em nosso país [...]” (Transações entre partes relacionadas: um desafio regulatório 
complexo e multidisciplinar, 2. ed. rev. e atual., São Paulo, Almedina, 2014, pp. 57-58). O autor citado 
complementa afirmando que o termo “grupo” deve ser “usado como a forma de estruturação econômica, formal 
ou informal, entre pessoas dotadas ou não de personalidade jurídica, independentemente da atividade a que se 
dedicam, podendo se manifestar por meio de participações societárias entrelaçadas das mais variadas formas e 
desenhos organizacionais, pela realização de negócios jurídicos entre si gratuitos ou onerosos ou até mesmo pela 
participação de pessoas naturais para exercer cargos administrativos na estrutura alheia, sempre com o intuito de 
ter, em comum, direção, unidade econômica conjunta e objetivos comuns. Tal conceito abarca, portanto, relações 
de coligação, controle e influência na tomada de decisões que envolvem todos os participantes do grupo” (Idem, 
ibidem). É com base nisso, pois, que se pode afirmar, com segurança, a formação de grupos empresariais de 
incorporação imobiliária formados por controladas (Sociedades de Propósito Específico - SPE) e controladora 
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Nos grupos empresariais de incorporação imobiliária é possível observar uma estrutura 

em que o incorporador imobiliário (na maioria dos casos constituído sob a forma de sociedade 

anônima) figura como controlador de diversas sociedades de propósito específico, as quais 

apresentam como finalidade a construção de empreendimento imobiliário, por tempo 

determinado. Com o atingimento da finalidade e o advento do prazo, inexistindo alteração 

contratual a alterar a vigência primitivamente pactuada, a sociedade de propósito específico se 

encerra, dando lugar a outras sociedades de mesmo formato, para a construção de outros 

empreendimentos. 

Nessa lógica, cada empreendimento passou a funcionar como um projeto específico do 

incorporador controlador. O sucesso de seu projeto implica construção do empreendimento 

imobiliário, com a entrega das unidades aos adquirentes, pagamento de dívidas perante seus 

credores e distribuição de resultados ao incorporador controlador, no patamar inicialmente 

planejado ou superior. 

Organizado sob esta mesma estrutura, o grupo empresarial de incorporação imobiliária 

controlado por Encol S/A – Engenharia, Comércio e Indústria ficou conhecido tanto pelo 

expressivo volume de negócios gerados, quanto pelo prejuízo que causou a seus credores e 

adquirentes de unidades em empreendimentos por ele incorporados. 

Nesse prisma, é de se dizer que, ao mesmo tempo da promulgação das Leis Federais nº 

8.668/1993 e nº 9.514/1997, também se discutia a existência, ou não, do estado de insolvência 

do grupo empresarial de incorporação imobiliária Encol S/A. Sua situação de crise econômico-

financeira foi observada com grande nitidez a partir de 1995.122 Daí Encol S/A requereu 

concordata preventiva123 no juízo de sua sede (Goiânia/GO) em 24.11.1997. À época noticiou-

                                                           
(holding). Nesse particular, entende-se que tais conglomerados devem ser entendidos como grupos de direito, 
definidos, em breves linhas, por Maria Isabel Vergueiro de Almeida Fontana, como sendo “o conjunto de 
sociedades, formalizado por convenção, em que o controle é exercido pela sociedade comandante, necessariamente 
brasileira” (Maria Isabel Vergueiro de Almeida Fontana, Recuperação judicial de grupos de sociedades, 
Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2016, p. 18).  
122 Cf. Denia de Moura, Análise dos fatores de convencimento do juízo brasileiro quanto à ocorrência de fraude 
contábil: um estudo de caso múltiplo da Gallus, da Encol e do Banco Santos, Dissertação de Mestrado apresentada 
na Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007, p. 78. 
123 A lição Ponteana de meados do século passado explicava: “O instituto da concordata preventiva já corresponde 
a séculos em que mais se atendeu a que os atos humanos têm determinismo físico e social, que é ineliminável, e 
em que se reduziu, de muito, a significação da responsabilização individual. Não só se deixa de pagar quando se 
quer deixar de pagar. Pode não ter havido qualquer ato de desleixo, de imprevisão, ou de erro, por parte do devedor, 
e, não obstante isso, a empresa ter de suspender adimplementos. [...] Uma das atenuações ao rigor e à infamação 
da falência foi – no plano legislativo – a reintrodução do instituto da concordata preventiva. [...] A concordata 
preventiva modifica as dívidas passivas, precipita o resultado concursal para evitar o normal desenvolvimento do 
concurso. É abreviação, com margem para o devedor salvar o patrimônio. Não perde êle a gestão, embora a gestão, 
que lhe fica, seja dentro de moldes que o plano da concordata lhe impõe. É de se notar que, com concordata, o 
ativo permanece imodificado, como se fosse separado, em destino, do passivo; o passivo, sim, sofre a modificação 
que a concordata determinou. Há antecipação do resultado do concurso sem se percorrer o caminho normal para o 



32 
 

 

se que “durante a crise [imobiliária da década de 1990], o "efeito Encol" afetou o mercado 

imobiliário, que chegou a apresentar queda de até 50% nas vendas”124; viu-se, assim, o setor 

amargando nova crise econômico-financeira, mais uma vez. 

Envolta em acusações de desvio de patrimônio por parte de seu presidente e diretores,125 

sobreveio então a decretação de falência do grupo Encol S/A em 16/03/1999 pelo juiz titular da 

Vara de Falências e Concordatas da comarca de Goiânia, às fls. 35814-35847 dos autos do 

processo autuado sob nº 862/97.  

O caso da falência de Encol S/A revelou proporções estratosféricas. Em números 

aproximados, é possível dizer que R$ 2,5 bilhões foram desviados em prejuízo de credores, o 

que também deixou 42 mil famílias sem o recebimento das unidades adquiridas na forma 

contratada.126 

Em precisas palavras a respeito do caso da falência de Encol S/A, Francisco Satiro127 

anota que: 

 

[o] caso ENCOL significou um duro golpe no mercado brasileiro. Uma das mais 
importantes incorporadoras nacionais foi objeto de fraude praticada por seus 
controladores e administradores, o que levou uma infinidade de adquirentes a virem-
se, de uma hora para outra, alijados de seus investimentos, e sem recursos jurídicos 
para se defenderem. Um dos pontos que gerou maiores problemas foi a proposital 
confusão patrimonial intentada pela empresa. Num universo de quase 800 
empreendimentos e mais de 42 mil adquirentes, os pagamentos dos compradores eram 
endereçados a um fundo único sem necessário vínculo com o empreendimento onde 
situava-se a unidade adquirida. Além disso, o patrimônio da ENCOL era tratado 
unitariamente, com seus vários imóveis servindo de garantia a financiamentos de 

                                                           
concurso. Não se liquida o patrimônio; liquida-se o passivo, para se chegar à percentualidade dos adimplementos. 
Se, para a satisfação dos credores, é de mister liquidar-se o patrimônio, a concordata preventiva só afastou a 
liquidação normal, e abriu-se mão da gestão. A concordata preventiva estabelece limites à gestão pelo devedor, 
porque lhe incumbe cumpri-la, e não praticar qualquer ato que torne menos provável o cumprimento. Tôda a 
liberdade que tinha, o devedor a conserva, mas respeitado o que se firmou em relação a todos os credores. A 
concordata preventiva antecipa o concurso; daí, o seu caráter tipicamente concursal. Relação jurídica processual 
concursal, sem que haja execução forçada. A expressão “concurso de credores” lembra sempre a concorrência na 
execução forçada, é mesmo a execução forçada coletiva. A concordata contém a concursalidade sem a 
executividade forçada. É o concurso de credores quirografários em execução voluntária.” (Pontes de Miranda, ob. 
cit., cit., t. XXX. pp. 9, 40-41).  
124 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fol/retro97/retro97_economia6.htm>. Acesso em: 12/09/2018. 
125 “O processo da empresa Encol S.A., que foi considerado um dos maiores escândalos brasileiros, comprovou a 
existência e funcionamento do caixa dois da empresa. Apelidado internamente de Diger, o esquema de caixa dois 
funcionada de modo que os diretores podiam vender apartamentos aos mutuários sem que o dinheiro entrasse no 
caixa da empresa. Os investigadores descobriram uma folha de pagamento paralela para os funcionários 
envolvidos no esquema Diger. Pelo exposto, e se baseando do objeto precípuo deste estudo, constatou-se que o 
convencimento do judiciário quanto à ocorrência de fraude contábil se baseou, entre outros, no fato de a Encol não 
ter contabilizado transações que efetivamente ocorreram (venda/promessa de venda de imóveis, omissão de 
escrituração – “caixa dois”) e ter ludibriado os mutuários quanto ao real andamento das obras (objetivando 
alavancar vendas), com o propósito de aumentar ficticiamente os lucros a fim de se fazer distribuições de 
dividendos em detrimento dos credores quirografários” (Denia de Moura, ob. cit., loc. cit.). 
126 Cf. Idem, p. 79; e Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., p. 98. 
127 Parecer juntado aos autos da recuperação judicial nº 0011975-19.2018.8.25.0001, p. 2659. 
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empreendimentos a ele não ligados (garantias cruzadas), havia desvio de material de 
uma obra para outra, etc. 

 

Com a falência de Encol S.A. ficou evidenciado que o mecanismo de segregação 

disponível à época, qual seja, a sociedade de propósito específico, não se demonstrava apto a 

evitar adequadamente a ocorrência dos prejuízos decorrentes do estado falimentar do 

incorporador imobiliário.128 Constatou-se que, até o ano de 2001, ou seja: 

 

[a]nteriormente ao advento do Patrimônio de Afetação, as incorporadoras 
financiavam as construções, dando em hipoteca o terreno e o prédio a ser edificado 
em garantia da dívida. Os recursos obtidos por esses financiamentos não eram 
revertidos por alguns investidores para consecução da edificação correspondente, e 
sim para saldar débitos existentes, decorrentes de outras construções e 
financiamentos, provocando um ciclo vicioso.129  

 

Ante o quadro que se pintou acima, o Poder Executivo tratou de editar a Medida 

Provisória nº 2.221/2001.130 Àquele tempo, enxergou-se a figura da separação patrimonial 

como mecanismo apto a promover a necessária proteção em favor de adquirentes de unidades 

imobiliárias e credores de incorporador imobiliário.131  

                                                           
128 “Saliente-se, por oportuno, que não é dado confundir limitação de responsabilidade com segregação 
patrimonial. [...] Dito diversamente, as hipóteses de limitação de responsabilidade visam excluir dentro da 
universalidade que serve de garantia aos credores, o poder de excussão destes sobre determinados bens, ao passo 
que os casos de segregação patrimonial se referem à criação de distintas universalidades, cada qual servindo de 
garantia a débitos próprios. Dessa forma, o fato de determinado patrimônio ser objeto de garantia de certos credores 
do devedor e não de outros, cujos créditos são garantidos por patrimônio diverso, não se confunde com os casos 
de limitação de responsabilidade, haja vista que estes visam afastar do poder dos credores determinados bens que 
integram a universalidade que lhes serve de garantia” (Milena Donato Oliva, ob. cit., pp. 231-232). 
129 João Pedro Lamana Paiva, ob. cit.. p. 36. 
130 Melhim Namem Chalhub conta que, na concepção original do anteprojeto de lei de sua lavra, a proposta seguia 
no sentido de tornar a própria incorporação como patrimônio de afetação. Para ele, a Medida Provisória nº 
2.221/2001, ao agregar novas disposições ao seu anteprojeto, acabou se contrapondo à finalidade do regime de 
afetação em sede de incorporação imobiliária Nesse sentido: “Considerando a necessidade de tutela especial dos 
direitos dos adquirentes dos adquirentes de imóveis em construção, e fundado na teoria de afetação, o Instituto dos 
Advogados Brasileiro – IAB aprovou anteprojeto de lei anexo à Indicação nº, apresentada ao IAB em 8 de julho 
de 1999, propondo que seja a incorporação caracterizada como um patrimônio de afetação, ideia que foi bem 
acolhida na Câmara dos Deputados, onde foram apresentados 4 Projetos de Lei, de nºs 2.109/1999, 3.455/2000, 
3.751/2000 e 1.150/2003, observada a estrutura e a concepção do anteprojeto do IAB. [...] Estando em tramitação 
os 3 primeiros Projetos de Lei, o Poder Executivo editou a Medida Provisória nº 2.221, em 4 de setembro de 2001, 
adotando a concepção [proposta em seu anteprojeto], exceto quanto à obrigatoriedade da afetação, e agregando 
novas disposições que, como já visto, se contrapunham aos fins da afetação da incorporação imobiliária. [...] Os 
dispositivos que a MP nº 2.221/2001 acoplou à estrutura anteprojeto original, se viessem a ser aplicados, 
inverteriam o sentido do sistema de proteção dos adquirentes, pois (a) tornavam ilimitados os riscos dos 
adquirentes, ao invés de delimitá-los, (b) beneficiavam credores estranhos à obra, mediante usurpação de bens e 
direitos dos adquirentes, e (c) aumentavam a desigualdade contratual entre o incorporador e os adquirentes” 
(Incorporação imobiliária, cit., pp. 97-99).   
131 Em breves notas tecidas sobre a aplicação da teoria da afetação na atualidade, Melhim Namem Chalhub assevera 
que “[a] de ser da separação patrimonial, como salienta Francesco Messineo, está ligada à idéia de “1) atribuir ou 
reservar certos bens a uma determinada exclusiva destinação, de maneira que fique excluída outra destinação, 
mesmo que não possa ser alcançada; 2) ou então reservar a um certo grupo de credores um determinado núcleo 
de bens, sobre os quais possam eles satisfazer-se com exclusão dos outros, com a consequência de que os outros 
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Após receber inúmeras críticas,132 e também em função de seu caráter de 

provisoriedade, a Medida Provisória nº 2.221/2001 foi revogada pela Lei Federal nº 

10.931/2004, “fruto do Projeto de Lei n.º 2.109/2004 de lavra do Deputado Ayrton Xerez, ao 

qual foi apensado o Projeto Executivo n.º 3.065/2004, apresentado em 09 de março de 2004”133-

134 – àquela época, já vigia, desde o mês de janeiro de 2003, o Código Civil de 2002, cuja 

redação passou a tratar da propriedade horizontal, referida como condomínio edilício em seus 

arts. 1.331 e seguintes, sem, contudo, trazer qualquer disposição a respeito da figura da afetação 

patrimonial, objeto das normas aqui referenciadas. 

A Lei Federal nº 10.931/2004 estabeleceu, em sua parte final, o acréscimo dos artigos 

31-A ao 31-F à Lei Federal nº 4.591/1964, e também “confirmou a nova redação que já havia 

sido dada pela MP 2.221/2001 ao § 2.º do art. 32, ao inciso VII do seu art. 43, bem como ao 

caput e ao § 2.º do art. 50”135.  

                                                           
credores fiquem excluídos e de que, sobre os outros bens, tal grupo de credores não pode alegar direitos ou que, 
ao contrário, este grupo pode satisfazer-se só subsidiariamente, e se necessário, sobre os restantes bens do sujeito 
(devedor). A afetação é, de fato, como registra Caio Mário da Silva Pereira, engenhosa concepção pela qual 
determinados bens passam a vincular-se a um fim determinado, são gravados com um encargo ou são sujeitos a 
uma restrição, de modo que, “separados do patrimônio e afetados a um fim, são tratados como bens independentes 
do patrimônio geral do indivíduo” (A afetação do acervo das incorporações imobiliárias, cit., pp. 24-25).   
132 Cf. Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., p.  111; e Melhim Namem Chalhub, Incorporação imobiliária, cit., p. 99. 
133 Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., loc. cit.  
134 Melhim Namem Chalhub explica que a Lei Federal nº 10.931/2004 “resulta do Projeto de Lei da Câmara nº 
2.109/99, que reproduz anteprojeto que apresentamos ao Instituto dos Advogados Brasileiros nos termos da 
Indicação nº 14/1999, tendo sido, posteriormente, incorporado ao Projeto de Lei do Executivo nº 3.065/2004, que 
veio a ser convertido na Lei nº 10.931/2004; o art. 53 dessa lei acrescenta à Lei 4.591/64 os arts. 31A a 31F, 
dispondo sobre o modo de constituição da afetação do acervo das incorporações, os mecanismos de controle e os 
procedimento extrajudiciais a serem adotados em caso de insolvência da empresa incorporadora” (A afetação do 
acervo das incorporações imobiliárias, cit., p. 19). Luciana Pedroso Xavier entende que a Lei Federal n.º 
10.931/2004 pode ser “dividida em seis partes. Inicialmente, no capítulo I, é tratado o regime especial tributário 
do patrimônio de afetação. Em seguida, os capítulos II, III e IV versam acerca da letra de crédito imobiliário, da 
cédula de crédito imobiliário e da cédula de crédito bancário, respectivamente. Logo após, tem-se a disciplina dos 
contratos de financiamento de imóveis. Por fim, já nas disposições finais, são estabelecidas as alterações à Lei de 
Incorporações Imobiliárias n.º 4.591/1964, estando aí contemplado o regramento do patrimônio de afetação” (Ob. 
cit., p. 111).    
135 Leandro Leal Ghezzi, A incorporação imobiliária: à luz do código de defesa do consumidor e do código civil, 
São Paulo, RT, 2007, p. 198 apud Luciana Pedroso Xavier, ob. cit., p.  112.  
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A despeito dos esforços por parte de juristas renomados,136 a sujeição da incorporação 

imobiliária ao regime de afetação foi inserida no art. 31-A da Lei Federal nº 4.591/1964 como 

faculdade ao incorporador.137 

Em sendo o regime de afetação tratado como faculdade atribuída ao incorporador 

imobiliário, e diante da restrição inerente à obrigação de se utilizar os recursos recebidos 

unicamente para o erguimento do empreendimento afetado,138 o patrimônio de afetação objeto 

da Lei Federal nº 10.931/2004 passou a ser mais fortemente utilizado somente a partir de 2013, 

com a promulgação da Lei Federal nº 12.844, cuja redação diminuiu de 6% (seis por cento) 

                                                           
136 Nas palavras de Melhim Namem Chalhub, que encabeçou este movimento: “Temos nos empenhado no sentido 
de tornar compulsória a afetação, inclusive em forma de proposta de alteração legislativa apresentada à IV Jornada 
de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciário do Conselho da Justiça Federal, proposta essa que 
foi encampada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado do Rio de Janeiro, que a encaminhou ao 
Congresso Nacional, onde foi convertida no Projeto de Lei da Câmara nº 747/2007” (A afetação do acervo das 
incorporações imobiliárias, cit., p. 31). Em consulta ao site da Câmara dos Deputados é possível notar que o 
Projeto de Lei da Câmara nº 747/2007 encontra-se arquivado desde 31/01/2011 (Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=348374>. Acesso em: 
18/09/2018). 
137 Dispõe o art. 31-B da Lei Federal nº 4.591/1964 no seguinte sentido: “Art. 31-B. Considera-se constituído o 
patrimônio de afetação mediante averbação, a qualquer tempo, no Registro de Imóveis, de termo firmado pelo 
incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno. Parágrafo 
único. A averbação não será obstada pela existência de ônus reais que tenham sido constituídos sobre o imóvel 
objeto da incorporação para garantia do pagamento do preço de sua aquisição ou do cumprimento de obrigação de 
construir o empreendimento”. A esse respeito: “[a] afetação se constitui mediante averbação, no Registro de 
Imóveis, de um “termo”; uma vez efetivada a averbação, o acervo correspondente à incorporação afetada torna-se 
incomunicável em relação aos demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral da empresa incorporadora, 
bem como em relação aos demais patrimônios de afetação que ela tiver constituído.” (Melhim Namem Chalhub, 
A afetação do acervo das incorporações imobiliárias, cit., p. 25).  
138 “[A] afetação encerra um regime de vinculação de receitas, de modo a assegurar a consecução da destinação 
definida na lei” (Idem, ibidem). 
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para 4% (quatro por cento) a alíquota do regime especial de tributação aplicável para cada 

incorporação imobiliária.139-140-141 

                                                           
139 Cf. art. 16 da Lei Federal nº 12.844/2013, o qual alterou o art. 4º da Lei Federal nº 10.931/2004, que atualmente 
vige com a seguinte redação: “Art. 4º. Para cada incorporação submetida ao regime especial de tributação, a 
incorporadora ficará sujeita ao pagamento equivalente a 4% (quatro por cento) da receita mensal recebida, o qual 
corresponderá ao pagamento mensal unificado do seguinte imposto e contribuições: I - Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas - IRPJ; II - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público - PIS/PASEP; III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; e IV - Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social - COFINS. § 1º Para fins do disposto no caput, considera-se receita 
mensal a totalidade das receitas auferidas pela incorporadora na venda das unidades imobiliárias que compõem a 
incorporação, bem como as receitas financeiras e variações monetárias decorrentes desta operação. § 2º O 
pagamento dos tributos e contribuições na forma do disposto no caput deste artigo será considerado definitivo, não 
gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à compensação com o que for apurado pela incorporadora. 
§ 3º As receitas, custos e despesas próprios da incorporação sujeita a tributação na forma deste artigo não deverão 
ser computados na apuração das bases de cálculo dos tributos e contribuições de que trata o caput deste artigo 
devidos pela incorporadora em virtude de suas outras atividades empresariais, inclusive incorporações não 
afetadas. § 4º Para fins do disposto no § 3º deste artigo, os custos e despesas indiretos pagos pela incorporadora 
no mês serão apropriados a cada incorporação na mesma proporção representada pelos custos diretos próprios da 
incorporação, em relação ao custo direto total da incorporadora, assim entendido como a soma de todos os custos 
diretos de todas as incorporações e o de outras atividades exercidas pela incorporadora. § 5º A opção pelo regime 
especial de tributação obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos, na forma do caput deste artigo, a 
partir do mês da opção. § 6º Até 31 de dezembro de 2018, para os projetos de incorporação de imóveis residenciais 
de interesse social, cuja construção tenha sido iniciada ou contratada a partir de 31 de março de 2009, o percentual 
correspondente ao pagamento unificado dos tributos de que trata o caput será equivalente a 1% (um por cento) da 
receita mensal recebida. § 7º Para efeito do disposto no § 6º, consideram-se projetos de incorporação de imóveis 
de interesse social os destinados à construção de unidades residenciais de valor de até R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, de que trata a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009. § 8º 
As condições para utilização do benefício de que trata o § 6º serão definidas em regulamento” (destacou-se).           
140 “No que concerne à alíquota do RET [regime especial de tributação], observa-se que, desde a instituição do 
regime, ela já sofreu duas alterações. Alíquota inicial, fixada na redação originária do art. 4º da Lei nº 10.931, de 
2004, era de 7% (sete por cento). Essa alíquota vigeu no período de 3/08/2004 a 30/3/2009, quando foi reduzida 
para 6% (seis por cento) pelo art. 1º da Medida Provisória (MP) nº 460, de 2009, convertida na Lei nº 12.024, de 
2009, que vigeu no período de 31/3/2009 a 27/12/2012. A partir de 28 de dezembro de 2010, por meio do art. 4º 
da MP 601, de 2012, combinado com disposto no art. 26 da Lei nº 12.844, a alíquota do RET foi reduzida para 4% 
(quatro por cento), percentual que ainda continua vigente” (José Fernandes do Nascimento, Indução tributária, 
patrimônio de afetação da incorporação imobiliária e a efetivação do direito à moradia, Dissertação de Mestrado 
apresentada na Universidade Federal da Paraíba – UFPB, João Pessoa, 2015, p. 151).  
141 No tocante à sujeição ao regime de afetação patrimonial para fins de inclusão no regime especial de tributação, 
são relevantes as breves considerações de João Pedro Lamana Paiva, para quem: “A adesão por este regime será 
efetivada quando da entrega do termo de opção junto à Secretaria da Receita Federal pelo incorporador/proprietário 
do lote e da afetação do terreno e das acessões constantes do processo de incorporação. Este ato se efetivará por 
termo e atendendo os requisitos dispostos na Lei (art. 2º), sendo necessário para tanto a: (a) Inscrição de cada 
Patrimônio de Afetação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), vinculada ao evento 109 – Inscrição de 
Incorporação Imobiliária – Patrimônio de Afetação (IN-SRF n. 689/06); (b) Entrega do Termo de Opção ao 
Regime Especial de Tributação na unidade competente à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da 
Receita Federal de Administração Tributária (Derat) com jurisdição sobre o estabelecimento matriz da pessoa 
jurídica (IN-SRF n. 689/06). Neste contexto, é importante deixar consignado que a afetação poderá ser requerida 
no memorial de incorporação ou em momento posterior, mas até a conclusão da obra (Habite-se), sendo que o 
Termo de Opção por esse instituto deve ser instruído com o título constitutivo do patrimônio de afetação da 
incorporação, firmado pelo incorporador. E, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de 
aquisição, devidamente averbado no Registro de Imóveis. Se a opção for posterior ao registro da incorporação, 
será realizada em documento apartado. [...] O Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação aplicável às 
incorporações imobiliárias é de caráter opcional e irretratável, com duração limitada. [...] Admite-se a constituição 
de mais de um regime de afetação na mesma incorporação. Veja, por exemplo, edifícios de dois ou mais 
pavimentos/blocos.” (João Pedro Lamana Paiva, Do patrimônio de afetação: redução de riscos, in: Cláudia 
Fonseca Tutikian et. al., ob. cit., pp. 38-39). Ainda a respeito do regime especial de tributação (RET) vigente no 
corpo da Lei Federal nº 10.931/2004, vale reproduzir a parte final da nota disponibilizada em 
https://www.duartegarcia.com.br/br/noticias/exibir/111 (acesso em 18/09/2018), assinada pelos renomados 
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Com a criação do patrimônio de afetação para a atividade de incorporação imobiliária, 

adquirentes de unidades imobiliárias e credores passaram a acreditar que, uma vez afetado o 

empreendimento, à exceção das receitas excluídas pelos incisos I e II do § 8º do art. 31-A da 

Lei Federal nº 4.591/1964,142 todas as demais serviriam exclusivamente para erguer-se o prédio 

de apartamentos,143 pagar-se suas dívidas144 e, ao final, incorporar-se o resultado positivo ao 

patrimônio pessoal do incorporador.  

Para o acompanhamento da situação física e financeira do empreendimento afetado, a 

Medida Provisória nº 2.221/2001 trouxe – e a Lei Federal nº 10.931/2004 posteriormente 

ratificou – os seguintes mecanismos: (i) possibilidade de adquirentes (representados por sua 

comissão de representantes) e “instituição financiadora da construção [...] nomear, às suas 

expensas, pessoa física ou jurídica para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação”145; 

(ii) obrigação do incorporador imobiliário “entregar à Comissão de Representantes, no mínimo 

a cada três meses, demonstrativo do estado da obra e de sua correspondência com o prazo 

pactuado ou com os recursos financeiros que integrem o patrimônio de afetação recebidos no 

período”146, bem como os “balancetes coincidentes com o trimestre civil, relativos a cada 

patrimônio de afetação”147; (iii) necessidade de se manter “os recursos financeiros do 

patrimônio de afetação em conta de depósito aberta especificamente para tal fim”148; e (iv) 

                                                           
advogados Marcelo Terra e Roberto Junqueira de Souza Ribeiro, quando teceram, em 25/06/2018, enxutas, mas 
valiosas considerações a respeito do entendimento atual da Receita Federal do Brasil, in verbis: “Em síntese, no 
regime do RET, na visão da Receita Federal: (i) unidades alienadas antes da extinção do patrimônio de afetação e 
da conclusão das obras, com preço recebido nesse período: sujeição ao RET; (ii) unidades alienadas antes da 
extinção do patrimônio de afetação e da conclusão das obras, com preço recebido após: sujeição ao RET; (iii) 
unidades alienadas após a conclusão da construção: não sujeição ao RET”. 
142 “Art. 31-A. [...] § 8º Excluem-se do patrimônio de afetação: I - os recursos financeiros que excederem a 
importância necessária à conclusão da obra (art. 44), considerando-se os valores a receber até sua conclusão e, 
bem assim, os recursos necessários à quitação de financiamento para a construção, se houver; e II - o valor referente 
ao preço de alienação da fração ideal de terreno de cada unidade vendida, no caso de incorporação em que a 
construção seja contratada sob o regime por empreitada (art. 55) ou por administração (art. 58).” 
143 Lei Federal nº 4.591/1964: “Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao 
regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais 
bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio 
de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos 
respectivos adquirentes. § 1º O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações 
do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por 
dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. [...] Art. 31-D [...] II - manter apartados os bens e 
direitos objeto de cada incorporação”. 
144 Lei Federal nº 4.591/1964: “Art. 31-A […] § 6º Os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação 
serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação. [...] Art. 31-D [...] III - 
diligenciar a captação dos recursos necessários à incorporação e aplicá-los na forma prevista nesta Lei, cuidando 
de preservar os recursos necessários à conclusão da obra; [...] V - manter e movimentar os recursos financeiros do 
patrimônio de afetação em conta de depósito aberta especificamente para tal fim”. 
145 Art. 31-C, caput, da Lei Federal nº 4.591/1964. 
146 Art. 31-D, IV e VI, da Lei Federal nº 4.591/1964. 
147 Idem. 
148 Art. 31-D, V, da Lei Federal nº 4.591/1964. 
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direito das pessoas físicas e/ou jurídicas nomeadas pelos adquirentes e instituição financiadora 

para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação acessarem livremente “à obra, bem como 

aos livros, contratos, movimentação da conta de depósito exclusiva [...] e quaisquer outros 

documentos relativos ao patrimônio de afetação”149. 

Melhim Namem Chalhub150 concorda com a importância destes mecanismos para a 

proteção dos interesses de adquirentes de unidades imobiliárias em empreendimento afetado, 

notadamente porque:  

 

a construção de um edifício de grande porte prolonga-se por mais de dois anos, e nesse 
período os adquirentes sujeitam-se a riscos patrimoniais, sejam decorrentes de 
inadequada administração dos recursos que tiverem entregue ao incorporador, sejam 
decorrentes de eventual desequilíbrio do patrimônio geral do incorporador.  

 

Em vista disso, não é errado considerar que a sujeição do empreendimento imobiliário 

ao regime de afetação patrimonial pode ser utilizada como estratégia de negociação pelo 

incorporador imobiliário perante credores e adquirentes de unidades imobiliárias. Frise-se, a 

afetação gera no stakeholder a legítima expectativa de que as receitas do empreendimento 

afetado somente serão utilizadas para o pagamento de despesas que lhe são estranhas se os 

recursos financeiros excederem a importância necessária à conclusão da obra, o que, por 

consequência, tende a proporcionar maior segurança em relação à entrega das obras no tempo 

previsto e ao pagamento das dívidas geradas com as obras. Daí a possibilidade de se explorar a 

afetação como tática de implementação de vendas e negociações em bases mais vantajosas. 

Em suma, tem-se, em grossas linhas, que a concentração de pessoas em grandes centros 

impulsiona a construção de edifícios de apartamentos. No Brasil, a atividade empresarial 

desenvolvida com o escopo de se promover a venda de unidades em construção recebeu o nome 

de incorporação imobiliária, a qual é regida, essencialmente, pela Lei Federal nº 4.591/1964. 

Com a falência da incorporadora Encol S/A, o governo federal tratou de promulgar a Medida 

Provisória nº 2.221/2001, posteriormente revogada pela Lei Federal nº 10.931/2004, com o 

escopo de, dentre outros pontos, inserir a figura da afetação patrimonial da Lei Federal nº 

4.591/1964, de modo a proteger-se, em maior medida, adquirentes e credores de incorporações 

imobiliárias. Concedeu-se ao incorporador imobiliário, destarte, a possibilidade de separar seu 

patrimônio, constituindo, a partir da sujeição da incorporação imobiliária ao regime de afetação, 

universalidade de direito apartada ao seu patrimônio geral. A afetação patrimonial, como 

                                                           
149 Art. 31-D, VII, da Lei Federal nº 4.591/1964. 
150 Incorporação imobiliária, cit., p. 82. 



39 
 

 

faculdade disponível, passou a ser utilizada em maior medida a partir do momento em que a 

alíquota inerente ao regime especial de tributação foi reduzida para 4%, sem perder de vista as 

exigências dos financiadores que se intensificaram com o enrijecimento das orientações globais 

aplicáveis ao mercado financeiro. Daí em diante adquirentes e credores passaram a trazer 

consigo a legítima expectativa de que dívidas e receitas da incorporação imobiliária afetada não 

seriam confundidas com outras a elas estranhas.  

Assim, os mecanismos conferidos pela lei a adquirentes e credores de empreendimentos 

afetados têm sido testados desde sua criação. Como prova, serve de exemplo o resultado de 

julgamento ocorrido em 18/10/2016, quando a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça deu 

provimento a recurso especial interposto por adquirentes de unidades imobiliárias afetadas para 

alocar no incorporador imobiliário o “ônus da prova quanto à demonstração da destinação 

integral do produto da alienação fiduciária controvertida na edificação em questão”151. 

Nesse sentido, a despeito do direito de adquirentes e credores ao acesso de informações 

primordiais para a garantia de seus direitos, é possível que os dados fornecidos pelo 

incorporador imobiliário não se demonstrem suficientes para se concluir pela adoção de alguma 

medida capaz de mitigar o risco de prejuízos.152 Em sendo assim, em alguns casos a percepção 

                                                           
151 STJ, REsp 1.560.728/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18/10/2016. 
152 As incorporadoras imobiliárias constituídas sob a forma de sociedade anônima, notadamente aquelas com ações 
negociadas em bolsa de valores, se utilizam do método Percentage of Completion – PoC para a contabilização das 
receitas obtidas por suas controladas. Como já dissemos em breve nota disponibilizada em 
https://www.sabz.com.br/boletim-banco/2018/08/15edio-79-agosto-2018-9a86p-xgszl-z547x-hja8w-9pmak-
zs645-be2pc-j56k4-s2395-6lg93-85gnw#dois (acesso em 19.09.2018), recentemente, mais precisamente “[e]m 03 
de julho, a diretoria colegiada da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) autorizou as companhias abertas de 
incorporação imobiliária a se utilizarem do método Percentage of Completion – “POC” no reconhecimento de suas 
receitas relacionadas à comercialização de unidades imobiliárias. Pelo método POC, direcionado pelo regime de 
competência, o incorporador imobiliário apura os resultados de acordo com o andamento das obras e receitas 
obtidas com as vendas das unidades ainda em construção (independentemente do efetivo recebimento do preço 
total devido pelo adquirente). Nas palavras da superintendência da CVM, “[e]ssa prática consiste no 
reconhecimento de receita à medida que a obra evolui (e o driver utilizado pelo mercado como proxy para tal é a 
razão entre custo incorrido e custo orçado) e está assentada no axioma contábil da utilidade das demonstrações 
financeiras (DFs), cujo núcleo central recai na determinação de que elas (as demonstrações financeiras) reflitam 
com fidedignidade os eventos econômicos relevantes incorridos na execução do objeto social da entidade, em 
consonância com o modelo de gestão empreendido na transação de compra e venda de unidade imobiliária a ser 
construída” (v. memorando nº 6/2018-CVM/SNC). Com base também no memorando mencionado acima, a 
diretoria da CVM entendeu “que o POC é o método mais apropriado à luz das especificidades da legislação 
brasileira sobre incorporação imobiliária”. Naquela mesma oportunidade alertou-se que “as companhias abertas 
que atuam nesse ramo devem envidar os esforços necessários para que sejam adotados e mantidos controles 
robustos”, bem como que “a entidade não poderá reconhecer a receita ao longo da realização da obra” acaso “ainda 
não tenha realizado os investimentos necessários a esse fim e, por consequência, não disponha de controles 
eficazes””. Pela utilização do método PoC, as demonstrações contábeis da sociedade de propósito específico de 
incorporação imobiliária apresentam um resultado que não necessariamente se coaduna com a quantia em dinheiro 
disponível para a conclusão da obra e entrega das unidades aos adquirentes. Em vista do disposto no inciso I do § 
8º do art. 31-A da Lei Federal nº 4.591/1964, que exclui do patrimônio de afetação “os recursos financeiros que 
excederem a importância necessária à conclusão da obra (art. 44), considerando-se os valores a receber até sua 
conclusão”, viu-se, em algumas situações, sociedades de propósito específico de incorporação imobiliária pagando 
lucros e dividendos às suas controladoras antes da conclusão da obra e entrega das unidades aos adquirentes. A 
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do estado de crise se demonstrou tardia, razão pela qual alguns grupos empresariais de 

incorporação imobiliária requereram, recentemente, a concessão de recuperação judicial, ou 

tiveram sua falência decretada, conforme se verá a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
partir do momento em que, ao mesmo tempo, a inadimplência dos adquirentes e o número de desistências 
(distratos) aumentaram, e o volume de vendas diminuiu, aquelas quantias que haviam sido pagas à controladora a 
título de lucros e dividendos passaram a fazer falta para o adimplemento das obrigações perante credores 
(funcionários, fisco, instituição financeira, prestadores de serviços etc), surgiu a necessidade de se renegociar as 
dívidas em aberto (vencidas e vincendas), extrajudicialmente ou judicialmente, por meio de processe de 
recuperação judicial. O método PoC também foi objeto de considerações apresentadas por João de Oliveira 
Rodrigues Filho, in verbis: “O grande problema da operação, nem sempre ocasionado por culpa ou dolo do 
incorporador, é a forma de manutenção da segregação do patrimônio no decurso da operação, haja vista a previsão 
expressa da lei sobre o que se exclui da segregação e a legislação contábil vigente. Isso porque a receita da venda 
dos imóveis pode ser reconhecida antes da entrega das unidades, de acordo com o progresso da construção, diante 
da característica da irretratabilidade do contrato de compra e venda da unidade, além da especificação do objeto a 
ser entregue e como tal procedimento ocorrerá. Ademais, o contrato de compra e venda expõe o comprador do 
bem às oscilações do mercado, de modo a lhe transferir os riscos e benefícios da operação, acrescentando o fato 
do comprador da unidade poder aliená-la para terceiros. O método utilizado pelas entidades de incorporação 
imobiliária que leva em consideração tais fatores é conhecido como POC, é endossado pela CVM Comissão de 
Valores Imobiliários e aceita [sic] pelo mercado brasileiro, embora não esteja entre as melhores práticas 
internacionalmente recomendáveis, tal como a IFRS (International Financial Reporting Standards) 15, emitida 
pelo Comitê Internacional de Normas de Contabilidade (IASB – International Accounting Standards Board). Umas 
das consequências contábeis promovida pelo POC, com influência direta no instituto do patrimônio de afetação, é 
a possibilidade de antecipação de apuração de resultados na incorporadora, como decorrência do reconhecimento 
de receita das unidades vendidas ainda em construção. Caso a apuração antecipada projete resultado superavitário, 
configura-se a disponibilidade contábil e societária para a sua distribuição, mormente nas operações de grupo 
societário, sendo tal operação dotada de legalidade salvo se a incorporadora estiver sujeita a provisões em contrario 
[sic] advindas em tal época, tais como o adimplemento de contratos de financiamento. No entanto, os resultados 
antecipados nem sempre são concretizados no momento oportuno por diversos fatores não previstos inicialmente 
quando da antecipação, tais como o recrudescimento do número de distratos, aumento do custo real da obra frente 
ao quanto estimado no projeto, dentre outros. E não existe a obrigação de reversão dos resultados distribuídos em 
virtude de eventos supervenientes. [...] Assim sempre se procedeu, com a aquiescência de todos os operadores do 
mercado, sempre à revelia dos consumidores-adquirentes, até que, com o advento da crise econômica, ficou 
escancarado que a mera previsão do art. 31-A a 31-F da Lei 4.951/64 [sic], com as demais características da 
operação, não era suficiente para a efetiva segregação do patrimônio afetado” (Ob. cit., pp. 342-343).  
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3. A CRISE NA ATIVIDADE DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

3.1. O encontro da legislação falimentar com a lei de incorporação imobiliária  

 

 O recorte proposto adiante leva em consideração as leis que, desde o final da primeira 

metade do século passado até os dias atuais, regeram ou ainda regem o direito das empresas em 

crise e a atividade de incorporação imobiliária.  

 Relembre-se, pois, que a legislação falimentar é anterior à lei criada para regular a 

atividade de incorporação imobiliária. No momento da promulgação da Lei Federal nº 

4.591/1964, ainda vigia o Decreto-Lei nº 7.661/1945, conhecido como antiga lei de concordata 

e falência. Referido decreto não trouxe qualquer tipo de previsão a respeito da recuperação 

judicial/extrajudicial. Seus mecanismos para tutelar a atividade empresarial em crise se 

limitaram à concordata e à falência.  

 O Decreto-Lei nº 7.661/1945 trazia no inciso VI de seu art. 44 a previsão no sentido de 

que, no caso da promessa de compra e venda de imóveis, a legislação específica deveria ser 

respeitada. Esse mecanismo de proteção concebido pela antiga legislação falimentar 

demonstrou afinidade com a atividade de incorporação imobiliária. Os contratos de promessa 

de compra e venda já eram largamente utilizados à época por incorporadores e adquirentes para 

celebrar compromisso de se entregar a unidade imobiliária mediante seu respectivo pagamento. 

Legitimava-se, desse modo, o direito dos adquirentes de unidades imobiliárias ao recebimento 

da posse do empreendimento imobiliário pendente de conclusão, para a retomada das obras, 

entrega das unidades e pagamento do saldo positivo, se existente, em favor da massa falida.153 

 É possível dizer, então, que o comando do inciso VI do art. 44 do Decreto-Lei nº 

7.661/1945 foi um avanço em relação ao atendimento da necessidade de se conferir maior 

segurança jurídica ao mercado de compra e venda de unidades imobiliárias. No entanto, o 

Decreto-Lei nº 7.661/1945 não constrangia os incorporadores imobiliários a ponto de que os 

coibir a praticar abusos em face de seus credores e adquirentes de unidades imobiliárias. 

Conforme constou acima, até a promulgação da Lei Federal nº 4.591/1964 não eram raros os 

abandonos de obras perpetrados pelos incorporadores imobiliários em detrimento tanto dos 

                                                           
153 Em sentido mais amplo: “No caso concreto, notadamente diante do inadimplemento ou falência do incorporador 
e da possibilidade pelos adquirentes de continuidade do empreendimento, devem ser sopesados os interesses 
envolvidos. Eventual conservação dos contratos é realizada em virtude da preponderância dos interesses da 
segurança jurídica, da ausência de efetivo prejuízo ao adquirente da unidade condominial e da função social do 
contrato de incorporação imobiliária.” (Marcelo Barbosa Sacramone, ob. cit., p. 4). 
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adquirentes, que não recebiam suas respectivas unidades, quanto dos credores, que não 

recebiam seus créditos a contento. 

Sobreveio então a indigitada Lei Federal nº 4.591/1964. Sua promulgação trouxe 

mecanismos capazes de assegurar maior qualidade no cumprimento da prestação obrigacional, 

tanto de incorporadores, quanto de adquirentes. Dentre eles, merece destaque o conteúdo do 

inciso VI do art. 66 da Lei Federal nº 4.591/1964, por impor a pena de “multa de 5 a 20 vezes 

o maior salário-mínimo legal vigente no País”154 ao incorporador que paralisar a obra “por mais 

de 30 dias, ou retardar-lhe excessivamente o andamento sem justa causa”155. 

Com isso, a paralisação das obras ou seu retardamento excessivo deixou de ser opção 

ao alvitre do incorporador imobiliário e passou a se revelar, quando configurada, como 

consequência do estado de crise econômico-financeira capaz de abalar-lhe a ponto de não mais 

conseguir cumprir o cronograma projeto para o empreendimento sob sua responsabilidade. Daí 

porque o desatendimento do cronograma de obras também é elemento indicativo do possível 

estado de insolvência civil ou falimentar do incorporador imobiliário.  

 Para a finalidade de se evitar prejuízos ainda maiores aos adquirentes de unidades 

imobiliárias, por ocasião de seu abandono ou retardamento pelo incorporador, referida norma 

trouxe, em seu art. 43, VI,156 o mecanismo da destituição, aplicável de modo a permitir a 

continuidade das obras nas situações de paralisação por período superior a trinta dias ou atrasos 

recorrentes e injustificados.  

 A despeito de a decretação de falência do incorporador imobiliário também pressupor o 

abandono do empreendimento em prejuízo dos adquirentes, não existe dispositivo na Lei 

Federal nº 4.591/1964 garantindo expressamente aos adquirentes o direito a dar continuidade 

às obras nesta situação. Existe, tão somente, a garantia do inciso III de seu art. 43,157 no sentido 

de que, em caso de falência, se não for possível à maioria dos adquirentes prosseguirem na 

construção das edificações, os subscritores ou candidatos à aquisição de unidades serão 

                                                           
154 “Art. 66. São contravenções relativas à economia popular, puníveis na forma do artigo 10 da Lei nº 1.521, de 
26 de dezembro de 1951: [...] VI - paralisar o incorporador a obra, por mais de 30 dias, ou retardar-lhe 
excessivamente o andamento sem justa causa. PENA - Multa de 5 a 20 vêzes o maior salário-mínimo legal vigente 
no País”.  
155 Idem.  
156 “VI - se o incorporador, sem justa causa devidamente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias, ou 
retardar-lhes excessivamente o andamento, poderá o Juiz notificá-lo para que no prazo mínimo de 30 dias as 
reinicie ou torne a dar-lhes o andamento normal. Desatendida a notificação, poderá o incorporador ser destituído 
pela maioria absoluta dos votos dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, 
sujeito à cobrança executiva das importâncias comprovadamente devidas, facultando-se aos interessados 
prosseguir na obra”. 
157 “III - em caso de falência do incorporador, pessoa física ou jurídica, e não ser possível à maioria prossequir na 
construção das edificações, os subscritores ou candidatos à aquisição de unidades serão credores privilegiados 
pelas quantias que houverem pago ao incorporador, respondendo subsidiàriamente os bens pessoais deste”. 
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credores privilegiados pelas quantias pagas ao incorporador imobiliário, respondendo 

subsidiariamente os bens pessoais deste. 

Nesse particular, Melhim Namem Chalhub alerta que “o processo de destituição do 

incorporador enfrenta obstáculos difíceis de superar, circunstância que pode dar causa a 

exacerbada postergação do início da obra, agravando os prejuízos dos adquirentes”158. Para ele, 

“[o] fato, por exemplo, de o incorporador ser titular do domínio sobre o terreno torna 

extremamente discutível sua destituição”159. Por isso, é no mínimo razoável considerar que a 

falência do incorporador imobiliário possa vir a ser decretada em momento anterior ao da 

efetivação de sua destituição.  

Surgiram, daí, mais embates entre adquirentes de unidades e credores de incorporador 

imobiliário. A falência do grupo empresarial de incorporação imobiliária Encol S/A, embora 

trágica, trouxe ótimos exemplos a este respeito. Em decorrência dos abandonos de diversos 

empreendimentos imobiliários pelo grupo em comento, adquirentes passaram a sustentar seu 

direito a dar continuidade às obras paradas, oriundo de intepretação sistemática aos incisos III 

e VI do art. 43 da Lei Federal nº 4.591/1964, e VI do art. 44 do Decreto-Lei nº 7.661/1945.  

Todavia, a retirada do empreendimento do rol de ativos deixados pelo incorporador 

falido podia ou não ser benéfica aos credores habilitados nos autos de sua falência. Em tese, 

isso somente seria benéfico, especificamente em relação aos credores quirografários em geral, 

se resultante, ao final, em redução proporcional também das dívidas deixadas, vinculadas às 

obrigações contraídas pelo incorporador falido com os adquirentes optantes pela continuidade 

das obras, para o recebimento das unidades em seu favor.160 

                                                           
158 Incorporação imobiliária, cit., p. 82. 
159 Idem. 
160 Limita-se o benefício em tela aos credores quirografários. Isso porque, a retirada do ativo “empreendimento 
imobiliário” da massa falida, para servir ao pagamento de seus credores específicos, impede o acesso do proveito 
resultante da liquidação dos bens retirados aos credores preferenciais (quando comparados aos credores 
quirografários) desvinculados ao empreendimento retirado. Marcelo Barbosa Sacramone também detecta esta 
situação ao estudar o tema, embora sem a ressalva a respeito dos credores preferenciais. Ao estudar o tema à luz 
do art. 117 da Lei Federal nº 11.101/05, o qual dispõe no sentido de que “[o]s contratos bilaterais não se resolvem 
pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do 
passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do 
Comitê”, referido autor conclui: “Pela rigidez do dispositivo, diante da falência do alienante, ao adquirente 
somente sobraria pleitear a devolução do preço pago mediante a habilitação de crédito no quadro geral da falência. 
Procedimento esse pelo qual se submeteria à ordem geral de preferência de pagamentos dos credores, com a 
liquidação dos ativos do empresário devedor. Contudo, a própria lei falimentar franqueou ao administrador 
judicial, nos contratos bilaterais, a possibilidade de cumprir os contratos, desde que o cumprimento reduza ou evite 
o aumento do passivo da massa falida ou seja necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante 
autorização do Comitê (art. 117, da Lei 11.101/05). A justificativa para o artigo é decorrente da própria utilidade 
do cumprimento do contrato à Massa Falida. Nas situações em que o cumprimento do contrato importar para a 
Massa Falida redução do seu passivo, em decorrência da não habilitação do crédito daquele adquirente e de 
eventual dificuldade para a liquidação do bem imóvel ou obtenção do valor pago, o administrador judicial poderia 
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Na pendência da consolidação do entendimento jurisprudencial a respeito da 

controvérsia ilustrada acima (possibilidade ou não de os adquirentes darem continuidade às 

obras, como resultado da falência do incorporador imobiliário e não propriamente de sua 

destituição), sobreveio a edição da Medida Provisória nº 2.221/2001, como medida do governo 

federal para a finalidade de se outorgar maior proteção aos interesses envolvidos na atividade 

empresarial de incorporação imobiliária, em vista dos nefastos prejuízos deixados pela falência 

do grupo empresarial de incorporação imobiliária Encol S/A. A medida provisória em comento, 

como dito alhures, criou o regime de afetação patrimonial no âmbito da incorporação 

imobiliária. 

Dentre as garantias conferidas aos adquirentes de unidades imobiliárias em 

empreendimento afetado, a Medida Provisória nº 2.221/2001 expressou, em seu art. 30-C, §1º, 

que “[a] insolvência do incorporador não atingirá os patrimônios de afetação constituídos, não 

integrando a massa concursal o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, 

obrigações e encargos objeto da incorporação”, desde que pagas, em até sessenta dias contados 

da data da deliberação pela continuidade das obras, as “obrigações tributárias, previdenciárias 

e trabalhistas, vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação, cujos fatos geradores tenham 

ocorrido até a data da decretação da falência”.161  

 A Medida Provisória nº 2.221/2001 foi, então, revogada pela Lei Federal nº 

10.931/2004, que, por sua vez, vigora atualmente. Em consulta ao seu teor é possível notar que 

a Lei Federal nº 10.931/2004 confirmou o mecanismo do revogado art. 30-C da Medida 

Provisória nº 2.221/2001, mantendo-o aplicável em favor de adquirentes de unidades 

imobiliárias de empreendimento sujeito ao regime de afetação patrimonial, mas dilatando o 

                                                           
optar pelo cumprimento do contrato, com a outorga da escritura definitiva de compra e requerimento ao juiz de 
autorização para registro da transferência no Registro de Imóveis competente”. (Ob. cit., pp. 16-17). 
161 Dispunham os §§1º e 2º do art. 30-C da Medida Provisória nº 2.221/01 no seguinte sentido: “Art. 30-C.  A 
insolvência do incorporador não atingirá os patrimônios de afetação constituídos, não integrando a massa concursal 
o terreno, as acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e encargos objeto da incorporação. § 1º Nos 
sessenta dias que se seguirem à decretação da falência do incorporador, o condomínio dos adquirentes, por 
convocação de sua Comissão de Representantes ou, na sua falta, de um sexto dos titulares de frações ideais, ou, 
ainda, por determinação do juiz da falência, realizará assembléia geral na qual, por maioria simples, ratificará o 
mandato da Comissão de Representantes ou elegerá novos membros, e, por dois terços dos votos dos adquirentes, 
instituirá o condomínio da construção, por instrumento público ou particular, e deliberará sobre os termos da 
continuação da obra ou da liquidação do patrimônio de afetação (art. 43, inciso III); havendo financiamento para 
construção, a convocação poderá ser feita pela instituição financiadora. § 2º Perde eficácia a deliberação pela 
continuação da obra a que se refere o § 1º caso não se verifique o pagamento das obrigações tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas, vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação, cujos fatos geradores tenham 
ocorrido até a data da decretação da falência, os quais deverão ser pagos pelos adquirentes no prazo de sessenta 
dias daquela deliberação”. 
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prazo anteriormente vigente para o cumprimento das obrigações tributárias, previdenciárias e 

trabalhistas.162  

No ano seguinte ao da promulgação da Lei Federal nº 10.931/2004 adveio a edição da 

Lei Federal nº 11.101/2005, atualmente conhecida como lei de recuperação judicial e 

falência.163 Aludida norma trouxe maior eficiência ao sistema.164 Criou a recuperação judicial 

como método hábil a garantir a continuidade da atividade empresarial viável, bem como trouxe 

mecanismos aptos a propiciar a liquidação dos ativos deixados pelo falido de maneira mais 

dinâmica, a fim de se evitar os prejuízos que inevitavelmente decorrem do perecimento e perda 

de valor com o passar do tempo.165  

                                                           
162 O art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004 dispõe no sentido de que “[p]erde eficácia a deliberação pela 
continuação da obra a que se refere o § 1º do art. 31-F da Lei nº 4.591, de 1964, bem como os efeitos do regime 
de afetação instituídos por esta Lei, caso não se verifique o pagamento das obrigações tributárias, previdenciárias 
e trabalhistas, vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data 
da decretação da falência, ou insolvência do incorporador, as quais deverão ser pagas pelos adquirentes em até um 
ano daquela deliberação, ou até a data da concessão do habite-se, se esta ocorrer em prazo inferior”. Ao estudar o 
tema à luz deste dispositivo, Arnaldo Rizzardo alerta que os adquirentes ficam responsáveis com o pagamento 
destas obrigações, com limitação a sua respectiva fração ideal (Ob. cit., p. 408). 
163 Fala-se, atualmente, em alteração na legislação vigente. Nesse sentido são as notícias disponíveis em 
04.09.2018, v.g., nos links https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-projeto-da-nova-lei-de-falencias-e-
de-recuperacao-judicial.ghtml e https://www.conjur.com.br/2018-mai-10/temer-envia-congresso-lei-falencia-
recuperacao-judicial. O aumento vertiginoso no número de processos de recuperação judicial e falência certamente 
é um dos impulsionadores do projeto de lei em comento. No entanto, em prestígio ao princípio da legalidade, leva-
se em consideração, para fins do presente trabalho, tão somente a letra da Lei Federal nº 11.101/2005. 
164 Ao estudar a transição da sistemática anterior para a atual, Ricardo Negrão observou que: “a alteração da 
legislação falimentar, com origem no Projeto n. 4.376, de 1993, embora venha acompanhada de críticas dos 
operadores do Direito aos abusos cometidos na vigência do Decreto-Lei n. 7.661/45, traz como pressupostos 
legislativos as exigências da economia global, a busca da eficiência econômica e atenção ao interesse coletivo ou 
ao conteúdo social.” (A eficiência do processo judicial na recuperação de empresa, São Paulo, Saraiva, 2010, p. 
41). 
165 Em reflexão realizada à luz da Lei Federal nº 11.101/2005, Daniel Carnio Costa constata que “[o] objetivo do 
processo falimentar é arrecadar o patrimônio da empresa falida (todos os seus ativos), avaliá-lo e vendê-lo, 
pagando-se o maior número possível de credores em observância à ordem de prioridade legal. A recuperação 
judicial de empresas também exige extrema agilidade judicial, a fim de que os atos processuais fundamentais ao 
desenvolvimento do processo ocorram em tempo razoável, viabilizando-se a oportunidade à empresa em crise de 
efetiva recuperação econômica.” (Reflexões sobre processos de insolvência: divisão equilibrada de ônus, 
superação do dualismo pendular e gestão democrática de processos, in: Luis Vasco Elias (coord.) et. al., 10 anos 
da lei de recuperação de empresas e falências: reflexões sobre a reestruturação empresarial no Brasil, São Paulo, 
Quartier Latin, 2015, pp. 108-109). Nessa mesma quadra, Adriana Valéria Pugliesi Gardino verifica que “[n]o 
direito brasileiro, a Lei n. 11.101/05 modificou expressivamente o enfoque do tratamento do empresário em crise, 
dando destaque, efetivamente, ao tratamento da crise das empresas, levando em consideração o centro múltiplo de 
interesses que esta representa: 'do empresário, dos empregados, dos sócios capitalistas, dos credores, do fisco, da 
região, do mercado em geral'. Essa percepção provocou inegável deslocamento da análise do Direito da crise das 
empresas, que passou de uma feição meramente privatística (relação credores e devedor) para um caráter 
publicístico, trazendo a empresa (centro de atividade produtiva) para o cerne de tutela do ordenamento jurídico, 
ao se buscar disciplina para a manutenção da atividade produtiva, dos postos de trabalho e da preservação da 
concorrência saudável ao mercado. Essa mudança de perspectiva resulta da constatação de que 'uma empresa que 
encerra suas atividades devido a uma falência, por ex. provoca uma queda na capacidade produtiva da economia. 
Se suas instalações e equipamentos são sucateados, haverá uma queda permanente no produto potencial da 
economia. A atual lei concursal brasileira finalmente atualizou-se ante esse novo panorama social. O abandono do 
velho instituto da concordata, instituindo-se a recuperação (judicial ou extrajudicial) é uma demonstração desse 
movimento” (Direito Falimentar e Preservação da Empresa, São Paulo, Quartier Latin, 2013, pp. 25-26). 
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Em leitura à Lei Federal nº 11.101/2005 é possível notar três previsões que se 

relacionam diretamente com a atividade imobiliária. A primeira torna extraconcursais os 

créditos “de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 

contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade”;166 não é propriamente essa a 

hipótese do presente trabalho, pois, aqui, o proprietário ou promitente vendedor figura como 

devedor na relação creditícia pendente de cumprimento. A segunda replica no inciso VI do art. 

119 a redação do antigo inciso VI do art. 44 do Decreto-Lei nº 7.661/1945.167 E a terceira 

garante, no inciso IX do mesmo art. 119, que:  

 

os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, 
obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e 
obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o 
cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o 

                                                           
166 Art. 49, §3º, da Lei Federal nº 11.101/2005. 
167 Marcelo Barbosa Sacramone explica que “[e]m eventual falência do incorporador, o art. 119, VI, da Lei de 
Falência e Recuperações, estabelece que, à míngua da instituição do patrimônio de afetação, será aplicada à 
promessa de compra e venda de imóveis a legislação respectiva. [...] O compromisso de compra e venda é contrato 
preliminar e não implica, ainda que satisfeito e registrado, a transferência imediata dos direitos de propriedade 
sobre a fração ideal do terreno vinculada à unidade autônoma do empreendimento imobiliário. Satisfeitas as demais 
condições, ao promitente vendedor e ao promissário comprador é imposta a obrigação de celebrarem o contrato 
definitivo de compra e venda. [...] O direito do compromitente vendedor à propriedade formal, nua, esvai-se na 
medida em que o compromissário comprador paga o preço estabelecido. Pago integralmente o preço, remanesce 
ao compromitente vendedor apenas o dever de outorgar a escritura definitiva do imóvel contratado. [...] Desde que 
o compromisso de compra e venda seja celebrado por instrumento público ou particular, não tenha cláusula de 
arrependimento e tenha sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis, o art. 1.417 do Código Civil atribui ao 
promissário comprador direito real de aquisição do imóvel, oponível a terceiros. A disposição é corroborada pelo 
art. 32, §2º, da Lei 4.591/64, que assegura o direito real oponível a terceiro ao promissário comprador do imóvel, 
cuja promessa de compra e venda tenha sido registrada. [...] O direito de exigir da parte adversa um 
comportamento, como o é o objeto do compromisso de compra e venda, é direito tipicamente pessoal, de crédito. 
No caso do promissário comprador, esse direito assume características de direito real ao poder ser oponível erga 
omnes a partir do registro do compromisso de compra e venda e desde que não contenha cláusula de 
arrependimento, a qual é considerada não escrita se o imóvel objeto do contrato for decorrente de incorporação 
imobiliária. [...] Satisfeito o preço convencionado no compromisso de compra e venda, a Lei garante o direito do 
compromissário comprador de exigir a celebração do contrato definitivo de compra e venda da parte adversa (art. 
463, caput, do CC). [...] Ainda que a Lei exija expressamente a titularidade do direito real de aquisição para o 
requerimento da adjudicação compulsória, essa medida simplesmente supre a recusa imotivada do promitente em 
celebrar o contrato definitivo, ou seja, em outorgar a escritura definitiva de compra e venda. Funda-se, portanto, 
em direito pessoal, haja vista que os efeitos reais de transferência da propriedade estão condicionados ao registro 
desse título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245, do CC). [...] Ainda que não haja patrimônio de afetação 
averbado, a Lei 4.591/1964 assegurou aos adquirentes do imóvel, independentemente da manifestação do 
administrador judicial, efeito substancial peculiar: o direito de prosseguir na construção da edificação para a 
entrega das unidades autônomas. [...] Nos termos do art. 43, inciso III, da Lei de Incorporação, quando o 
incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, em caso de sua falência, poderá a maioria dos 
adquirentes decidir pelo prosseguimento da construção da edificação. Apenas se não for possível à maioria 
prosseguir na construção, o bem será arrecadado e liquidado pela massa falida. Nessa hipótese, os subscritores ou 
candidatos à aquisição de unidades serão credores privilegiados pelas quantias que houverem pago ao 
incorporador. Aos adquirentes, assim, a despeito da falência do incorporador, é atribuído o direito de, por maioria 
de votos em Assembleia Geral, prosseguirem na construção do empreendimento. Referido direito foi apontado 
como de eficácia duvidosa inicialmente pela doutrina, pois as frações ideais ainda não alienadas poderiam 
comprometer a pretensão de continuidade na obra pelos adquirentes. Isso porque as unidades não vendidas 
continuariam na propriedade da massa falida e deveriam ser, pela regra geral do regime falimentar, arrecadadas e 
liquidadas, o que poderia não ocorrer ou demorar em demasia.” (Ob. cit., pp. 11-17). 
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saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela 
remanescer. 

 

Ao dispor, nos incisos VI e IX de seu art. 119, no sentido de que as normas específicas 

prevalecem quando com ela confrontada, a Lei Federal nº 11.101/2005 demonstra 

reconhecimento de que a atividade de incorporação imobiliária apresenta contornos próprios, 

que devêm ser observados antes de se seguir com a liquidação dos ativos do falido para o 

pagamento de seus credores.  Todavia, como se percebe, a Lei Federal nº 11.101/2005 também 

silenciou a respeito da possibilidade de adquirentes de empreendimento não afetado darem 

continuidade às obras quando decretada a falência do incorporador imobiliário. 

 Passados alguns anos, a questão em tela (ou seja, a possibilidade de os adquirentes 

continuarem as obras de empreendimento não afetado por ocasião da decretação de falência do 

incorporador imobiliário) foi decidida pelo Poder Judiciário. Ao analisar o tema (em sede de 

recurso especial interposto por empresa de incorporação imobiliária contratada por adquirentes 

para terminar obra abandonada por Encol S/A), a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

decidiu que, no caso de falência do incorporador imobiliário, a continuidade das obras é 

possível aos adquirentes de unidades imobiliárias, ainda que nos casos de não sujeição do 

empreendimento ao regime de afetação patrimonial. Outrossim, decidiu-se também que, em 

sendo a deliberação da assembleia geral dos adquirentes pela continuidade das obras de 

empreendimento não sujeito ao regime de afetação, não há se falar em sub-rogação destes nos 

direitos e deveres do incorporador falido perante seus credores.168  

                                                           
168 Cf. STJ, REsp 1.115.605/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2011. O aresto foi ementado nos 
seguintes moldes: “PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. INCORPORAÇÃO. FALÊNCIA ENCOL. 
TÉRMINO DO EMPREENDIMENTO. COMISSÃO FORMADA POR ADQUIRENTES DE UNIDADES. 
CONTRATAÇÃO DE NOVA INCORPORADORA. POSSIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO DA NOVA 
INCORPORADORA NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ENCOL. INEXISTÊNCIA. SISTEMÁTICA 
ANTERIOR ÁS ALTERAÇÕES IMPOSTAS À LEI Nº 4.591/64 PELA LEI Nº 10.931/04. 1. Na hipótese dos 
autos, diante do inadimplemento da Encol, parte dos adquirentes de unidades do empreendimento se mobilizou e 
criou uma comissão objetivando dar continuidade às obras. Para tanto, essa comissão interviu nos próprios autos 
da falência, tendo obtido provimento jurisdicional autorizando que as “unidades estoque” (aquelas não 
comercializadas pela Encol) e as “unidades dos não aderentes” (daqueles que não quiseram aderir à comissão) 
fossem excluídas de qualquer vinculação com a massa falida, propiciando a retomada e conclusão da edificação, 
independente de qualquer compensação financeira. O juízo falimentar também autorizou, após a realização de 
assembleia geral, a substituição da Encol no registro imobiliário, o que levou a comissão a celebrar com a 
incorporadora recorrente um contrato de promessa de permuta, para que esta concluísse o empreendimento, 
recebendo, em contrapartida, as unidades estoque e as unidades dos não aderentes. Há, pois, duas relações jurídicas 
absolutamente distintas: a primeira entre a Encol e os adquirentes originários de unidades do empreendimento; e 
a segunda entre a comissão de representantes desse empreendimento e a recorrente. Sendo assim, inexiste relação 
jurídica triangular que englobe a massa falida da Encol, os recorridos e a recorrente, a partir da qual esta teria se 
sub-rogado nos direitos e obrigações da Encol, o que justificaria a sua inclusão no polo passivo da execução movida 
pelos recorridos em desfavor da Encol. 2. Embora o art. 43, III, da Lei nº 4.591/64 não admita expressamente 
excluir do patrimônio da incorporadora falida e transferir para comissão formada por adquirentes de unidades a 
propriedade do empreendimento, de maneira a viabilizar a continuidade da obra, esse caminho constitui a melhor 
maneira de assegurar a funcionalidade econômica e preservar a função social do contrato de incorporação, do 
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Ao estudar o tema sob a ótica da incorporação imobiliária afetada, Marcelo Barbosa 

Sacramone169 concluiu que a possibilidade de continuação da obra e transferência da 

propriedade em favor dos adquirentes assegura “os direitos da coletividade dos adquirentes e a 

função econômico e social do contrato de incorporação imobiliária”, além de promover “o 

princípio da maximização do valor dos ativos e redução dos passivos no procedimento 

falimentar”, sendo, portanto, correto, em sua visão, o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, tal como reportado acima. 

Vê-se, pois, que, havendo deliberação pela continuidade das obras, somente os 

adquirentes de empreendimento imobiliário não sujeito ao regime de afetação patrimonial têm 

sido isentados das obrigações contraídas e não adimplidas pelo incorporador até o momento de 

sua destituição. De outro lado, com a promulgação da Lei Federal nº 10.931/2004 e a 

possibilidade de se sujeitar a incorporação ao regime de afetação patrimonial, a arrecadação do 

acervo, em empreendimentos afetados, deixou de ser automática para o caso de deliberação 

assemblear dos adquirentes pela liquidação e passou a depender de providências tomadas por 

eles, somente sendo o caso de se falar em contaminação com os demais créditos habilitados na 

massa falida, se acaso descumpridas as providências impostas pelo art. 31-F da Lei Federal nº 

4.591/1964 e pelo art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004.  

A partir do momento em que o patrimônio de afetação se demonstra irrelevante para 

fins de se possibilitar, aos adquirentes, a continuidade das obras, por ocasião da falência do 

incorporador imobiliário, a não sujeição do empreendimento imobiliário ao regime de afetação 

patrimonial pode se demonstrar vantajosa, se a deliberação da assembleia geral de adquirentes 

não for pela liquidação do acervo.  

A razão disso também encontra arrimo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

que tem reiteradamente decidido na linha de que “o condomínio ou os promitentes compradores 

não se sub-rogam nos direitos e obrigações da falida”170, do que não aproveitam os adquirentes 

de empreendimento afetado, em razão do disposto no art. 31-F, § 11, da Lei Federal 4.591/1964, 

bem como do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004, cuja conjugação resulta na obrigação destes 

em pagar as “obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, vinculadas ao respectivo 

                                                           
ponto de vista da coletividade dos contratantes e não dos interesses meramente individuais de seus integrantes. 3. 
Apesar de o legislador não excluir o direito de qualquer adquirente pedir individualmente a rescisão do contrato e 
o pagamento de indenização frente ao inadimplemento do incorporador, o espírito da Lei nº 4.591/64 se volta 
claramente para o interesse coletivo da incorporação, tanto que seus arts. 43, III e VI, e 49, autorizam, em caso de 
mora ou falência do incorporador, que a administração do empreendimento seja assumida por comissão formada 
por adquirentes das unidades, cujas decisões, tomadas em assembleia, serão soberanas e vincularão a minoria. 4. 
Recurso especial provido”. 
169 Ob. cit., p. 17. 
170 STJ, REsp 1.124.424 – MT, 4ª Turma, Rel. Lázaro Guimarães, j. 07/11/2017. 
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patrimônio de afetação, cujos fatos geradores tenham ocorrido até a data da decretação da 

falência, ou insolvência do incorporador”171, sob pena de se perder a eficácia da “deliberação 

pela continuação da obra a que se refere o § 1º do art. 31-F da Lei no 4.591, de 1964”172, bem 

como dos “efeitos do regime de afetação”173. 

 Com esse cenário, tem-se, em grossas linhas, que somente adquirentes de unidades 

imobiliárias em empreendimento sujeito ao regime de afetação patrimonial ficam sub-rogados 

nos direitos e deveres do incorporador falido, na hipótese de deliberação assemblear pela 

continuidade das obras.174   

 Disso resulta que, no caso de falência do incorporador, a afetação patrimonial somente 

será mais vantajosa aos adquirentes se acaso a deliberação for pela liquidação do acervo. Isso 

porque, ao contrário do que ocorre em empreendimento não afetado, em que a arrecadação se 

dá pelo administrador judicial em favor da massa falida,175 se a decisão dos adquirentes não for 

pela continuidade das obras, em sendo o empreendimento sujeito ao regime de afetação 

patrimonial, sua arrecadação somente ocorrerá se desatendido o comando do art. 9º da Lei 

Federal 10.931/2004. 

Ainda na hipótese de empreendimento afetado, a Lei Federal nº 4.591/1964, em seu art. 

31-F, § 14, também impõe aos adquirentes de unidades imobiliárias afetadas, tanto para a 

liquidação do acervo, quanto para a continuidade das obras, o dever de, em até cento em vinte 

decretação de falência ou insolvência civil do incorporador, promover, em leilão público,176 “a 

venda das frações ideais e respectivas acessões que, até a data da decretação da falência ou 

insolvência não tiverem sido alienadas pelo incorporador”177. Uma vez realizada a venda do 

acervo: 

  

                                                           
171 Art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004. 
172 Idem. 
173 Idem. 
174 É exatamente neste sentido o teor do §11 do art. 31-F da Lei Federal nº 4.591/64, in verbis: “Caso decidam pela 
continuação da obra, os adquirentes ficarão automaticamente sub-rogados nos direitos, nas obrigações e nos 
encargos relativos à incorporação, inclusive aqueles relativos ao contrato de financiamento da obra, se houver”. 
175 Ressalvado o privilégio inerente ao crédito, à luz do inciso III do art. 43 da Lei Federal nº 4.591/64. 
176 “Referido procedimento foi introduzido no sistema vigente como forma de prover a rápida recomposição do 
fluxo de pagamentos a fim de não interromper a continuidade da obra, evitando prejuízo para toda a coletividade 
de compradores adimplentes. Nesse sentido, a doutrina especializada de Melhim Namem Chalhub: "(...) Os 
procedimentos extrajudiciais de cobrança e leilão de imóvel foram introduzidos no direito positivo como meio de 
reduzir a duração dos procedimentos, visando a rápida recomposição do fluxo de pagamentos, para que a 
arrecadação ocorra em ritmo compatível com a velocidade prevista no cronograma da obra a que se referir, bem 
como para manutenção do fluxo de retorno dos empréstimos, quer para atender o interesse do grupo de adquirentes, 
quer para atender o interesse coletivo de oferta de crédito". (Da incorporação imobiliária. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, págs. 351-352)” (STJ, REsp 1.168.579 - PR, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 
03/04/2014). 
177 Art. 31-F, §14, da Lei Federal nº 4.591/64. 
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[...] incumbirá à Comissão de Representantes, sucessivamente, nos cinco dias que se 
seguirem ao recebimento do preço: 
I – pagar as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, vinculadas ao 
respectivo patrimônio de afetação, observada a ordem de preferência prevista na 
legislação, em especial o disposto no art. 186 do Código Tributário Nacional;  
II - reembolsar aos adquirentes as quantias que tenham adiantado, com recursos 
próprios, para pagamento das obrigações referidas no inciso I;  
III - reembolsar à instituição financiadora a quantia que esta tiver entregue para a 
construção, salvo se outra forma for convencionada entre as partes interessadas;  
IV - entregar ao condomínio o valor que este tiver desembolsado para construção das 
acessões de responsabilidade do incorporador (§ 6º do art. 35 e § 5º do art. 31-A), na 
proporção do valor obtido na venda;  
V - entregar ao proprietário do terreno, nas hipóteses em que este seja pessoa distinta 
da pessoa do incorporador, o valor apurado na venda, em proporção ao valor atribuído 
à fração ideal; e  
VI - entregar à massa falida o saldo que porventura remanescer.178   

  

 A par da discussão que se dá a respeito da desproporção, ou não, das sanções impostas 

pelo art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004,179 a lógica de se impor prazos aos adquirentes para 

o pagamento de dívidas deixadas em aberto pelo incorporador imobiliário falido demonstra a 

preocupação do legislador em proteger, também, os credores desvinculados ao empreendimento 

afetado. 

 Nesse prisma, o cumprimento dos prazos do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004, para 

a finalidade de se evitar a arrecadação do acervo, pelo administrador judicial, em favor dos 

credores habilitados na falência do incorporador imobiliário, demanda pelo prévio 

cumprimento dos prazos dos §§ 1º180, 14181 e 18182, todos do art. 31-F da Lei Federal nº 

4.591/1964. 

                                                           
178 Art. 31-F, §18, da Lei Federal nº 4.591/64. Nesse aspecto, vale dizer que o § 20 do art. 31-F exime os adquirentes 
de algumas obrigações, quais sejam: “§ 20. Ficam excluídas da responsabilidade dos adquirentes as obrigações 
relativas, de maneira direta ou indireta, ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro, devidas pela 
pessoa jurídica do incorporador, inclusive por equiparação, bem como as obrigações oriundas de outras atividades 
do incorporador não relacionadas diretamente com as incorporações objeto de afetação”. 
179 Por todos, Melhim Namem Chalhub, Incorporação imobiliária, cit., p. 137. 
180 “§ 1º Nos sessenta dias que se seguirem à decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador, o 
condomínio dos adquirentes, por convocação da sua Comissão de Representantes ou, na sua falta, de um sexto dos 
titulares de frações ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da decisão, realizará assembléia geral, na 
qual, por maioria simples, ratificará o mandato da Comissão de Representantes ou elegerá novos membros, e, em 
primeira convocação, por dois terços dos votos dos adquirentes ou, em segunda convocação, pela maioria absoluta 
desses votos, instituirá o condomínio da construção, por instrumento público ou particular, e deliberará sobre os 
termos da continuação da obra ou da liquidação do patrimônio de afetação (art. 43, inciso III); havendo 
financiamento para construção, a convocação poderá ser feita pela instituição financiadora”. 
181 “§ 14. Para assegurar as medidas necessárias ao prosseguimento das obras ou à liquidação do patrimônio de 
afetação, a Comissão de Representantes, no prazo de sessenta dias, a contar da data de realização da assembléia 
geral de que trata o § 1o, promoverá, em leilão público, com observância dos critérios estabelecidos pelo art. 63, a 
venda das frações ideais e respectivas acessões que, até a data da decretação da falência ou insolvência não tiverem 
sido alienadas pelo incorporador”. 
182 “§ 18. Realizada a venda prevista no § 14, incumbirá à Comissão de Representantes, sucessivamente, nos cinco 
dias que se seguirem ao recebimento do preço: I - pagar as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 
vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação, observada a ordem de preferência prevista na legislação, em 
especial o disposto no art. 186 do Código Tributário Nacional; II - reembolsar aos adquirentes as quantias que 
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 Interpretando-se sistematicamente as normas incidentes sobre a questão que ora se 

coloca, chega-se à conclusão que o descumprimento de quaisquer dos prazos do art. 31-F, §§ 1º, 

14 e 18, da Lei Federal nº 4.591/1964, sujeita os adquirentes às mesmas sanções do art. 9º da 

Lei Federal nº 10.931/2004, quais sejam, perda de eficácia da deliberação assemblear pela 

continuidade das obras e arrecadação do acervo, pelo administrador judicial, em favor da massa 

falida. 

 Parece não fazer sentido oportunizar os prazos do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004 

aos adquirentes, quando demonstrada previamente a não observância de outros prazos menores 

anteriores àqueles. Aguardar o término dos prazos do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004 pode 

significar medida ineficiente,183 contrária, também, aos “valores do direito da empresa em 

crise”184, plenamente aplicáveis ao caso da falência do incorporador imobiliário.    

 Vale lembrar que a própria Lei Federal nº 11.101/2005 se utiliza desse tipo de 

expediente. Sua redação pune as empresas em recuperação judicial, com a convolação desta em 

falência, se acaso desatendido o prazo de 60 (sessenta) dias, objeto do caput do art. 53 da Lei 

Federal nº 11.101/2005.185 Daí, se a recuperanda deixar de apresentar o plano de recuperação 

judicial tempestivamente, as medidas comuns ao processo de recuperação judicial são 

interrompidas, não havendo se falar em necessidade de se aguardar o decurso dos 90 (noventa) 

dias restantes para a realização de assembleia geral de credores.186 

                                                           
tenham adiantado, com recursos próprios, para pagamento das obrigações referidas no inciso I; III - reembolsar à 
instituição financiadora a quantia que esta tiver entregue para a construção, salvo se outra forma for convencionada 
entre as partes interessadas; IV - entregar ao condomínio o valor que este tiver desembolsado para construção das 
acessões de responsabilidade do incorporador (§ 6o do art. 35 e § 5o do art. 31-A), na proporção do valor obtido na 
venda; V - entregar ao proprietário do terreno, nas hipóteses em que este seja pessoa distinta da pessoa do 
incorporador, o valor apurado na venda, em proporção ao valor atribuído à fração ideal; e VI - entregar à massa 
falida o saldo que porventura remanescer”.  
183 Ricardo Negrão, ao identificar as “Características da Eficiência do Processo de Recuperação Judicial, à Luz da 
Análise Econômica do Direito”, aponta: “Buttwill e Wihborg assinalam que os processos de insolvência, sob o 
prisma da eficiência, devem destinar-se “não somente a resolver uma situação de crise, mas a solução deve ser 
obtida com o menor custo possível” (Ob. cit., p. 147).  
184 Expressão tirada do comentário de Jorge Lobo ao art. 53 da Lei Federal nº 11.101/05, quando explica o seguinte: 
“O Direito Falimentar funda-se: a) no valor do crédito; b) na imperiosa necessidade de satisfazer os direitos e 
interesses dos credores; c) no modo de maximizar o ativo da empresa insolvente, liquidá-lo e rateá-lo entre os 
credores segundo os cânones da Justiça Comutativa, pois o litígio entre devedor e seus credores é de índole 
essencialmente privada; d) no fato histórico de a falência ser um “mal inevitável e necessário do sistema 
capitalista”, autêntica válvula de segurança”, que incentiva a eliminação das empresas não competitivas, nem 
rentáveis, propiciando alcançar um “número ótimo de empresas no mercado”; e) na constatação de que manter 
empresas econômica e financeiramente inviáveis acarreta custos sociais excessivos etc.” (in: Carlos Henrique 
Abrão et. al., Comentários à lei de recuperação de empresas e falência, 3ª ed. rev. e atual., São Paulo, Saraiva, 
2009, pp. 161-162). 
185 É esse o comando do art. 53 da Lei Federal nº 11.101/05, in verbis: “Art. 53. O plano de recuperação será 
apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que 
deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência [...]”. 
186 Resultado da subtração do prazo do art. 56, §1º, com aquele objeto do art. 53, ambos da Lei Federal nº 
11.101/05, sendo a redação do primeiro nos seguintes moldes: “Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao 
plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de 
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 Assim, a partir do momento em que os adquirentes descumprem quaisquer dos prazos 

dos §§ 1º, 14 e 18, do art. 31-F, da Lei Federal nº 4.591/1964, aos credores (do patrimônio de 

afetação ou do patrimônio geral) será possível pleitear, perante o juízo da falência, a 

arrecadação do acervo pelo administrador judicial, como corolário do art. 9º da Lei Federal 

nº 10.931/2004, para que sirva de pagamento aos créditos habilitados no processo falimentar 

do incorporador imobiliário, evitando-se, assim, que os ativos se depreciem durante um prazo 

que não será cumprido. 

O direito de buscar a aplicação das sanções do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004 

pode se revelar medida estratégica em favor dos credores relacionados ou não ao patrimônio de 

afetação. O art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004 garante a eficácia da deliberação da assembleia 

geral de adquirentes pela continuidade das obras, bastando para tanto, como sabido, o 

pagamento das obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas deixadas pelo incorporador 

imobiliário falido. Ou seja, o art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004 não traz consigo qualquer 

tipo de garantia aos demais credores do incorporador imobiliário. 

Por conta desse “esquecimento”, exigir-se a atuação dos adquirentes em regularidade 

com os prazos dos §§ 1º, 14 e 18, do art. 31-F, da Lei Federal nº 4.591/1964, significa garantir 

que a venda das frações ideais e respectivas acessões se realize tempestivamente, em leilão 

público, no prazo de sessenta dias, a contar da data de realização da assembleia geral que 

deliberou a continuidade das obras, sobrevindo, daí, o proveito que servirá ao pagamento dos 

credores, na ordem dos incisos I a VI do indigitado § 18. 

 A respeito da ordem de pagamento estatuída pelo § 18 do art. 31-F da Lei Federal 

nº 4.591/1964, vale anotar que sua redação é contemporânea do Decreto-Lei nº 7.661/1945, e 

não da Lei Federal nº 11.101/2005.  

 Nesse tocante, o descasamento entre o teor do inciso I do § 18 do art. 31-F da Lei Federal 

nº 4.591/1964 e a Lei Federal nº 11.101/2005 somente pôde ser evitado porque a Lei 

Complementar nº 118/2005 alterou a redação do art. 186 do Código Tributário Nacional (já 

existente à época da promulgação da Lei Federal nº 10.931/2004, mas com outra redação), de 

forma a refletir a ordem de classificação de créditos trazida com a nova legislação falimentar, 

em seu art. 83.  

 Quer-se dizer que, com a entrada em vigor do art. 83 da Lei Federal nº 11.101/2005, “os 

créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-

mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho” (inciso I) passaram a figurar no 

                                                           
recuperação. § 1º A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) 
dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial”. 
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topo da lista de preferências, seguidos por “créditos com garantia real até o limite do valor do 

bem gravado” (inciso II), “créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de 

constituição, excetuadas as multas tributárias” (inciso III) e “créditos com privilégio especial” 

(inciso IV). 

 Daí porque a garantia, a todo e qualquer credor do incorporador imobiliário falido, do 

direito de pleitear, em face dos adquirentes, a aplicação das sanções do art. 9º da Lei Federal nº 

10.931/2004, pode resultar em dificuldade ainda maior a estes últimos, para o pagamento das 

obrigações tributárias e previdenciárias.   

 Isso ocorre, pois o credor detentor de garantia real é, como dito, preferencial, até o limite 

de sua garantia, aos demais credores, exceção aos credores com créditos enquadrados no inciso 

I do art. 83 da Lei Federal nº 11.101/2005.  

E, como cediço, em regra, são justamente as instituições financiadoras quem detêm 

créditos garantidos nestes moldes. Assim é que, nos prazos dos §§ 1º, 14 e 18, do art. 31-F, da 

Lei Federal nº 4.591/1964, e em cumprimento ao art. 186 do Código Tributário Nacional, caberá 

aos adquirentes pagarem, primeiro, “os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados 

a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de 

trabalho”, na sequência o financiamento bancário, ou parte dele, até o limite das garantias reais 

conferidas pelo incorporador imobiliário falido em favor da instituição financiadora (o que 

sobejar será pago na forma do inciso IV, do § 18 do art. 31-F da Lei Federal nº 4.591/1964), 

para somente a partir daí se falar em pagamento às obrigações tributárias e previdenciárias. 

 A incidência das sanções do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004 claramente não é 

desejada pelos adquirentes, afinal, se reuniram e deliberaram a continuidade das obras, em 

assembleia geral constituída para tal fim. Aos adquirentes não interessa ver aquilo que 

anteriormente era direito à continuidade das obras transformado em crédito privilegiado (nos 

termos do art. 43, III, da Lei Federal nº 4.591/1964) habilitado nos autos da falência do 

incorporador imobiliário, que sequer prefere a créditos trabalhistas, com garantia real e 

tributários.187 

 Da mesma forma, os comandos do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004 também não 

são atrativos aos olhares dos credores do empreendimento imobiliário afetado. A arrecadação 

do acervo da incorporação, pelo administrador judicial da falência do incorporador imobiliário, 

                                                           
187 Para Melhim Namem Chalhub, “[é] verdade que, na redação original, a Lei das Incorporações já atribuía aos 
direitos creditórios dos adquirentes a categoria dos créditos “privilegiados”, mas esse privilégio não chega a 
produzir efeito positivo, pois as preferências dos créditos trabalhistas e fiscais, entre outros, deslocam os créditos 
dos adquirentes (de privilégio geral) para os últimos lugares na ordem legal de preferências” (Incorporação 
imobiliária, cit., pp. 81-82).  
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para o pagamento de créditos estranhos a ela, resultará, inevitavelmente, em diminuição do 

valor recebido por eles.188 

Em sendo assim, é correto dizer que o art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004 também 

pune, ainda que indiretamente, os credores do empreendimento imobiliário afetado. Tal punição 

decorre do descumprimento, pelos adquirentes, dos prazos que lhe são impostos pela lei em 

estudo.   

No entanto, se, de um lado, não interessa aos credores do empreendimento afetado a 

incidência das sanções do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004, de outro são justamente elas 

que incentivam os adquirentes a cumprirem as obrigações deixadas pelo incorporador 

imobiliário falido. 

De fato, o patrimônio de afetação objeto da Lei Federal nº 4.591/1965 foi criado como 

mecanismo disponível ao incorporador imobiliário, para a finalidade de se instituir maior 

proteção aos adquirentes e credores de empreendimento imobiliário sujeito a este regime, e, 

com isso, impulsionar o mercado imobiliário, vez que conferida maior segurança jurídica às 

contratações realizadas neste âmbito.  

A separação patrimonial destaca o empreendimento imobiliário afetado do patrimônio 

geral do incorporador imobiliário, evitando-se, assim, que seu acervo sirva de pagamento a 

créditos que lhe são estranhos. A partir do momento em que os efeitos da afetação patrimonial 

se perdem por conta do descumprimento, pelos adquirentes, dos prazos do art. 9º da Lei Federal 

nº 10.931/2004, beneficiam-se os credores desvinculados ao empreendimento imobiliário 

afetado, permitindo-lhes acessar ativos que, até então, não poderiam servir para pagamento de 

seus créditos.    

Por essas razões, se, de um lado, as sanções trazidas com o art. 9º da Lei Federal nº 

10.931/2004 se apresentam severas em relação a adquirentes e credores do empreendimento 

imobiliário afetado, de outro protegem a universalidade de interesses verificada no 

procedimento falimentar do incorporador imobiliário falido. Isso acaba sendo essencial para se 

evitar que, após a decretação da falência, adquirentes de unidades imobiliárias em 

empreendimento afetado deixem, por período indeterminado, de adotar as medidas necessárias 

para a quitação do passivo deixado pelo incorporador falido. 

                                                           
188 Diz-se ser inevitável a redução do valor recebido, pois, enquanto vigente eficazes os efeitos da afetação 
patrimonial, em sendo a liquidação do acervo insuficiente para o pagamento dos créditos dos credores do 
empreendimento afetado, estes poderão perseguir o recebimento do restante em face do patrimônio geral do 
incorporador falido, sendo possível inclusive o ataque aos bens pessoais deste aos adquirentes, nos termos do art. 
43, VII, da Lei Federal nº 4.591/64.  
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  Percebe-se, então, que a sujeição do empreendimento imobiliário ao regime de afetação 

pode trazer vantagens e desvantagens no caso de decretação de falência de incorporador 

imobiliário, tanto a ele quanto aos adquirentes. De um lado, o incorporador imobiliário não 

poderá se valer das receitas da incorporação afetada para o cumprimento de obrigações 

estranhadas a ela, mas logrará a vantagem tributária objeto do art. 4º da Lei Federal nº 

10.931/2004, como corolário da sujeição do empreendimento ao regime de afetação patrimonial 

disposto na Lei Federal nº 4.591/1964. De outro, os adquirentes ficarão sub-rogados nos direitos 

e deveres do incorporador imobiliário no caso da deliberação pela continuidade das obras, tendo 

que agir de acordo com os prazos impostos pela lei, para evitarem as sanções impostas por ela, 

mas, em princípio, terão garantidas a seu favor a presunção de que as receitas do 

empreendimento afetado não servirão para o pagamento de dívidas estranhas a ele, bem como 

a incomunicabilidade do acervo com o patrimônio geral do incorporador, se acaso este último 

vier a falir.  

 Para os credores cujo crédito se vincule a empreendimento imobiliário afetado, sua 

sujeição ao regime de afetação patrimonial da Lei Federal nº 4.591/1964 será sempre benéfica, 

à medida em que obstaculizará a confusão entre receitas da obra afetada com outras estranhas 

a ela, garantindo, ao menos em tese, sua utilização em prol da construção das unidades, bem 

como impedirá a arrecadação imediata do acervo pelo administrador judicial no caso da falência 

do incorporador imobiliário, para servir de pagamento aos créditos em geral.  

 Aos outros credores, por fim, a separação patrimonial pode não ser interessante, se o 

patrimônio não afetado do incorporador imobiliário falido for insuficiente a fazer frente aos 

créditos habilitados nos autos de sua falência.  

Todo esse sistema de garantias e proteções a adquirentes e credores de empreendimento 

imobiliário afetado tem sido colocado à prova nos dias atuais. A crise econômico-financeira 

que abalou o país nos últimos anos e ainda é sentida ocasionou a perda e a redução de diversos 

empregos. Concomitantemente a isso veio o encarecimento do crédito tanto para empresários 

quanto consumidores. Como consequências, as vendas de unidades imobiliárias diminuíram e 

os números de desistências em contratos já firmados aumentaram. Portanto, além da queda na 

receita e encarecimento do crédito, os incorporadores ainda passaram destinar elevada monta 

em recursos financeiros em favor de devoluções requeridas por adquirentes.189  

                                                           
189 Em matéria jornalística intitulada “Recessão reduz ganhos em 40% no quarto trimestre”, o jornal Valor 
Econômico divulgou, em 04/04/2016, que, àquela época, “as incorporadoras imobiliárias não [viam] melhora no 
horizonte, num cenário de crédito imobiliário restrito, redução dos recursos da poupança e aumento dos distritos, 
como consequência da piora nos indicadores de emprego e renda. As incorporadoras de capital aberto tiveram, no 
ano passado, prejuízo líquido de R$ 2,91 bilhão, mais de 16 vezes superior às perdas de 2014” (Disponível em: 
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 Nesse contexto, diversos grupos de incorporação imobiliária entraram em crise.190 A 

dificuldade em honrar seus compromissos conduziu incorporadores imobiliários à inevitável 

propositura de recuperação judicial, algumas delas convoladas em falência, tal como se verá a 

seguir.  

   

3.2. A recuperação judicial da empresa de incorporação imobiliária   

 

3.2.1. Da crise ao processamento da recuperação judicial  

  

 A empresa de incorporação imobiliária não está imune ao risco de vir a sofrer com os 

efeitos de uma crise econômico-financeira. Assim como ocorre com qualquer outro empresário, 

a incorporadora imobiliária pode se deparar, em algum momento, com a necessidade de propor 

a renegociação de suas dívidas perante seus credores. Se a reestruturação de suas dívidas não 

se demonstrar possível extrajudicialmente, a empresa de incorporação imobiliária poderá 

busca-la perante o Poder Judiciário, mediante a distribuição de recuperação judicial. 

 Diante do pedido apresentado pela empresa de incorporação imobiliária, ao juiz 

cumprirá deferir ou negar o processamento da recuperação judicial, sendo-lhe possível, ainda, 

determinar a emenda da inicial, para sua complementação. 

No caso da construção simultânea, por uma mesma empresa de incorporação 

imobiliária, de empreendimentos imobiliários independentes entre si, é comum que alguns 

projetos superem as expectativas, e outros fiquem abaixo delas.  

Em algumas situações, a empresa de incorporação imobiliária pode se deparar com um 

excesso de caixa para um empreendimento, mas déficit em outro. Quando isso ocorre, a 

incorporadora imobiliária se vê diante das seguintes opções: (i) contratar com o financiador da 

obra problemática a suplementação do financiamento inicialmente contratado, o que diminuirá 

seus resultados naquele empreendimento específico; (ii) permanecer inerte, prejudicando os 

adquirentes com o atraso das obras, o que, além de diminuir os resultados inicialmente 

projetados, à medida em que indenizações serão pagas àqueles que buscarem no judiciário o 

ressarcimento dos prejuízos sofridos com a mora, também expõe a empresa de incorporação 

imobiliária ao risco de ser destituída do empreendimento, nos termos do art. 43, VI, da Lei 

                                                           
<https://www.valor.com.br/empresas/4509242/recessao-reduz-ganhos-em-40-no-quarto-trimestre>. Acesso em: 
25/09/2018). Logo na sequência três grandes grupos empresariais de incorporação imobiliária viriam requerer 
recuperação judicial perante as varas especializadas na comarca de São Paulo, duas delas com ações negociadas 
em bolsa de valores.   
190 V.g. os grupos PDG, Viver, Atlântica, FCA, Cosil e Tiner. 
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Federal nº 4.591/1964; (iii) aportar capital seu no empreendimento problemático, o que pode se 

demonstrar medida menos atrativa quando comparada à suplementação contratada com o 

agente financeiro financiador, uma vez que os juros cobrados por este último tendem a ser 

inferiores se comparados aos retornos esperados pelo acionista/quotista mutuante; e/ou (iv) 

promover mútuos inter-company,191 a partir do que um ou mais empreendimentos saudáveis 

passam a emprestar quantias em dinheiro àquele com problemas, o que dá a impressão inicial 

de que, dessa forma, manter-se-ão os resultados projetados inicialmente, quando da tomada da 

decisão de empreender simultaneamente em diversas obras. 

Diante dessas alternativas, a empresa de incorporação imobiliária se vê tentada a optar 

pela última delas, dado que esta, ao menos aparentemente, não aumenta sua alavancagem, não 

expõe a riscos perante adquirentes e não diminui os resultados inicialmente projetados. Daí 

porque os mútuos inter-company são largamente utilizados por incorporadoras imobiliárias. 

Ao agir dessa forma, a empresa de incorporação imobiliária não espera que algo 

negativo aconteça com o empreendimento mutuante, que emprestou parte do excesso a outro 

empreendimento, como forma de mitigar prejuízos.   

Todavia, o empreendimento mutuante pode, em dado momento, apresentar também 

dificuldades de caixa e/ou estruturais. Nesse caso, a empresa de incorporação imobiliária se 

verá, novamente, diante das quatro opções supra delineadas.    

A partir do momento em que isso passa a ocorrer em maior escala, chega-se a um cenário 

em que à empresa de incorporação imobiliária passa a não mais ser possível aportar capital em 

seus empreendimentos, ou realizar mútuos entre eles. Nesse momento, a contratação de 

suplementação nos financiamentos pode se revelar como a última medida disponível – e, nesse 

momento, será ainda menos atrativa, se comparada ao cenário anterior, em razão do aumento 

inevitável nos juros e encargos financeiros cobrados pelas instituições financeiras, que, por sua 

                                                           
191 Fenômeno social mais comumente denominado de “transações entre partes relacionadas”. Vale dizer que a 
utilização desse mecanismo é controversa e, portanto, comporta diferentes leituras, afirmação que se faz com base 
na obra de André Antunes Soares de Camargo, notadamente no ponto em que reconhece que as transações entre 
partes relacionadas podem ser vistas, “na prática, de três formas totalmente distintas: (a) como uma prática ilícita 
de favorecimento para determinados agentes (acionista controlador e/ou administrador), verdadeira modalidade de 
abuso de poder de controle; (b) como mera prática de governança corporativa não recomendável, pela situação de 
conflito de interesse que normalmente gera; ou (c) como ferramenta eficiente de organização interna em um grupo 
empresarial” (Ob. cit., p. 25). Para o autor em referência, o conceito de transações entre partes relacionadas pode 
ser entendido como “toda e qualquer relação contratual, formal ou não, estabelecida entre pessoas físicas e jurídicas 
ligadas a um grupo de fato, que se manifestam por força de um poder de controle advindo de uma já existente 
relação societária, contratual, gerencial ou pessoal (familiar ou relativa a qualquer outro vínculo afetivo), cuja 
influência traz, na prática, uma unidade econômica nas ações e no processo de tomada de decisão que afeta o 
agrupamento empresarial como um todo.” (Idem, p. 75). 
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vez, exigirão maior retorno, por ocasião do risco de crédito apresentado pela incorporadora 

imobiliária.  

Na pendência e/ou impossibilidade de concessão de financiamentos por terceiros (em 

regra, instituições financeiras de grande porte), os atrasos nos cronogramas dos 

empreendimentos passam a ser mais dificilmente evitados. No momento em que os atrasos se 

revelam, as ações indenizatórias passam a ser propostas pelos adquirentes e o risco de 

destituição da incorporação aumenta. Instala-se, assim, a crise na atividade de incorporação 

imobiliária, sendo a decretação de falência uma das possíveis consequências a se revelar. 

 O pedido de recuperação judicial pode, então, ser distribuído por empresa ou grupo 

empresarial de incorporação imobiliária.192 Em ambas as situações, a complexidade da 

atividade empresarial desempenhada pelo incorporador ou grupo empresarial de incorporação 

imobiliária pode conduzir o juízo recuperacional ao entendimento de que, para o deferimento 

do processamento da recuperação judicial, se faz necessária a realização de perícia técnica sobre 

os documentos contábeis, financeiros e de engenharia acostados com a exordial. Na ausência 

de elementos suficientes, o juiz intimará a empresa ou o grupo de incorporação imobiliária a 

emendar a inicial, sob pena de indeferir seu processamento.193 

                                                           
192 Nesse sentido: “Uma empresa de incorporação imobiliária pode constituir tantos patrimônios de afetação 
quantas sejam as incorporações que pretender realizar, devendo alocar cada um deles em um núcleo patrimonial 
separado, que 'não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou 
de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à 
incorporação respectiva' (§1º do art. 31-A). A separação patrimonial de cada incorporação afetada é efetivada 
mediante simples averbação de um 'termo de afetação' no Registro de Imóveis, a partir da qual o incorporador se 
sujeita a obrigações típicas da afetação, de modo a assegurar a realização, ou liquidação, do negócio encapsulado 
no patrimônio de afetação, livre dos efeitos de eventual desequilíbrio econômico-financeiro da empresa 
incorporadora em cujo patrimônio geral esse núcleo patrimônio esteja alocado, inclusive e especialmente em casos 
de falência ou recuperação judicial. [...] A legislação nada dispõe em relação à recuperação judicial, mas a 
inexistência de norma específica não compromete a efetividade da proteção patrimonial dos credores das 
incorporações afetadas, nem prejudica seu regular prosseguimento no contexto do procedimento de recuperação 
judicial da empresa incorporadora” (Melhim Namem Chalhub, Incorporação imobiliária, cit., pp. 130-131). 
193 Em artigo publicado, Daniel Carnio Costa, juiz da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central 
da Comarca de São Paulo/SP, entende ser possível ao magistrado determinar “a realização de uma perícia de 
constatação prévia, caso desconfie das condições da empresa e da fidelidade da documentação apresentada.” 
(Reflexões sobre processos de insolvência..., cit., p. 105). Mais recentemente, o citado autor manteve sua posição, 
evoluindo-a no sentido de que a perícia prévia é corolário da “necessidade de se identificar com segurança se a 
empresa requerente da recuperação judicial enquadra-se na situação para a qual essa ferramenta legal foi 
desenvolvida, sob pena de se correr o risco de se dispender todo o esforço judicial e legal em vão, para preservar 
atividades estéreis, não geradoras de qualquer benefício que justificasse o esforço imposto aos credores e à 
sociedade em geral. [...] Nomeado o perito (futuro e eventual administrador judicial), os trabalhos de perícia prévia 
deverão ser concluídos no prazo máximo de 5 dias. Vale dizer, o perito deverá apresentar seu laudo de pericia 
prévia em 5 dias contados de sua nomeação. O prazo exíguo para realização da perícia prévia se impõe em razão 
da própria eficiência da recuperação judicial. A notícia da distribuição do pedido de recuperação judicial é pública. 
Assim, os credores têm notícia de que a devedora ajuizou o pedido de recuperação judicial. Entretanto, a proteção 
do stay period somente tem início, no sistema brasileiro, a partir da decisão que defere o processamento do pedido. 
Portanto, o juiz não pode demorar tempo exagerado para decidir sobre o processamento do pedido, sob pena de 
submeter a devedora a um ataque impiedoso dos credores contra o seu patrimônio. [...] Alguns sustentam que a 
perícia prévia representa um filtro de acesso à Justiça que não tem fundamento na lei e que, portanto, seria uma 
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Diante disso, vê-se que a empresa de incorporação imobiliária, assim como ocorre com 

outras empresas, também está suscetível aos riscos inerentes ao estado de crise financeira. Se 

acaso verificar grave dificuldade de caixa, a empresa de incorporação imobiliária poderá 

requerer recuperação judicial perante o juízo do foro de sua principal sede. Se preenchidos os 

requisitos legais, a recuperação judicial terá seu processamento deferido. Para a verificação do 

preenchimento dos requisitos legais, o juízo da recuperação judicial pode determinar a 

realização de perícia sobre os documentos apresentados pela empresa de incorporação 

imobiliária, medida que pode se fazer salutar em alguns casos, dado o volume expressivo de 

negócios gerados por incorporadores de médio e grande porte.  

Com o processamento da recuperação judicial deferido, a empresa de incorporação 

imobiliária buscará a novação de suas dívidas, o que efetivamente se dá com a decisão judicial 

que concede a recuperação judicial após a aprovação do plano de recuperação judicial em 

assembleia geral credores realizada para este fim.194  

Recentemente, empresas de incorporação imobiliária têm buscado a novação de suas 

obrigações em procedimento de recuperação judicial. O número de pedidos de recuperação 

judicial apresentados por empresas de incorporação imobiliária tem crescido ao longo dos 

                                                           
afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Sem razão, contudo. As estatísticas das Varas 
de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo provam que a perícia prévia não só não cria dificuldade de acesso 
à Justiça, como acaba funcionando como um catalisador do acesso à ordem jurídica justa. Os estudos apresentados 
pelo núcleo de pesquisa da PUC/SP denominado Observatório da Insolvência apurou que o índice de indeferimento 
de petição inicial na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, onde a perícia prévia é realizada 
desde 2011, é de aproximadamente 30%. Entretanto, na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São 
Paulo, onde a prática da perícia prévia não é implementada, o índice de indeferimento de petição inicial é de 
aproximadamente 40%.” (A perícia prévia em recuperação judicial de empresas – Fundamentos e aplicação 
prática, São Paulo, 03/04/2018, Disponível em: 
<https://www.migalhas.com.br/InsolvenciaemFoco/121,MI277594,41046-
A+pericia+previa+em+recuperacao+judicial+de+empresas+Fundamentos+e>. Acesso em 20/09/2018). Paulo 
Furtado de Oliveira Filho, juiz da 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São 
Paulo/SP, entende, por sua vez, que a perícia não deve ser utilizada indiscriminadamente, bem como que sua 
realização “não se justifica [...] em pedidos de recuperação judicial de companhias abertas, cujas demonstrações 
financeiras são auditadas e divulgadas periodicamente” (Paulo Furtado de Oliveira Filho, Indevida perícia prévia 
na recuperação judicial, São Paulo, 28/05/2018, Disponível em: 
<https://www.valor.com.br/legislacao/5552687/indevida-pericia-previa-na-recuperacao-judicial>. Acesso em: 
20/09/2018).    
194 A concessão da recuperação judicial poderá ocorrer ainda que na ocasião de não aprovação do plano de 
recuperação judicial, desde que preenchidos os requisitos do art. 58, §1º, I a III, da Lei Federal nº 11.101/2005, in 
verbis: “Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano 
não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral 
de credores na forma do art. 45 desta Lei. § 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano 
que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma 
cumulativa: I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos 
presentes à assembléia, independentemente de classes; II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos 
termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo 
menos 1 (uma) delas; III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos 
credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei”. 
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últimos quatro anos, em razão da crise econômico-financeira que assolou o país neste mesmo 

período.  

A diminuição no número de vendas, o aumento do número de desistências, a 

inadimplência e o encarecimento do crédito e dos materiais utilizados na produção de unidades 

imobiliárias são fatores que se agravaram com a retração da economia nos anos de 2014 a 2016 

e que também compõem o rol de causas que levaram algumas empresas de incorporação 

imobiliária à apresentação de pedido de recuperação judicial. Em suas respectivas demandas é 

possível notar que existiu, ou ainda existem, tentativas de se novar dívidas de incorporações 

imobiliárias inacabadas (ou seja, sem os empreendimentos imobiliários totalmente concluídos) 

e/ou sujeitas ao regime de afetação patrimonial da Lei Federal nº 4.591/1964. Nesse vértice, 

aborda-se a seguir a questão da novação de dívidas em sede de recuperação judicial, para na 

sequência estudar-se pontualmente as principais demandas judiciais recuperatórias propostas 

por empresas ou grupos empresariais de incorporação imobiliária. 

 

3.2.2. A novação recuperacional sob a ótica da empresa de incorporação imobiliária 

  

A novação das obrigações da empresa de incorporação imobiliária em processo de 

recuperação judicial se põe como questão de especial relevo, em razão da existência de 

entendimentos dissonantes a respeito de sua possibilidade no âmbito de processo recuperatório, 

notadamente nos casos de empreendimentos não concluídos e/ou sujeitos ao regime de afetação 

da Lei Federal nº 4.591/1964, o que se demonstrou latente nas demandas recuperatórias 

propostas por grandes grupos empresariais voltados à atividade em estudo. 

O tema é recente. Reputa-se que tal discussão sob o enfoque da empresa de incorporação 

imobiliária ganhou corpo somente com os processos de recuperação judicial dos grupos de 

incorporação imobiliária conhecidos como “Atlântica”195 (convolado em falência) e “Viver”196. 

Decisões judiciais proferidas no mês de novembro do ano de 2016 pelos magistrados que 

integram a 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São 

Paulo/SP nos autos dos processos em comento dão conta dos primeiros enfrentamentos pelo 

Poder Judiciário de questões afetas à existência, ou não, do direito da empresa de incorporação 

imobiliária se valer do instituto da recuperação judicial para, dentre outros pontos, lograr a 

                                                           
195 Processo nº 1132473-02.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do 
Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.  
196 Processo nº 1103236-83.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do 
Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. 
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novação de obrigações de empreendimentos não concluídos e/ou sujeitos ao regime de afetação 

patrimonial da Lei Federal nº 4.591/1964. 

Antes disso, empresas de incorporação imobiliária ainda não haviam experimentado o 

processo de recuperação judicial para o exercício da tentativa de novar obrigações de 

empreendimento afetado perante seus respectivos credores. A crise que assolou o Grupo Encol 

se deu ao tempo em que ainda vigia o Decreto-Lei nº 7.661/1945, cuja redação previa 

expressamente, em seu art. 148, que “[a] concordata não produz novação, não desonera os 

coobrigados com o devedor, nem os fiadores dêste e os responsáveis por via de regresso”.  

Até a promulgação da Lei Federal nº 11.101/2005, devedores e credores se pautavam 

pelos comandos dos artigos 999 e seguintes do Código Civil de 1916 e, posteriormente, dos 

artigos 360 e seguintes do Código Civil de 2002, para fins de se implementar a novação de 

obrigação contraída pelos primeiros em favor dos últimos. 

A novação já se dava, desde a promulgação do Código Civil de 1916, “quando o devedor 

contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir a anterior”197, “quando novo 

devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor”198, ou “quando, em virtude de 

obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este” 199.  

Clóvis Bevilaqua, apontado como principal autor do Código Civil de 1916, dizia, ao seu 

tempo, que “a novação pressupõe 1º, o acordo das partes; 2º, uma obrigação válida anterior; 3º, 

ânimo de novar, expresso ou claramente deduzido dos termos da nova obrigação”200.  

A doutrina de Caio Mário da Silva Pereira também seguiu neste sentido.201 O citado 

autor também tratou de classificar as modalidades de novação da seguinte forma: 

 

Ao cuidar da classificação das modalidades de novação, os autores, acompanhando o 
que reza o art. 999 do Código Civil, aludem à “novação objetiva”, quando o devedor 
contrai com o credor nova dívida, para extinguir a anterior; à “novação subjetiva”, 
quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor ou outro 
credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. E a estas modalidades 
eu acrescento a “novação objetivo-subjetiva”, quando há mutação de objeto, 
simultaneamente à substituição de um dos elementos subjetivos da obligatio.202 

                                                           
197 Essa redação é comum entre o inciso I do art. 999 do Código Civil de 1916 e o inciso I do art. 360 do Código 
Civil de 2002. 
198 Essa redação é comum entre o inciso II do art. 999 do Código Civil de 1916 e o inciso II do art. 360 do Código 
Civil de 2002. 
199 Essa redação é comum entre o inciso III do art. 999 do Código Civil de 1916 e o inciso III do art. 360 do Código 
Civil de 2002. 
200 Código civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado, 6. ed., vol. IV, Rio de Janeiro, Livraria Francisco Alves, 
1943, p. 154. 
201 Obrigações e contratos – pareceres de acordo com o Código Civil de 2002; seleção, atualização legislativa e 
ementas: Leonardo de Campos Melo, Ricardo Loretti Henrici, Cristiane da Silva Pereira Mota, Rio de Janeiro, 
Forense, 2011, p. 42.   
202 Idem, p. 43. 



62 
 

 

Sem adentrar a quaisquer destas classificações, Maria Helena Diniz203 esclarece que: 

 

a moderna novação não obedece a nenhuma forma especial; opera-se pela extinção de 
uma obrigação existente, mediante a constituição de uma nova, que a substitui, 
havendo, portanto, uma substituição e não uma translação do conceito material de uma 
na outra, pressupondo a diversidade substancial da obrigação. No direito romano, a 
novatio se processava por meio da stipulatio, forma especial de que se revestia, e 
permitia uma íntima relação entre as duas obrigações, determinada pelo transporte de 
matéria patrimonial, econômica, de uma na outra, devendo haver identidade de 
conteúdo entre ambas. Entre a novação antiga e a moderna subsistiu o requisito do 
animus novandi.  

 

 A diversidade substancial entre a obrigação existente e a nova a ser constituída a partir 

da implementação da novação também foi objeto de estudo a Orlando Gomes,204 de cuja 

doutrina é possível extrair afirmação incisiva no sentido de que: 

 

[c]onforme a doutrina moderna, a novação só se configura, ao contrário do que ocorria 
no Direito romano, se houver diversidade substancial entre as suas dívidas, a nova e 
a anterior. Não há novação, quando apenas se verifiquem acréscimos ou outras 
alterações secundárias na dívida, como, por exemplo, a estipulação de juros, a 
exclusão de uma garantia, o encurtamento do prazo de vencimento, e, ainda, a 
oposição de um termo.  

 

Tem-se, portanto, que a obrigação válida pode ser novada, se acaso credor e devedor 

assim acordarem, do que resultará sua extinção, para o nascimento de uma nova obrigação, 

substancialmente alterada se comparada a sua antecessora. 

A novação também poderá ser condicional, ou seja, sujeita ao implemento de condições 

suspensivas e/ou resolutivas. Assim é que credor e devedor poderão condicionar a eficácia da 

obrigação a evento futuro, e/ou fixar o retorno à condição original, própria da obrigação 

primitiva extinta com o implemento da novação. Sobre este último ponto, Pontes de Miranda205 

explicou que: 

 

[n]ão se trata de ressurgimento da dívida extinta, mas de nova “obligatio” em dois 
tempos, a “obligatio” que existe até à resolução e a “obligatio” que se implanta com 
essa, irradiada do negócio jurídico novativo. Não há identidade entre a “prior 
obligatio” e essa nova “obligatio”, ainda após a resolução.  

 

                                                           
203 Curso de direito Civil brasileiro: teoria geral das obrigações, 22. ed., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 290. 
204 Direito civil: obrigações, 17. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 166. 
205 Tratado de Direito Privado – Parte Especial, Tomo XXV, 3. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 1984, apud 
Ana Carolina Cunha Brandão e Tereza Cristina Monteiro Mafra, A novação na recuperação judicial, Revista 
Brasileira de Direito Empresarial, Brasília, v. 2, n. 1, Jan/Jul 2016, p. 144. 
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O legislador brasileiro se valeu do conceito inerente à novação condicional quando da 

edição da Lei Federal nº 11.101/2005. O inciso IX de seu art. 50 é taxativo ao dispor no sentido 

de que a “novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de 

terceiro” constitui meio de recuperação judicial. Referido inciso rompe, portanto, com a regra 

do revogado art. 148 do Decreto-Lei nº 7.661/1945, taxativa, por sua vez, para dizer que a 

concordata não produzia novação em relação aos créditos a ela submetidos. Somam-se ao inciso 

IX do art. 50 da Lei Federal nº 11.101/2005 o caput de seu art. 59, dispondo que “[o] plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e 

todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”, bem como o § 2º de seu art. 61, 

cuja redação explicita que “[d]ecretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos 

e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial”. Assim, se, de 

um lado, a concessão da recuperação judicial implica em novação das dívidas da empresa em 

recuperação judicial, de outro, o descumprimento do plano de recuperação judicial implica no 

retorno da obrigação novada às condições originalmente contratadas entre o devedor e seus 

credores. 

A esse respeito, Thiago Peixoto Alves,206 em estudo sobre a novação à luz do instituto 

da recuperação judicial, foi assertivo ao afirmar que:  

 

[é] justamente essa novação condicional que ocorre na recuperação judicial, pois, 
conforme dispõe o art. 61, §§ 1º e 2º da LRE [Lei Federal nº 11.101/2005], caso o 
devedor descumpra, após concedida a recuperação, as obrigações constantes do Plano 
de Recuperação, será decretada a falência, com o retorno das condições originalmente 
contratadas, ou seja, a obrigação primitiva, descontados eventuais pagamentos feitos 
na recuperação.  

 

Também se atribui à novação condicional, tratada no inciso IX do art. 50, no caput do 

art. 59 e no § 2º do art. 61, todos da Lei Federal nº 11.101/2005, as designações “novação sui 

generis”207 e “novação recuperacional”208. São tais dispositivos, pois, que regem a novação da 

obrigação concursal no processo de recuperação judicial. 

                                                           
206 O garantidor e a novação recuperacional, Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, pp. 26-27. 
207 “[O] plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que 
é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, 
daqueloutra, comum, prevista na lei civil” (STJ, REsp 1333349/SP, afetado como recurso repetitivo, Tema 885, 
2ª Seção, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, d.j. 26/11/2014). 
208 “Nos termos do artigo 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, a novação recuperacional é condicionada à verificação 
do cumprimento pelo devedor das obrigações assumidas no plano de recuperação, que se não observado acarretará 
na convolação da recuperação em falência, reconstituindo todos os direitos e garantias dos credores nas condições 
originalmente contratadas” (STJ, AREsp 876124/PR, Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira, pub. 04/11/2016). 
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A novação recuperacional tem sido o centro de diversos debates, dentre os quais 

certamente desponta a discussão que se dá a respeito da existência, ou não, do direito de o 

incorporador imobiliário novar as obrigações de incorporação não concluída e/ou sujeita ao 

regime de afetação da Lei Federal nº 11.101/2005 a partir da aprovação de plano de recuperação 

judicial em assembleia geral de credores instalada para este fim. 

Como se sabe, a Lei Federal nº 4.591/1964 e a Lei Federal nº 10.931/2004 são anteriores 

à Lei Federal nº 11.101/2005. Portanto, no momento da edição das Leis Federais nº 4.591/1964 

e nº 10.931/2004, ao legislador brasileiro não era possível autorizar a recuperação judicial para 

a novação de dívidas de incorporação imobiliária afetada em crise, simplesmente porque tal 

instituto sequer existia no ordenamento jurídico pátrio.  

É certamente desse silêncio do legislador brasileiro a respeito da possibilidade, ou não, 

de se propor a novação, em recuperação judicial, de obrigações de incorporação imobiliária 

afetada, que se origina o antagonismo existente entre as posições doutrinárias e jurisprudenciais 

a respeito do tema. 

Marcelo Barbosa Sacramone,209 Francisco Satiro210 e Fábio Ulhoa Coelho211 já se 

posicionaram contrariamente à possibilidade de se novar em recuperação judicial obrigações 

de incorporação imobiliária afetada. Eduardo Takemi Kataoka,212 Sheila Christina Neder 

                                                           
209 Marcelo Barbosa Sacramone entende que a Lei Federal nº 11.101/2005 não se compatibiliza com a Lei Federal 
nº 4.591/1964. Referido autor entende também que a recuperação judicial da sociedade de propósito específico 
constituída para a incorporação de um empreendimento imobiliário não afetado pode novar as dívidas de seu 
respectivo empreendimento, desde que com a anuência prévia dos adquirentes, reunidos em assembleia (Ob. cit., 
passim). 
210 Cf. parecer juntado aos autos da recuperação judicial nº 0011975-19.2018.8.25.0001 (Tribunal de Justiça de 
São Paulo), passim. Francisco Satiro também entende que a Lei Federal nº 11.101/2005 não se compatibiliza com 
a Lei Federal nº 4.591/1964, mas vai além, ao dizer que a sociedade de propósito específico não pode requerer a 
recuperação judicial, pois, em sua visão, não há atividade empresarial a ser preservada. 
211 Cf. parecer juntado aos autos do agravo de instrumento nº 2236772-85.2017.8.26.0000 (Tribunal de Justiça de 
São Paulo), passim. Fábio Ulhoa Coelho entende que a sociedade de propósito específico, incorporadora ou não 
de empreendimento imobiliário sujeito ou não ao regime de afetação, não pode lograr a recuperação judicial, pois 
não há atividade empresarial a ser preservada, bem como porque a lei confere outros meios para o aproveitamento 
do empreendimento em caso de crise. 
212 Cf. A recuperação judicial e o patrimônio de afetação, Revista dos Tribunais, Rio de Janeiro, v. 8, pp. 181-
198, nov.-dez. 2014, passim. Eduardo Takemi Kataoka entende que credores e devedores podem combinar a 
novação das dívidas do empreendimento afetado. 
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Cerezetti,213 Manoel Justino Bezerra Filho214 e João de Oliveira Rodrigues Filho,215 a seu turno, 

são favoráveis à referida novação. A questão ainda não foi decidida pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Portanto, o tema ainda carece também de orientação jurisprudencial capaz de 

uniformizar a jurisprudência dos tribunais estaduais. 

Na pendência da sobredita uniformização, os tribunais pátrios têm exarado decisões 

dissonantes.216 Até o momento, tem-se o seguinte cenário: 

                                                           
213 Cf. parecer juntado aos autos da recuperação judicial nº 1103236-83.2016.8.26.0100 (Tribunal de Justiça de 
São Paulo), passim. Sheila Christina Neder Cerezetti entende que as dívidas do patrimônio de afetação podem ser 
novadas em processo der recuperação judicial. Em seu parecer, sugere a criação de subclasses para o pagamento 
dos credores do patrimônio de afetação.  
214 Cf. parecer juntado aos autos da recuperação judicial nº 1103236-83.2016.8.26.0100 (Tribunal de Justiça de 
São Paulo), passim. Manoel Justino Bezerra Filho considera que “[c]abe a recuperação judicial, mesmo em 
consolidação processual, vez que o direito dos adquirentes decorre do patrimônio de afetação, ou seja, o direito ao 
recebimento da unidade ou da eventual assunção do empreendimento por conta própria, não sofreria qualquer 
diminuição ou mudança, permanecendo íntegros e intocados” (Idem, p. 20). 
215 Cf. Ob. cit., passim. João de Oliveira Rodrigues Filho é partidário da ideia de que a recuperação judicial pode 
ser medida querida por incorporadores imobiliários, credores e adquirentes de unidades imobiliárias. Para ele, 
“[c]aso advenha estado de insolvabilidade do incorporador-administrador do patrimônio afetado a determinado 
empreendimento, a lei confere opção aos adquirentes, através da constituição de uma comissão de representantes, 
de continuarem a obra ou liquidarem o patrimônio afetado, para adimplementos dos débitos e [sic] ele 
correlacionados e eventual ressarcimento dos prejuízos por eles suportados, sem prejuízo de responsabilização do 
incorporador que praticou ato prejudicial ao patrimônio de afetação, conforme arts. 31-F, caput e parágrafos e 43, 
VI e VII, todos da lei 4.591/64. No entanto, a leitura de tais dispositivos dissociada das demais características da 
operação, mormente em consideração ao exercício da atividade através de grupo econômico, como no caso da 
maioria das operações de incorporação imobiliárias existentes no país, além das regras contábeis existentes na 
espécie, conduz, a meu ver, a uma solução desoladora aos adquirentes e à própria operação, acaso se vede o acesso 
à recuperação judicial. Desse modo, é de ser entendida a recuperação judicial como um direito a ser conferido aos 
adquirentes, que são devedores das recuperandas, mas aos quais a lei conferiu a exclusividade na deliberação sobre 
os rumos de empreendimentos atrasados, ao lado do quanto previsto na Lei 4.591/64, para permitir a reestruturação 
da operação e, consequentemente, buscar o término do empreendimento, escopo desejado não só por eles mas por 
todo o mercado imobiliário. [...] Logo, tendo em vista que o art. 47 da Lei 11.101/2005 prevê os objetivos 
concernentes ao soerguimento da atividade empresarial, o qual também pode e deve ser interpretado dentro do 
perfil funcional de empresa e que todas as atividades atinentes ao patrimônio de afetação estão inexoravelmente 
inseridas numa atividade empresarial, novamente, há de ser entendido o instituto da recuperação judicial como um 
direito aos adquirentes, como forma de reestruturação do patrimônio afetado, a fim de que os objetivos da Lei 
4.591/64 sejam salvaguardados, de modo a se evitar a impossibilidade de término do empreendimento imobiliário 
sem a completa realização da obra, com a frustração da expectativa dos adquirentes em relação à entrega das 
unidades. Mais uma vez, repito, salutar a aplicação do brocardo odiosa restringenda, favorabilia amplianda” 
(Idem, pp. 341-344). Adianta-se, essa certamente é a posição que mais se aproxima da conclusão e da proposta de 
boas práticas apresentadas no presente trabalho. 
216 Essa afirmação foi feita após pesquisa realizada em todos os Tribunais Estaduais do Brasil. Pesquisou-se 
“patrimônio de afetação” nos sites dos Tribunais Estaduais brasileiros, especificamente nas partes destinadas à 
consulta jurisprudencial. Feito isso, avaliaram-se todas as decisões de segunda instância proferidas em julgamentos 
ocorridos até 31.12.2018, relacionados a recursos interpostos contra decisão de primeiro grau ou segundo grau em 
processos de recuperação judicial. 
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(i) os Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo,217 Rio Grande do Sul,218 Mato 

Grosso,219 Bahia220 entendem que a incorporação imobiliária afetada não pode 

ter suas obrigações novadas em processo de recuperação judicial;  

(ii) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios221 entende que as 

obrigações da incorporação imobiliária afetada podem ser novadas em 

recuperação judicial, desde que comprovada a conclusão das obras; e  

(iii) existem decisões monocráticas proferidas no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Sergipe que indicam o entendimento perfunctório do des. José dos Anjos 

favoravelmente à novação em recuperação judicial de dívidas de incorporação 

imobiliária afetada, inclusive em consolidação substancial com outras dívidas 

estranhas ao patrimônio de afetação.222 

Dito isso, vê-se que o legislador brasileiro optou por manter no Código Civil de 2002 as 

modalidades novação que já se davam no passado, ao tempo da vigência do Código Civil de 

1916. Assim, manteve-se também a possibilidade de se condicionar a novação a condições 

suspensivas e resolutivas, para o que se convencionou chamar de novação condicional. Mais 

tarde, optou-se pela inserção na Lei Federal nº 11.101/2005 de dispositivo prevendo 

expressamente que a concessão da recuperação judicial implica a novação condicional das 

dívidas a ela sujeitas. Diz-se que a novação trazida com Lei Federal nº 11.101/2005 é 

condicional, notadamente porque a convolação da recuperação judicial em falência implica o 

retorno das obrigações da falida às condições originalmente pactuadas. A sistemática da Lei 

Federal nº 11.101/2005 rompeu, portanto, com aquela inerente ao Decreto-Lei nº 7.661/1945, 

cuja redação afastava a novação para o caso da concordata. A novação condicional própria da 

Lei Federal nº 11.101/2005 merece especial atenção no caso da incorporação imobiliária 

                                                           
217 V.g. TJSP, AI nº 2218060-47.2016.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Rel. Fabio 
Tabosa, d.j. 12.06.2017. O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que as obrigações da incorporação imobiliária 
podem ser novadas em recuperação judicial somente após o término da obra e baixa da averbação referente à 
afetação, aposta na matrícula do imóvel sobre o qual o empreendimento foi erigido.  
218 TJRS, AI nº 0171711-39.2018.8.21.7000, 5ª Câmara Cível, Des. Rel. Lusmary Fatima T. da Silva, d.j. 
18.12.2018. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul segue o entendimento do Tribunal de Justiça de São 
Paulo.   
219 V.g. TJMT, AI nº 1001502-81.2017.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro 
Borges, d.j. 19.07.2017. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso entende que o crédito vinculado ao patrimônio de 
afetação deve ser excluído da recuperação judicial. 
220 TJBA, AI nº 0027323-72.2017.8.05.0000, 5ª Câmara Cível, Des. Rel. Baltazar Miranda Saraiva, d.p. 
12.12.2018. O Tribunal de Justiça da Bahia entende que o processamento da recuperação judicial não deve ser 
deferido em favor de sociedade de propósito específico constituída para a edificação de empreendimento sujeito 
ao regime de afetação. 
221 TJDFT, AI nº 0705074-95.2018.8.07.0000, 3ª Turma Cível, Des. Rel. Fátima Rafael, d.j. 20.09.2018. 
222 V.g. TJSE, AI nº 0008962-15.2018.8.25.0000, decisão monocrática proferida pelo Des. Rel. José dos Anjos, 
d.p. 16.10.2018.    
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afetada. Parte expressiva da doutrina e da jurisprudência tem manifestado entendimentos que, 

de alguma forma, repelem a recuperação judicial como medida para a novação de obrigações 

de incorporação imobiliária afetada. O antagonismo entre as posições defendidas é verificado 

com nitidez nos autos dos principais processos de recuperação judicial propostos por empresas 

de incorporação imobiliária, tal como se vê nos subcapítulos abaixo. 

 

3.2.3. Principais casos de recuperação judicial de empresas de incorporação imobiliária 

 

3.2.3.1. Recuperação judicial do grupo Viver S/A 

  

Entende-se que a recuperação judicial do grupo empresarial de recuperação judicial 

conhecido como Atlântica foi o primeiro caso de relevo na vigência da Lei Federal nº 

11.101/2005.223 Todavia, referida demanda será tratada mais à frente, tendo em vista sua 

convolação em falência, ocorrida em janeiro/2017.224 Assim sendo, é de se iniciar, aqui, com o 

estudo da recuperação judicial do grupo empresarial de incorporação imobiliária Viver S/A.  

No momento da distribuição de seu pedido, o grupo Viver requereu recuperação judicial 

para todas as empresas dele integrantes, dentre elas sociedades de propósito específico 

constituídas para a incorporação de empreendimentos imobiliários prontos (e.g. Inpar Projeto 

94 SPE Ltda.) ou inacabados (e.g. Inpar Projeto Residencial Nova Lima SPE Ltda.), alguns 

deles sujeitos ao regime de afetação patrimonial (v.g. os empreendimentos de Inpar Projeto 94 

SPE Ltda. e Inpar Projeto Residencial Nova Lima SPE Ltda., que estavam sujeitos ao regime 

de afetação no momento da distribuição do pedido de recuperação judicial).  

 Essa distribuição em litisconsórcio, o que é reconhecido pelo direito das empresas em 

crise como consolidação processual, se deu perante o juízo da sede da principal empresa do 

grupo, qual seja, a holding Viver S/A, sociedade anônima de capital aberto com ações 

negociadas em bolsa de valores optante pelas regras do Novo Mercado. 

 Além disso, o grupo Viver S/A alegou que suas atividades eram coordenadas de tal 

forma que a segregação patrimonial entre os patrimônios das empresas dele integrantes não se 

                                                           
223 Pedido de recuperação judicial proposto por CIA. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIBRACON, 
AMANCIO DE CARVALHO INCORPORAÇÃO SPE LTDA, FRANCO INCORPORAÇÃO SPE LTDA, 
GIRASSOL 2 INCORPORAÇÃO SPE LTDA e PARACUE INCORPORAÇÃO SPE LTDA, em processo judicial 
autuado sob nº 1132473-02.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 
do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. 
224 Conforme se extrai da decisão judicial de fls. 14137-14146, exarada pelo juiz Marcelo Barbosa Sacramone, da 
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, nos autos do processo 
1132473-02.2015.8.26.0100. 
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justificava. Para o grupo Viver S/A, a concessão de garantias cruzadas concedidas por algumas 

empresas dele integrantes em favor de outras sob o mesmo controle, a existência de um caixa 

único responsável por gerir os recebíveis e atender as obrigações perante credores, e a 

concentração do controle na holding seriam elementos aptos a justificar a quebra da autonomia 

patrimonial entre as empresas, a partir do que todas as suas dívidas e créditos passariam a fazer 

parte de apenas uma universalidade de direitos, gerida pela holding, que por sua vez se 

incumbiria de gerenciar os recebíveis e a partir daí quitar os créditos habilitados na recuperação 

judicial, tal como novados a partir de um plano único e unitário.  

Em outras palavras, o grupo Viver S/A requereu que sua recuperação judicial se desse 

em consolidação substancial, denominação dada pelo direito das empresas em crise à hipótese 

de conjugação de todas as receitas e despesas de um grupo econômico em uma só empresa, para 

que a partir dela se dê o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia 

geral de credores.225 

                                                           
225 Em relação à origem do termo e significado dado pela doutrina ao termo “consolidação substancial”: “Esta 
medida... foi inicialmente desenvolvida pela jurisprudência norte-americana. Em linhas gerais, ela consiste na 
consolidação – total ou parcial – das dívidas concursais e ativos da sociedade, que passam a responder perante 
todo o conjunto de credores, desconsiderando-se o fato de que cada devedora teria gerado um específico passivo. 
A consolidação substancial toca dois temas importantes: a atribuição de responsabilidade por obrigações de uma 
determinada pessoa (específica sociedade devedora) a terceiros (sociedades do grupo em recuperação judicial), e 
a busca por tratamento jurídico justo aos credores como um todo, ainda que isso represente o sacrifício aos 
interesses individuais de alguns deles” (Sheila Christina Neder Cerezetti, Grupos de Sociedades e Recuperação 
Judicial: O indispensável encontro entre os direitos societário, processual e concursal, in: Flavio L. Yarshell et. 
al., Processo Societário v. II, São Paulo, Quartier Latin, 2015, p. 764). Sobre consolidação processual e 
consolidação substancial em recuperações judiciais de grupos empresariais: “A extensão do alcance da medida 
conjunta de reestruturação empresarial pode dizer respeito apenas a uma solução meramente formal de unificação 
de procedimentos da recuperação judicial de cada sociedade que compõe o grupo, ou pode ser mais abrangente e 
representar verdadeira união de ativos e passivos na busca da manutenção da empresa. O primeiro caminho, mais 
simples e aceito, é aqui referido como consolidação processual e tem como propósito principal facilitar a 
estruturação do instrumento da recuperação. O segundo, excepcional e que demanda cuidado, na medida em que 
atinge direitos substanciais de inúmeras partes, denomina-se consolidação substancial e visa compor direitos e 
interesses dos envolvidos... A consolidação processual caracteriza-se pela condução conjunta da recuperação 
judicial de devedoras que compõem um grupo societário. Ela não tem o condão de afetar os direitos e 
responsabilidades de credores e devedores, sendo apenas uma medida de conveniência administrativa e economia 
processual” (Idem, p. 749). “Cabe destacar que a consolidação processual em muito se diferencia da chamada 
consolidação processual. Esta, ao contrário daquela, não diz respeito apenas ao processamento conjunto de 
demandas, mas à adoção de meio de recuperação que não observe os limites da autonomia patrimonial de cada 
uma das recuperandas.” (Sheila Christina Neder Cerezetti e Francisco Satiro, A silenciosa “consolidação” da 
consolidação substancial, Revista do Advogado, São Paulo, v. 36, n. 131, 2016, p. 217). Ainda, a “consolidação 
substancial vai além da consolidação processual, acima referida. Ela tem o condão de reunir ativos e passivos de 
devedoras afiliadas e de eliminar créditos e garantias intersocietários, sem, contudo, afetar créditos garantidos” 
(Sheila Christina Neder Cerezetti, Grupos de Sociedades e Recuperação Judicial..., cit., p. 769). Em estudo 
realizado à luz da jurisprudência pátria, Cassio Cavalli e Luiz Roberto Ayoub, apoiados em J. Stefen Gilbert, 
verificam que os tribunais brasileiros entendem a consolidação substancial como “o processo pelo qual os ativos 
e obrigações de diferentes entidades são consolidados e tratados como de uma única entidade” (A Construção 
Jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas, Rio de Janeiro, Forense, 2013, p. 264). 
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 Para justificar a distribuição de seu pedido em consolidação substancial, o grupo Viver 

S/A carreou aos autos de sua recuperação judicial parecer de lavra da professora Sheila 

Christina Neder Cerezetti.226 

 Para Sheila Christina Neder Cerezetti, a consolidação substancial poderia ser deferida 

tal como pleiteada pelo grupo Viver S/A. Em seu parecer, a eminente jurista ressalta, ao final, 

que, em relação aos credores de incorporadoras com obras sujeitas ao regime de afetação 

patrimonial, seria prudente a criação de subclasses, a fim de garantir-lhes o recebimento de seus 

respectivos créditos sem qualquer ofensa à lei que rege a matéria.  

 O pedido de consolidação substancial não foi bem recebido por parte dos credores, que 

se manifestaram nos autos da recuperação judicial de Grupo Viver S/A expressando sua 

discordância a este respeito, alguns ressalvando a impossibilidade de se deferir o processamento 

da recuperação judicial a sociedades de propósito específico responsáveis pela incorporação de 

empreendimentos imobiliários sujeitos ao regime de afetação. 

 Ante a controvérsia acima ilustrada, o juízo recuperacional decidiu pelo deferimento do 

processamento da recuperação judicial às empresas integrantes do grupo Viver S/A, inclusive 

àquelas responsáveis pela incorporação de empreendimentos imobiliários sujeitos ao regime de 

afetação patrimonial. Sobre a consolidação substancial requerida, o juízo recuperacional 

determinou que sua aplicação somente seria possível entre as empresas do grupo que não 

fossem responsáveis pela incorporação de empreendimentos afetados.227 

                                                           
226 O parecer consta às fls. 5134-5160 dos autos do processo nº 1103236-83.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 
2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP. 
227 Em sua decisão de fls. 10838-10846, o d. juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central 
Cível da Comarca de São Paulo/SP fez constar o seguinte: “Na decisão que deferiu o processamento da recuperação 
judicial, foi determinada a análise do cabimento da consolidação substancial, mediante apresentação de plano 
único a ser votado por uma única assembleia reunindo os credores de todas as recuperandas. Insurgiram-se alguns 
credores contra a  decisão de processamento, especialmente porque algumas recuperandas são sociedades que 
instituíram patrimônios de afetação, que não poderiam responder por obrigações não relacionadas a determinado 
empreendimento imobiliário. [...] A administradora judicial apresentou relatório, em que propõe a admissão da 
consolidação substancial, exceto das sociedades que instituíram patrimônio de afetação. E com razão. No relatório 
da administradora judicial, restou claro que recuperandas compõem grupo societário de fato, no qual a holding 
“Viver Incorporadora e Construtora S/A.”, companhia de capital aberto, é a responsável pelo controle de todo o 
grupo com caixa único. Tendo em vista os contratos firmados entre as empresas, especialmente os contratos 
bancários, é possível verificar a constituição de garantias cruzadas firmadas entre várias sociedades do grupo. Há 
administradores comuns e transferência de recursos entre as sociedades, e, diante dessa situação de atuação 
conjunta e de confusão patrimonial, a reestruturação de uma sociedade integrante do grupo depende da 
reestruturação das demais. Por isso, opinou a administradora judicial pela consolidação substancial entre as 
recuperandas, exceto em relação às sociedades que instituíram patrimônio de afetação. Justificou que a lei criou 
mecanismos para que, em caso de desequilíbrio financeiro da incorporadora, em especial, em caso de insolvência 
ou falência, os adquirentes das unidades tivessem garantido a entrega das respectivas unidades. E embora a Lei 
10.319/04 e a Lei 11.101/2005 mencionem apenas a aplicação do patrimônio de afetação no caso de falência e 
insolvência do incorporador, defendeu que a afetação também deve ser aplicada, por analogia, para as empresas 
sob regime de Recuperação Judicial. Este parecer deve ser acolhido. [...] No caso dos autos, a holding poderia ter 
se limitado a constituir sociedades de propósito específico para realizar os empreendimentos imobiliários, mas foi 
além disso, instituindo patrimônio de afetação. Ora, assim agindo de forma voluntária e desfrutando de regime 
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 Com o teor da decisão reportada acima, recuperanda e credores foram ao Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo.228 Em seus respectivos agravos de instrumento, as recuperandas 

requereram a reforma da decisão agravada para que a elas fosse possível consolidar 

substancialmente créditos e débitos, tal como inicialmente requerido, ao passo que os credores 

pleitearam o indeferimento do processamento da recuperação judicial para as sociedades de 

propósito específico, sujeitas ou não ao regime de afetação patrimonial. 

 Ao julgar os agravos de instrumento acima mencionados, o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo decidiu que a Lei Federal nº 4.591/1964 e a Lei Federal nº 11.101/2005 

                                                           
tributário mais benéfico e de melhores condições de acesso ao crédito bancário, as recuperandas com patrimônio 
de afetação adotaram livremente uma estratégia visando à maximização de seus lucros, devendo agora suportar as 
consequências das escolhas realizadas. Os demais agentes econômicos, como consumidores e financiadores que 
contrataram com uma determinada recuperanda com patrimônio de afetação, confiavam na incomunicabilidade do 
acervo desse empreendimento com ativos e passivos de outros empreendimentos. Os consumidores e financiadores 
não devem ter a sua legítima expectativa frustrada com o uso dos bens do patrimônio de afetação para o pagamento 
de dívidas de outra recuperanda, o que aconteceria se aceita a consolidação substancial pretendida, com a reunião 
de todos os ativos e passivos das recuperandas e apresentação de um plano único. Esta consolidação substancial 
poderia até viabilizar a preservação da empresa neste caso, mas com prejuízo global à atividade econômica neste 
ramo empresarial, com a eliminação de benefícios mencionados a fls. 3975: “O patrimônio de afetação, solução 
concebida pelo legislador para evitar o que ficou conhecido como “risco Encol”, é solução jurídico-pragmática 
que atua de duas formas, como fator de redução de riscos de crédito e em prol do adquirente de unidades autônomas 
a serem construídas. Primeiramente, porque impede que a incorporadora-mãe se valha dos valores e recebíveis de 
um empreendimento para quitar as dívidas e obrigações de outro, evitando o “efeito dominó” ou o típico 
procedimento de ”vender o almoço para comprar o jantar”. Ainda, porque ao incluir no patrimônio de afetação o 
passivo representado pelo financiamento bancário concedido para a consecução do empreendimento, reduz o risco 
de frustração do crédito, o que tende a gerar juros mais baixos e, dessa forma, incentivar a aquisição imobiliária.” 
Ainda que a impossibilidade de consolidação substancial das sociedades com patrimônio de afetação possa resultar 
em falência de alguma delas, a consequência imediata será o afastamento da devedora do mercado, mas, por outro 
lado, poderá outro empresário prosseguir na atividade empresarial, terminando os empreendimentos imobiliários 
inacabados, com a manutenção de empregos e a geração de riquezas para pagamento de impostos, salários e 
credores. Com isso, será possível preservar a atividade empresarial com os benefícios daí decorrentes, sem 
desestimular a atividade econômica, o que atende aos objetivos previstos nos arts. 47 e 75 da Lei 11.101/2005. 
Portanto, rejeito os embargos de declaração e defiro o pedido de consolidação substancial, exceto das seguintes 
recuperandas: (i) Inpar Projeto Lagoa dos Ingleses SPE Ltda.; (ii) Inpar Projeto Residencial Nova Lima SPE Ltda.; 
(iii) Inpar Projeto 45 SPE Ltda.; (iv) Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda.; (v)  Inpar Projeto 44 SPE Ltda.; (vi) Projeto 
Imobiliário Altos Do Umarizal SPE 64 Ltda.; (vii) Projeto Imobiliário SPE 65 Ltda.; (viii) Inpar Projeto 86 SPE 
Ltda.; (ix) Inpar Projeto 71 SPE Ltda.; (x) Inpar Projeto Samoa SPE 75 Ltda.; (xi) Projeto Imobiliário SPE 77 
Ltda.; (xii) Inpar Projeto Unique SPE 93 Ltda.; (xiii) Inpar Projeto 94 SPE Ltda.; (xiv) Projeto Imobiliário 
Residencial Linea SPE 96 Ltda.; (xv) Projeto Imobiliário Barra Bali SPE 99 Ltda.; e (xvi) Inpar Projeto 105 SPE 
Ltda.”. 
228 “O E. Tribunal de Justiça de São Paulo realizou o julgamento dos Agravos de Instrumentos nºs 2218060-
47.2016.8.26.0000, 2219424-54.2016.8.26.0000, 2216537-97.2016.8.26.0000, 2236772-85.2016.8.26.0000, 
2007654-14.2017.8.26.0000, 2066329-67.2017.8.26.0000, 2062319-77.2017.8.26.0000, interpostos, 
respectivamente, por Banco Santander (Brasil) S.A., João F. P. Cabral, Rafael P. Cabral, Leonardo P. Cabral e 
Elaine P. Cabral, Banco Votorantim S/A, Banco Bradesco S/A, recuperandas, Banco Santander (Brasil) S/A e 
Banco Bradesco S/A” (v. fls. 37459-37460 dos autos do processo nº 1103236-83.2016.8.26.0100, em trâmite 
perante a 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP). Dentre os 
recursos de agravo de instrumento interpostos, merecem especial destaque os seguintes: 2236772-
85.2016.8.26.0000 (agravante: Banco Bradesco S/A), 2218060-47.2016.8.26.0000 (agravante: Banco Santander 
S/A) e 2007654-14.2017.8.26.0000 (agravante: Grupo Viver). Os arestos exarados nos julgamentos destes recursos 
ganharam notoriedade, dado o pioneirismo no julgamento da matéria sub judice, qual seja, a possibilidade de 
incorporadoras imobiliárias com empreendimentos sujeitos ao regime de afetação patrimonial ou constituídas sob 
a forma de sociedade de propósito específico se valerem da recuperação judicial para lograr a novação de suas 
obrigações. 
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são incompatíveis entre si, motivo pelo qual incorporadoras imobiliárias somente estão 

legitimadas a se valerem da recuperação judicial se acaso não sujeitas ao regime de afetação 

patrimonial, e desde que após a conclusão das obras.  

Assim, deu-se parcial provimento aos recursos interpostos pelos credores, para 

determinar a exclusão da recuperação judicial do grupo Viver S/A de todas as sociedades de 

propósito específico com obras inacabadas, bem como daquelas com empreendimentos 

entregues, mas sujeitos ao regime de afetação patrimonial. Em relação às sociedades de 

propósito específico com obras acabadas e não sujeitas ao regime de afetação, a determinação 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi no sentido de que a recuperação judicial 

somente poderia se dar em relação a elas se apresentados planos de recuperação judicial 

individuais, jamais em consolidação substancial.229   

 Inconformadas, as recuperandas interpuseram recurso especial, o qual ainda não foi 

julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.230 Na pendência do julgamento do recurso especial 

                                                           
229 A tese recursal de grupo Viver S/A manteve a lógica do parecer por ele apresentado, subscrito pela eminente 
professora Sheila Christina Neder Cerezetti, manifestando seu entendimento no sentido de que a consolidação 
substancial deveria ser autorizada, em razão das garantias cruzadas e da existência de um caixa único, responsável 
por realizar os pagamentos de todos os créditos contraídos contra o grupo. Ao se deparar com isto, o 
desembargador Fabio Tabosa, relator dos recursos de agravo de instrumento interpostos por grupo Viver, Banco 
Santander S/A e Banco Bradesco S/A, rechaçou a tese apresentada por grupo Viver S/A, decidindo que “[n]ão é 
aceitável, enfim, que se acene com a necessidade de oficialização da patologia como remédio contra o próprio mal. 
Nesses termos, insista-se, a consolidação substancial, quando muito, e mediante justificativa adequada, poderá se 
dar entre as holdings, não entre essas e as SPEs que puderem requerer a recuperação” (TJSP - autos do recurso de 
agravo de instrumento nº 2218060-47.2016.8.26.0000, fl. 526). 
230 Os planos de recuperação judicial foram devidamente aprovados pelos credores de grupo Viver S/A e suas 
sociedades de propósito específico e já estão sendo cumpridos favoravelmente à universalidade de interesses 
contidos no âmbito da recuperação judicial em comento, já existindo inclusive aumento de capital e emissão de 
novas ações aos credores optantes por essa modalidade de pagamento. Por isso, o julgamento dos recursos 
especiais interpostos por grupo Viver S/A em face das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariamente 
à consolidação substancial deve levar em conta, também, os prejuízos que a reforma dos arestos recorridos tende 
a causar à universalidade de interesses existente na recuperação judicial em referência. A esse respeito, são válidas 
as palavras de Eduardo Secchi Munhoz, quando alerta que “uma questão particularmente relevante nos processos 
de recuperação judicial diz respeito aos efeitos dos recursos interpostos contra a decisão que homologa o plano de 
recuperação judicial (art. 58, LRF), ou que autoriza a alienação ou oneração de bens do ativo permanente (art. 66, 
LRF). Se o julgamento do recurso, passados meses ou anos, puder levar à superveniente anulação de negócios 
jurídicos implementados sob a proteção da decisão judicial recorrida, as partes envolvidas não terão a segurança 
necessária para efetivá-los. [...] [É] difícil imaginar como seria possível, após a implementação de determinados 
negócios jurídicos (v.g. aquisição de controle, constituição de sociedade de credores, fusão, cisão, incorporação), 
retroagir ao status quo ante, se a decisão judicial que os autorizou vier a ser reformada pelas instâncias recursais. 
[...] Em uma boa demonstração do conhecido pragmatismo norte-americano, a doutrina do equitable mootness 
corresponde a uma construção jurisprudencial, pela qual se reconhece que determinados recursos interpostos no 
âmbito de processos falimentares (v.g., Chapter 11) tornam-se obsoletos (moot), já não podendo levar à anulação 
de determinados atos, ou à retroação ao status quo ante, após sejam estes implementados substancialmente, com 
fundamento em decisão judicial anterior. [...] No Direito Falimentar, esse conceito foi estendido e desenvolvido 
de forma diversa, para adotar a ideia de que, depois de implementados determinados atos ou negócios jurídicos na 
pendência de um recurso, este não deve ter seu mérito julgado, se tornar-se inviável a concessão de tutela 
jurisdicional que tenha efetividade na proteção dos direitos das partes envolvidas. Assim, a concessão da tutela 
jurisdicional é teoricamente possível, mas não desejável, na medida em que a modificação dos efeitos já produzidos 
por tais atos implicaria a violação de direitos, inclusive de terceiros, e situações de iniquidade. Parte-se da premissa 
de que, passado o tempo após a implementação de determinados atos com base em decisão judicial, sua 
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das recuperandas, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo passou a ser no sentido de que incorporadoras imobiliárias 

responsáveis por empreendimentos sujeitos ao regime de afetação patrimonial, bem como 

sociedades de propósito específico de incorporação imobiliária com obras pendentes de 

conclusão não são legitimadas a requerer recuperação judicial, em razão da incompatibilidade 

entre a Lei Federal nº 4.591/1964 e a Lei Federal nº 11.101/2005.231 

                                                           
modificação por meio do julgamento de recurso “becomes impratical, imprudente, and therefore iniquitable””. 
(Mootness doctrine e o direito brasileiro. Preservação dos atos validamente implementados no âmbito da 
recuperação judicial, in: Luis Vasco Elias (coord.) et. al., ob. cit., pp. 115-116). 
231 Nos julgamentos dos recursos de agravo de instrumento interpostos contra a decisão que deferiu o 
processamento da recuperação judicial favoravelmente ao grupo Viver S/A, o Tribunal de Justiça de São Paulo 
decidiu pela incompatibilidade do patrimônio de afetação, trazido com a Lei Federal nº 4.591/1964, e a recuperação 
judicial, instituída a partir da Lei Federal nº 11.101/2005. Daí é possível dizer que, àquele tempo, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo decidiu no sentido de que a Lei Federal nº 4.591/1964, embora anterior, revoga tacitamente, 
por derrogação, a Lei Federal nº 11.101/2005, naquilo que versar sobre patrimônio de afetação e recuperação 
judicial de incorporadores imobiliários com empreendimentos sujeitos ao regime em comento. A 
incompatibilidade normativa e a formas de trata-la foram objeto de lição doutrinária trazida por Caio Mário da 
Silva Pereira, para o que deixou anotado: “O princípio cardeal em torno da revogação tácita é o da 
incompatibilidade. Não é admissível que o legislador, sufragando uma contradição material de seus próprios 
comandos, adota uma atitude insustentável (“simul esse et non esse”) e disponha diferentemente sobre um mesmo 
assunto. O indivíduo, a cuja volição a norma se dirige, não poderá atender à determinação, se se depara com 
proibições ou imposições que mutuamente se destroem. [...] Incompatibilidade poderá surgir também no caso de 
disciplinar a lei nova, não toda, mas parte apenas da matéria, antes regulada por outra, apresentando o aspecto de 
uma contradição parcial. A lei nova, entre os seus dispositivos, contém um ou mais, estatuindo diferentemente 
daquilo que era objeto de lei anterior. As disposições não podem coexistir, porque se contradizem, e, então, a 
incompatibilidade nascida dos preceitos que disciplinam diferentemente um mesmo assunto, impõe a revogação 
do mais antigo. Aqui é que o esforço exegético é exigido ao máximo, na pesquisa do objetivo a que o legislador 
visou, da intenção que o animou, da finalidade que teve em mira, para apurar se efetivamente as normas são 
incompatíveis, se o legislador contrariou os ditames da anterior, e, em consequência, se a lei nova não pode 
coexistir com a velha, pois, na falta de uma incompatibilidade entre ambas, viverão lado a lado, cada uma 
regulando o que especialmente lhe pertence. Esta coexistência não é afetada, quando o legislador vote disposições 
gerais a par de especiais, ou disposições especiais a par de gerais já existentes, porque umas e outras não se 
mostram, via de regra, incompatíveis. Não significa isto, entretanto, que uma lei geral nunca revogue uma lei 
especial, ou vice versa, porque nela poderá haver dispositivo incompatível com a regra especial, da mesma forma 
que uma lei especial pode mostrar-se incompatível com dispositivo inserto em lei geral. O que o legislador quis 
dizer (Lei de Introdução, art. 2º, § 2º [...]) foi que a generalidade dos princípios numa lei desta natureza não cria 
incompatibilidade com regra de caráter especial. A disposição especial irá disciplinar o caso especial, sem colidir 
com a normação genética da lei geral, e, assim, em harmonia poderão simultaneamente vigorar. Ao intérprete 
cumpre verificar, entretanto, se uma nova lei geral tem o sentido de abolir disposições preexistentes.” (Instituições 
de direito civil, 19. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2000, pp. 83-84). Nesse prisma, as regras de experiência, utilizadas 
pelo magistrado como método de solução para situações como esta, devem se pautar pelos anseios da sociedade, 
notadamente daqueles diretamente envolvidos no problema (devedores, credores e adquirentes). São válidas, nesse 
ponto, as palavras de Milena Donato Oliva: “O direito constitui fenômeno eminentemente histórico-cultural, de 
modo que não se pode descurar do caráter relativo dos institutos jurídicos. Ou seja, a ciência jurídica não é neutra, 
impermeável aos influxos da sociedade, mas, ao revés, consiste em ciência marcadamente social, que mantém 
ininterrupta relação dialética com a realidade na qual se insere. Conseguintemente, se o direito interfere na 
sociedade, a sociedade igualmente o transforma. Daí a importância do estudo da função dos institutos jurídicos, 
reveladora dos interesses que tutelam, de molde a permitir a análise das categorias jurídicas consentânea com o 
contexto – temporal e especial – em que se encontram. Por esta razão, a disciplina jurídica aplicável deve ser 
definida com base na função, não já na estrutura, a qual, a rigor, é determinada pela função. Em outros termos, 
somente o exame da função dos institutos jurídicos pode determinar com precisão o regime jurídico a que se 
submetem, sendo sempre insuficiente a análise estrutural desacompanhada da funcional, tendo em vista que, repita-
se ainda mais uma vez, a própria estrutura se subordina à função” (Ob. cit., pp. 6-7). É possível dizer, daí, que, se 
devedores, credores e adquirentes, estes dois últimos em suas respectivas maiorias, entenderem pela atratividade 
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 Do julgamento dos recursos narrados acima em diante deu-se a exclusão das sociedades 

de propósito específico com obras inacabadas,232 bem como daquelas responsáveis pela 

incorporação de empreendimentos sujeitos ao regime de afetação patrimonial.233 Além disso, 

foram apresentados 23 (vinte e três) planos de recuperação judicial, sendo um para cada 

sociedade de propósito específico com obras não afetadas acabadas234 e outro para a holding e 

demais empresas do grupo.235 Como forma de pagamento, todos os planos apresentaram a 

entrega aos credores de ações da holding do grupo, ou seja, da empresa Viver S/A. Para tanto, 

os créditos habilitados na recuperação judicial seriam recebidos pela holding do grupo Viver 

S/A sob a forma de aumento de capital social, com a emissão de novas ações, sendo cada uma 

delas entregues aos credores, até o montante de seus respectivos créditos.236 

                                                           
da novação das obrigações dos primeiros como forma a atender melhor os seus interesses, haverá de se oportunizar 
o instituto da recuperação judicial como forma de se propiciar a entrega das unidades e o pagamento dos créditos 
em condições melhores se comparadas às alternativas existentes (liquidação ou destituição) – o tratamento 
adequado dessa questão se dará ao final do presente trabalho, no compartimento destinado à proposta de boas 
práticas. 
232 Inpar Projeto Residencial Vinhedo SPE Ltda., Viver Projeto 113 SPE Ltda., Viver Projeto 116 SPE Ltda., Viver 
Des. E Construção Imob. SPE 141 Ltda., Inpar Projeto 79 SPE Ltda., Inpar Projeto 109 SPE Ltda., Inpar Projeto 
126 SPE Ltda. e Viver Projeto 127 SPE Ltda. (v. fls. 37467 dos autos do processo nº 1103236-83.2016.8.26.0100, 
em trâmite perante a 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP). 
233 Projeto Imobiliário Altos do Umarizal SPE 64 Ltda., Inpar Projeto 105 SPE Ltda., Projeto Imobiliario Barra 
Bali SPE 99 Ltda., Inpar Projeto 71 SPE Ltda., Inpar Projeto Residencial Nova Lima SPE Ltda., Inpar Projeto 45 
SPE Ltda., Inpar Projeto 94 SPE Ltda., Inpar Projeto Lagoa dos Ingleses SPE Ltda., Inpar Projeto 96 SPE Ltda., 
Projeto Imobiliário SPE 65 Ltda., Inpar Projeto 44 SPE Ltda. e Projeto Imobiliário SPE 46 Ltda. (v. fls. 37464 dos 
autos do processo nº 1103236-83.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial 
do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP). 
234 (i) Projeto Imobiliário Viver Castanheira SPE 85 Ltda. (PRJ de fls. 43933/44002); (ii) Projeto Imobiliário Sports 
Garden Batista Campos SPE 61 Ltda. (PRJ de Fls. 44003/44070); (iii) Projeto Imobiliário Ananindeua SPE 40 
Ltda. (PRJ de Fls. 44071/44139); (iv) Viver Desenvolvimento e Construção Imobiliária SPE 141 Ltda. (PRJ de 
Fls. 44140/44207); (v) Inpar Projeto Unique SPE 93 Ltda. (PRJ de Fls. 44208/44273); e (vi) Inpar Projeto 111 
SPE Ltda. (PRJ de Fls. 44274/ 44343), (vii) Projeto Imobiliário Residencial Viver Zona Sul SPE 62 Ltda.; (viii) 
Projeto Imobiliário Residencial Viver Bosque SJP SPE 91 Ltda.; (ix) Inpar Projeto Residencial Condomínio 
Wellness Resort SPE 42 Ltda. (PRJ de 40.945/40.985); (x) Projeto Imobiliário Canoas Happiness SPE 72 Ltda. 
(PRJ de fls. 41.013/41.053); (xi) Inpar Projeto Residencial Condomínio Ereditá SPE Ltda. (PRJ de fls. 
41.081/41.121); (xii) Projeto Imobiliário Residencial Esporte & Vida Condomínio Gravataí SPE 53 Ltda. (PRJ de 
fls. 41.149/41.189); (xiii) Inpar Projeto Residencial Grand Jardins SPE Ltda. (PRJ de fls. 41.217/41.257); (xiv) 
Projeto Residencial Marine Home Resort SPE 66 Ltda. (PRJ de fls. 41.285/41.325); (xv) Projeto Imobiliário 
Condomínio Park Plaza SPE 52 Ltda. (PRJ de fls. 41.353/41.393); (xvi) Inpar Projeto 50 SPE Ltda. (PRJ de fls. 
41.421/41.461); (xvii) Inpar Projeto Residencial Rio Claro Village SPE 67 Ltda. (PRJ de fls. 41.489/41.529); 
(xviii) Projeto Imobiliário SPE 103 Ltda. (PRJ de fls. 41.557/41.597); (xix) Projeto Imobiliário SPE 77 Ltda. (PRJ 
de fls. 41.640/41.680); (xx) Inpar Projeto 86 SPE Ltda. (PRJ de fls. 41.708/41.748); (xxi) Inpar Projeto Residencial 
Von Schilgen SPE Ltda. (PRJ de fls. 41.845/41.885); e (xxii) Inpar Projeto Wave SPE Ltda. (PRJ de fls. 
41.913/41.953). 
235 (i) Inpar Legacy Empreendimentos Ltda.; (ii) Inpar Associados Ltda. (antiga Viver Vendas Ltda.); (iii) Inpar 
Investimentos II S.A.; (iv) Plarcon Incorporações Imobiliárias S.A.; (v) Viver Desenvolvimento e Const. 
Imobiliário Ltda.; (vi) Viver Desenvolvimento Imobiliário Ltda.; (vii) Viver Incorporadora e Construtora S.A.; 
(viii) Viver Participações Ltda.; (ix) JMT Propriedade Imobiliária; e (x) Viver Empreendimentos Ltda.. 
236 Ao tratar sobre a conversão de dívida em capital na recuperação judicial, Thomas Benes Felsberg e Pedro 
Henrique Torres Bianchi consideram que “[p]ara uma empresa em crise, o crédito ganha contornos especiais, 
considerando (a) os limites de crédito existentes; (b) as garantias que as empresas podem oferecer; (c) a 
regulamentação do Banco Central; e (d) as amarras legais pra contratação de dívidas dentro do ambiente de 
recuperação. Ademais, como bem adverte Marcelo Monteiro Pereza, a retomada de liquidez e estabilidade depende 
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 Ao serem levados à votação em suas respectivas assembleias gerais de credores, todos 

os planos de recuperação judicial das recuperandas que restaram foram aprovados pelas 

maiorias de seus credores.237  

 Da análise do caso, tal como reportado acima, é possível notar que, ao final, a 

consolidação entre créditos e dívidas acabou ocorrendo, mesmo que rechaçada inicialmente 

tanto por credores quanto pelo poder judiciário. A concordância das maiorias dos credores em 

suas respectivas assembleias em receber, como pagamento, ações da holding, nada mais pode 

ser senão a anuência à absorção de todas as dívidas do grupo Viver S/A por uma só empresa, 

para que parta dela o pagamento dos créditos habilitados na recuperação judicial. 

 Em relação aos credores de sociedades excluídas da recuperação judicial do grupo Viver 

S/A, o recebimento de seus respectivos créditos passou a se dar de forma apartada ao processo 

recuperacional, exceção feita aos credores optantes pelo recebimento na forma do plano 

proposto pela holding do grupo Viver, ou àqueles que, detentores de garantias prestadas pelas 

recuperandas, não conseguiram satisfazer o recebimento de seu crédito, ante a insuficiência de 

bens da devedora originária. 

                                                           
da modelagem e do sucesso do plano de recuperação, especialmente os meios de recuperação dispostos no art. 50 
da LRE [PEREZA, Marcelo Monteiro. Uma contribuição ao estudo do processo de recuperação de empresas em 
dificuldades financeiras no Brasil. 2007]. Tal ponto é importante porque, em que pese ser um momento chave para 
a atividade empresarial, já que a necessidade de recursos é evidente, é necessário criar mecanismos para possibilitar 
o pagamento de tal crédito (seja novo ou sujeito à recuperação). Por isso o pagamento via participação acionária 
ganha evidência, seja mediante a emissão de títulos mobiliários (inc. XV), seja por meio de aumento de capital 
social (inc. VI). [...] A conversão da dívida é possível e é interessante para a recuperanda por diminuir 
significativamente o endividamento exigível. Para os credores, a vantagem na conversão é a possibilidade de 
recuperação da dívida de forma diferenciada, tornando-se os credores donos de ações da empresa, o que lhes trará 
um bom retorno financeiro quando do soerguimento da empresa. Com efeitos, recentes processos de recuperação 
judicial preveem a possibilidade de conversão das dívidas sujeitas em capital de empresas recuperandas, como, 
para citar alguns exemplos, os processos de recuperação judicial (i) do Grupo Aralco (Processo nº 1001985-
03.2014.8.26.0032, 2ª Vara Cível de Araçatuba); (ii) da Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. (Processo nº 
0474961-48.2014.8.19.0001, 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro); (iii) do Grupo OGX (Processo nº 0377620-
56.2013.8.19.0001, 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro); e (iv) do Grupo Inepar (Processo nº 10101111-
27.2014.8.26.0037, 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial do Fórum Central de São Paulo). Em todos os 
casos acima citados, assim os planos de recuperação apresentados foram aprovados e homologados, o que só 
reforça a possibilidade de conversão de dívida em capital perante a LRE e a ampla aceitação por parte de credores. 
Em tais exemplos, essa conversão dos créditos em equity demonstrou-se como o melhor modelo de financiamento 
da companhia, especialmente porque todas elas têm em comum grande patrimônio, mas com liquidez limitada no 
curto prazo. É importante ressaltar que esse modelo de recuperação judicial é pertinente em situações como essa: 
empresas que tenham equalização de tributos, equity value positivo pós-reorganização da estrutura de crédito, e 
liquidez de curto prazo comprometida.” (Breves apontamentos sobre conversão de dívida em capital na 
recuperação judicial, in: Luis Vasco Elias (coord.) et. al., ob. cit., pp. 479-481). 
237 Essa hipótese, qual seja, a realização de assembleias apartadas em recuperação judicial processada em 
consolidação processual, tendo como objeto a votação de planos de recuperação judicial para cada recuperanda, já 
havia sido abordada em artigo assinado por Sheila Christina Neder Cerezetti, quando verificou que "a votação do 
plano, ainda que programada para ocorrer em assembleias convocadas para a mesma data, é feita de forma separada 
e em respeito à separação jurídica existente entre as sociedades do grupo. Os credores de cada devedora se reunirão 
e, em observância às classes e aos quóruns previstos na LRE, deliberarão sobre o plano. O resultado do conclave 
será, portanto, apurado com relação a cada uma das devedoras" (Grupos de sociedades e recuperação judicial..., 
cit., p. 763). 
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3.2.3.2. Recuperação judicial do grupo PDG Realty S/A 

 

 A recuperação judicial do grupo Viver S/A serviu de exemplo ao grupo empresarial de 

incorporação imobiliária PDG Realty S/A. No momento da propositura da recuperação judicial 

pelo grupo PDG S/A, a demanda recuperacional do grupo Viver S/A ainda não tinha se 

encaminhado para uma solução. Discutia-se àquele tempo se a recuperação judicial seria ou não 

possível às incorporadoras imobiliárias sujeitas ao regime de afetação patrimonial.238 

 Por conta disso, no início o grupo PDG Realty S/A apresentou um plano de recuperação 

judicial para cada uma de suas sociedades de propósito específico responsáveis por obras 

sujeitas ao regime de afetação patrimonial.239 Assim como ocorreu com o grupo Viver S/A, a 

estratégia de manter o patrimônio de afetação na recuperação judicial não foi bem recebida por 

credores estratégicos, com votos representativos em assembleia de credores.240  

 Com as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo nos recursos de agravo de 

instrumento interpostos em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial 

às sociedades de propósito específico do grupo Viver S/A responsáveis por empreendimentos 

afetados, e diante do resultado das conversas mantidas com seus principais credores,241 o grupo 

PDG Realty S/A pôde estruturar seu processo recuperacional de forma afinada ao entendimento 

do Tribunal Bandeirante.  

Em seu plano de recuperação judicial, único e unitário (característica marcante da 

consolidação substancial), o grupo PDG Realty S/A apresentou 07 (sete) opções aos credores 

quirografários com ou sem privilégio para fins de recebimento de seus respectivos créditos – 

dentre as opções sugeridas se encontra o oferecimento de ações da holding do grupo PDG 

Realty S/A, emitidas a partir da conversão da dívida em capital social, assim como ocorreu na 

recuperação judicial do grupo Viver S/A.242  

                                                           
238 O processo de recuperação judicial de grupo PDG S/A foi autuado sob nº 1016422-34.2017.8.26.0100 e 
atualmente tramita perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judicias do Foro Central da Comarca de São 
Paulo, sob a presidência do juiz João de Oliveira Rodrigues. 
239 “No início de junho [de 2017], a PDG apresentou 38 planos de recuperação, com débitos totais de R$ 7,3 
bilhões, dos quais R$ 5,75 bilhões são passíveis de recuperação. O plano principal inclui a controladora e a maior 
parte das 512 sociedades de propósito específico (SPEs) da companhia. Cada um dos 37 planos individuais se 
refere a um empreendimento com afetação”. Disponível em: http://www.tmabrasil.org/materias/noticias-na-
midia/bradesco-pede-mudanca-na-recuperacao-da-pdg>. Acesso em: 24/09/2018. 
240 Cf. “Bradesco pede mudança na recuperação da PDG”. Disponível em: 
http://www.tmabrasil.org/materias/noticias-na-midia/bradesco-pede-mudanca-na-recuperacao-da-pdg>. Acesso 
em: 24/09/2018.  
241 Cf. “PDG terá semana decisiva em negociação com bancos”. https://www.abecip.org.br/imprensa/noticias/pdg-
tera-semana-decisiva-em-negociacao-com-bancos>. Acesso em: 24/09/2018.   
242 O plano de recuperação judicial consta às fls. 116847-117022 dos autos do processo de recuperação judicial de 
grupo PDG S/A. 
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Ao contrário do ocorrido nos autos da recuperação judicial do grupo Viver S/A, no 

processo recuperacional do grupo PDG Realty S/A as sociedades de propósito específico foram 

mantidas sob a condição de recuperandas, inclusive aquelas responsáveis por empreendimentos 

sujeitos ao regime de afetação patrimonial. Sua manutenção se demonstrou possível, vez que 

não se propôs a novação de obrigações de sociedades de propósito específico com obras 

inacabadas, sujeitas ou não ao regime de afetação, mas tão somente que seus resultados, acaso 

positivos após entregues as unidades aos adquirentes, servirão de pagamento para credores 

concursais de outras empresas do grupo.243   

A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial ao grupo PDG Realty 

S/A foi objeto de recurso de agravo de instrumento (assim como ocorreu na recuperação judicial 

de grupo Viver S/A). Nesse aspecto, merece destaque o recurso interposto por China 

Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A, autuado sob nº 2048484-22.2017.8.26.0000, 

que tramitou perante a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo e atualmente se encontra arquivado.  

Em seu recurso de agravo de instrumento, China Construction Bank (Brasil) Banco 

Múltiplo S/A requereu a extinção do processo de recuperação judicial, sem julgamento de 

mérito, em relação às empresas PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, PDG SPE 

Investimentos e Participações SPE S/A, 244 PDG SP 69 Participações LTDA., PDG SP 70 

Participações LTDA., PDG SP 71 Participações LTDA., PDG SP 72 Participações LTDA., 

PDG SP 72 Participações LTDA., PDG SP 73 Participações LTDA., PDG SP 74 Participações 

LTDA. e PDG LN 33 Incorporação e Empreendimentos LTDA.,245 bem como o indeferimento 

da petição inicial em relação a elas, por acreditar que não houve apresentação da emenda tal 

como determinada pelo juízo de origem. Subsidiariamente, China Construction Bank (Brasil) 

                                                           
243 Isso viria posteriormente a orientar os participantes da VIII Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal em abril/2018. Naquela oportunidade, aprovou-se o seguinte 
enunciado: “ENUNCIADO 628 – Art. 1.711: Os patrimônios de afetação não se submetem aos efeitos de 
recuperação judicial da sociedade instituidora e prosseguirão sua atividade com autonomia e incomunicáveis em 
relação ao seu patrimônio geral, aos demais patrimônios de afetação por ela constituídos e ao plano de recuperação 
até que extintos, nos termos da legislação respectiva, quando seu resultado patrimonial, positivo ou negativo, será 
incorporado ao patrimônio geral da sociedade instituidora”. 
244 Para a extinção do processo em relação a PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e PDG SPE 
Investimentos e Participações SPE S/A, China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A se amparou no 
disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, para argumentar a “falta de condição indispensável ao 
regular prosseguimento do pedido de recuperação judicial, consistente na ausência de autorização dos acionistas 
da companhia para ajuizamento do feito originário.” (v. fl. 43 dos autos do agravo de instrumento nº 2048484-
22.2017.8.26.0000). 
245 China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A argumentou que o processo deveria ser extinto em 
relação a PDG SP 69 Participações LTDA., PDG SP 70 Participações LTDA., PDG SP 71 Participações LTDA., 
PDG SP 72 Participações LTDA., PDG SP 72 Participações LTDA., PDG SP 73 Participações LTDA., PDG SP 
74 Participações LTDA. e PDG LN 33 Incorporação e Empreendimentos LTDA., posto que “constituídas 
formalmente há menos de 02 anos.” (v. fl. 43 dos autos do agravo de instrumento nº 2048484-22.2017.8.26.0000). 
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Banco Múltiplo S/A requereu a conversão da decisão que deferiu o processamento da 

recuperação de grupo PDG Realty S/A em diligência, de modo a se determinar a apresentação 

dos “documentos restantes para satisfação dos requisitos constantes nos artigos 48 e 51 da LRF, 

sob a pena de indeferimento da petição inicial”246.  

Ao julgar o recurso em comento, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pelo seu não provimento.247 Em acórdão de relatoria 

do desembargador Alexandre Marcondes, reconheceu-se a regularidade documental, a 

possibilidade de empresas constituídas há menos de dois anos requererem a recuperação 

judicial, se integrantes de um mesmo grupo econômico, e a suficiência da perícia formal 

realizada pela administradora judicial.  

Meses antes do julgamento reportado acima houve a concessão da recuperação judicial 

em favor de grupo PDG Realty S/A,248 como corolário da aprovação de seu plano de 

recuperação judicial pela maioria de seus credores, em suas respectivas classes.249  

Alguns credores se voltaram também contra a decisão que concedeu a recuperação 

judicial ao grupo PDG Realty S/A. Nesse aspecto, merecem destaque os recursos de agravo de 

instrumento interpostos por Nilza Mazzante Pugliesi250 e Breof Empreendimentos Residenciais 

II Ltda.251 O recurso interposto por Nilza Mazzante Pugliesi requereu a reforma da decisão que 

concedeu da recuperação judicial especificamente à sociedade de propósito específico API SPE 

54 – Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda., sobre a qual 

não pesava nenhum empreendimento sujeito ao regime de afetação. O agravo de instrumento 

de Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda., por sua vez, requereu a reforma da decisão 

agravada para que fosse decretada a falência do grupo PDG Realty S/A, ou, subsidiariamente, 

a nulidade do plano de recuperação judicial homologado, com a determinação para a 

apresentação de novo instrumento aos credores. Ambos os recursos tiveram seu provimento 

negado pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

No julgamento do recurso interposto por Nilza Mazzante Pugliesi, entendeu-se não ser 

o caso de se aplicar fielmente a lógica do precedente criado com o julgamento dos agravos de 

instrumento interpostos contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial 

                                                           
246 Cf. fls. 43-44 dos autos do agravo de instrumento nº 2048484-22.2017.8.26.0000. 
247 Cf. fls. 3353-3369 dos autos do agravo de instrumento nº 2048484-22.2017.8.26.0000. 
248 Cf. decisão de fls. 133693-133722 dos autos do processo de recuperação judicial de grupo PDG S/A. 
249 Cf. fl. 133693 dos autos do processo de recuperação judicial de grupo PDG S/A. 
250 Agravo de Instrumento nº 2052556-18.2018.8.26.0000, em trâmite perante a 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
251 Agravo de Instrumento nº 2023264-85.2018.8.26.0000, em trâmite perante a 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
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ao grupo Viver S/A. Para a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, o precedente invocado não seria plenamente aplicável ao caso, posto que aquele 

julgamento se deu em sede de recurso interposto contra a decisão que deferiu o processamento 

da recuperação judicial, hipótese em que ainda não se tinha a convenção da maioria dos 

credores, em suas respectivas classes, para aprovação do plano. Daí porque se manteve a 

decisão de primeira instância que já concedida a recuperação judicial a sociedade de propósito 

específico, responsável pela incorporação de empreendimento imobiliário ainda não sujeito ao 

regime de afetação.  

A situação se demonstrou ainda mais complexa no caso do agravo de instrumento 

interposto Breof Empreendimentos Residenciais II Ltda.. Em suas razões recursais, Breof 

Empreendimentos Residenciais II Ltda. sustentou a nulidade do plano de recuperação judicial 

de grupo PDG Realty S/A ao argumento de existência de (i) ofensa ao princípio do par conditio 

creditorum, (ii) obscuridade e confusão em relação ao tratamento dado aos patrimônios de 

afetação, (iii) não fixação de percentual de juros a incidir sobre os créditos concursais enquanto 

não realizado o pagamento, (iv) necessidade de se “estabelecer a realização de assembleia geral 

de credores, antes de se decretar a falência das Agravadas, no caso de descumprimento do 

plano”252. Ao julgá-lo, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo decidiu pela (i) existência de tratamento igualitário entre os credores, dada a 

liberdade de escolha em relação às alternativas concedidas, (ii) escorreita aplicação da Lei 

Federal nº 4.591/1964 e da Lei Federal nº 11.101/2005, bem como dos precedentes advindos 

da recuperação judicial de grupo Viver S/A, posto que ao procedimento recuperacional foram 

trazidas “as empresas titulares do patrimônio de afetação, mas não estes patrimônios afetados, 

enquanto universalidades próprias e com específica destinação”253, (iii) clareza no tocante aos 

juros aplicáveis e (iv) regularidade no que tange à convocação de assembleia, eis que pretérita, 

e não posterior, à hipótese de desatendimento do plano. Com isso, manteve-se a decisão que 

concedeu a recuperação judicial em favor de grupo PDG Realty S/A.   

Diante do que foi apresentado acima é possível se entender a evolução do entendimento 

do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito da possibilidade de se conceder a recuperação 

judicial a sociedades de propósito específico responsáveis pela incorporação de 

empreendimentos imobiliários inacabados (sujeitos, ou não, ao regime de afetação).  

                                                           
252 Cf. fl. 75 dos autos do agravo de instrumento nº 2023264-85.2018.8.26.0000 – minuta de agravo de instrumento.  
253 Cf. fl. 414 dos autos do agravo de instrumento nº 2023264-85.2018.8.26.0000 – acórdão de lavra do 
desembargador Claudio Godoy, datado de 10/09/2018 (data do julgamento). 
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No caso da recuperação judicial de grupo Viver S/A, deu-se provimento a recursos 

interpostos contra decisão que deferia o processamento da recuperação judicial em 

consolidação substancial entre as recuperandas (exceção às sociedades de propósito específico 

com empreendimentos afetados, para as quais se deferiu tão somente a consolidação processual, 

possibilitando-se, sem restrições, a novação dos créditos concursais). Com a reforma da referida 

decisão, determinou-se a exclusão das sociedades de propósito específico responsáveis pela 

incorporação de empreendimentos imobiliários ainda não concluídos, autorizando-se a 

recuperação judicial às sociedades de propósito específico com empreendimentos finalizados e 

não afetados, sem a possibilidade de consolidar suas dívidas com aquelas detidas pelas demais 

empresas do grupo.   

Na recuperação judicial de grupo PDG Realty S/A, por seu turno, entendeu-se que o 

patrimônio do incorporador imobiliário pode ser composto por diversas universalidades de 

direito, sendo possível a recuperação judicial para se novar as obrigações garantidas pelo 

patrimônio geral, mas não àquelas vinculadas ao patrimônio separado. A partir disso, se negou 

provimento a recursos interpostos contra decisão de primeira instância que concedeu a 

recuperação judicial após a aprovação do plano de recuperação judicial, em que não se 

manifestou interesse pela novação de créditos vinculados ao patrimônio de afetação, mas tão 

somente a possibilidade aos credores de, a seu critério, receber suas quantias em quaisquer das 

sete alternativas disponíveis. Assim é que se manteve a concessão da recuperação judicial 

inclusive a sociedades de propósito específico responsáveis pela incorporação de 

empreendimentos imobiliários afetados, bem como se permitiu a consolidação substancial entre 

as dívidas de grupo PDG Realty S/A, exceção somente àquelas vinculadas ao patrimônio de 

afetação.  

 

3.2.3.3. Recuperação judicial do grupo Tiner/TBR 

 

Em 11.05.2017 (pouco mais de dois meses após a distribuição da recuperação judicial 

pelo grupo PDG Realty S/A), dezesseis empresas integrantes do grupo empresarial de 

incorporação imobiliária que aqui se convenciona designar simplesmente “Tiner/TBR” 

distribuíram em conjunto pedido de recuperação judicial perante o juízo da 1ª Vara de Falências 

e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.254 Em consulta 

                                                           
254 O processo de recuperação judicial de grupo Tiner/TBR foi autuado sob nº 1043925-30.2017.8.26.0100 e 
atualmente tramita perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judicias do Foro Central da Comarca de São 
Paulo, sob a presidência do juiz João de Oliveira Rodrigues. 
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aos autos é possível notar que as requerentes são, em parte, incorporações imobiliárias, algumas 

com empreendimentos sujeitos ao regime de afetação da Lei Federal nº 4.591/1964. 

Após ser deferido o processamento da recuperação judicial às empresas de grupo 

Tiner/TBR, o que ocorreu em 26.05.2017 (ou seja, alguns dias antes do julgamento dos recursos 

de agravo de instrumento interpostos contra a decisão que deferiu o processamento da 

recuperação judicial de grupo Viver S/A), sobreveio manifestação do Banco Bradesco S/A 

contrária à continuidade do processo com as sociedades de propósito específico e patrimônios 

de afetação. 

Ante a manifestação em comento, ratificou-se, em 13/09/2017, a possibilidade de se 

processar a recuperação também às sociedades de propósito específico, inclusive àquelas 

responsáveis pela incorporação de empreendimentos imobiliários sujeitos ao regime de 

afetação. Naquela decisão, entendeu-se a possibilidade de se novar também as obrigações do 

patrimônio de afetação, desde que com a prévia autorização dos respectivos adquirentes.255  

Inconformado, Banco Bradesco S/A interpôs recurso contra a decisão em comento. Ao 

decidir sobre o pedido de urgência, o desembargador Alexandre Augusto Pinto Moreira 

Marcondes, designado para relatar o agravo de instrumento nº 2193933-11.2017.8.26.0000, que 

tramitou perante a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, concedeu efeito suspensivo ao 

recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A, “para obstar o 

                                                           
255 Cf. decisão de fls. 4859-4867, notadamente nos pontos em que se decide que “nos termos do art. 489, § 1º, VI, 
do CPC [...] é de ser entendida a recuperação judicial como um direito a ser conferido aos adquirentes, ao lado do 
quanto previsto na Lei 4.591/64, para permitir a reestruturação da operação e, consequentemente, buscar o término 
do empreendimento desejado não só por eles mas por todo o mercado imobiliário. [...] No tocante à SPEs, não há 
que se permitir a consolidação substancial das atividades que se pretendam soerguer, para evitar a confusão entre 
situações dispares ou particulares de cada caso, salvo se comprovado contexto de homogeneidade de situações nas 
quais eventual consolidação poderá obter condição mais benéfica à reestruturação da operação. No mais, SPEs 
que administrem patrimônio de afetação não poderão apresentar planos que o contemple, uma vez que o regime 
jurídico de tais entidades é distinto, conforme exposto na fundamentação, o que demandará planos diferenciados 
para SPEs e para patrimônio de afetação, nos termos abaixo expostos. Em relação aos patrimônios de afetação, 
por primeiro deve o incorporador obter autorização da comissão de representantes para submissão do patrimônio 
segregado à recuperação judicial. Em seguida, havendo aquiescência dos adquirentes, deverá apresentar plano de 
reestruturação da operação, tão somente do patrimônio de afetação que se pretenda reestruturar, vedada qualquer 
hipótese de consolidação substancial, mesmo que apurada situação de homogeneidade entre patrimônios afetados 
para obras distintas. Caso o plano de recuperação judicial a envolver patrimônio de afetação não seja aprovado, 
por expressa disposição do art. 119, IX, da lei 11.101/2005, não haverá sua convolação em falência, devolvendo-
se aos adquirentes as opções da Lei 4.951/64, ou seja, a continuidade da obra ou a liquidação do patrimônio, ambos 
pela Comissão de Representantes. Por fim, em ambos os casos, não poderá haver cláusula no plano de recuperação 
judicial que preveja prática de distribuição de resultados superavitários, nos termos comumente utilizados nas 
operações, senão após o término das obras e entrega das unidades já comercializadas, além do pagamento dos 
débitos reestruturados pelo plano de recuperação judicial. Pelo exposto, permitir a recuperação judicial de SPEs e 
do patrimônio de afetação existente, proporciona o respeito aos objetivos da Lei 4.591/64, mormente no tocante à 
segregação de patrimônio e atividade destinadas à consecução do término das obras, posto a determinação e 
supervisão judicial auxiliada pelo administrador judicial poder impedir o cross share de ativos superavitários no 
grupo econômico, mesmo diante das normas contábeis vigentes, até a entrega das unidades e pagamento de 
credores, além de conferir uma possibilidade menos onerosa aos adquirentes, na busca de realização do direito de 
obtenção da entrega do bem imóvel adquirido”. 
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processamento da recuperação judicial tão somente em relação às SPEs agravadas, dotadas ou 

não de patrimônio de afetação”256. Ao tempo da prolação daquela decisão, datada de 

06.10.2017, ainda não existia decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a regularidade 

da decisão que concedeu a recuperação judicial ao grupo PDG Realty S/A.  

Sobreveio então, em 12.11.2018, o julgamento do referido recurso de agravo de 

instrumento. Naquela oportunidade, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal 

de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por 

Banco Bradesco S/A, razão pela qual determinou, como consequência, a exclusão da 

recuperação judicial de todas as sociedades de propósito específico com obras inacabadas e/ou 

sujeitas ao regime de afetação. Seguiu-se, assim, a mesma lógica adotada no julgamento dos 

recursos de agravo de instrumento interpostos contra a decisão de primeira instância que deferiu 

o processamento da recuperação judicial ao grupo Viver S/A.257  

Intimados do teor do acórdão em comento, recuperandas e credores se reuniram em 

assembleia geral de credores realizada em 04.01.2018. No referido conclave, aprovou-se o 

plano de recuperação judicial em consolidação substancial, tão somente em relação às 

sociedades remanescentes no polo ativo da recuperação judicial, pois, como dito, as 

incorporadoras imobiliárias com obras inacabadas ou sujeitas ao patrimônio de afetação foram 

excluídas da recuperação judicial. Com isso, aguarda-se a prolação da decisão judicial que 

possivelmente homologará o plano de recuperação judicial aprovado e concederá a recuperação 

judicial em favor do grupo Tiner/TBR. 

 

3.2.3.4. Consolidação dos entendimentos do Tribunal de Justiça de São Paulo e comentários 

 

O caso da recuperação judicial do grupo Tiner/TBR é importante para ilustrar os 

posicionamentos adotados ao longo dos últimos dois anos pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo.  

Como se viu, nos casos das recuperações judiciais propostas pelos grupos Viver S/A e 

Tiner/TBR, as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo seguiram no sentido de determinar 

a exclusão do polo ativo de todas as empresas com incorporações imobiliárias inacabadas e/ou 

sujeitas ao regime de afetação da Lei Federal nº 4.591/1964, ao passo que no caso da demanda 

recuperatória proposta pelo grupo PDG Realty S/A o mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo 

                                                           
256 Cf. fl. 718 dos autos do agravo de instrumento em comento.  
257 Cf. acórdão de fls. 775-789 dos autos do recurso de agravo de instrumento nº 2193933-11.2017.8.26.0000, que 
tramitou perante a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
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confirmou a decisão de primeira instância que homologou o plano de recuperação judicial 

aprovado em assembleia geral de credores e, com isso, concedeu a recuperação judicial, 

inclusive a sociedades de propósito específico com empreendimentos afetados e pendentes de 

conclusão. 

A análise detida dos acórdãos proferidos nos casos das recuperações judiciais dos 

grupos Viver S/A, PDG Realty S/A e Tiner/TBR não indica total desarmonia entre os 

entendimentos já produzidos a respeito do tema no âmbito da 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo.  

Diferentemente do proposto pelo grupo PDG Realty S/A, os grupos Viver S/A e 

Tiner/TBR se mantiveram firmes em sua estratégia no sentido de tentar a novação 

recuperacional também para obrigações de incorporações imobiliárias inacabadas e/ou 

afetadas. Por conta disso, reputam-se coerentes as decisões da 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo nas partes em que demonstram a opção daquele 

órgão no sentido de obstar a novação recuperacional para as obrigações de incorporações 

imobiliárias inacabadas e/ou afetadas.  

De outro modo, as ordens para exclusão do polo ativo da recuperação judicial de 

empresas com incorporações imobiliárias inacabadas e/ou afetadas não levaram em conta, nos 

casos das recuperações judiciais propostas pelos grupos Viver S/A e Tiner/TBR, a possibilidade 

de se manter tais empresas na demanda recuperacional, seja para a novação de obrigações 

vinculadas ao patrimônio geral, seja para que sirvam ao cumprimento do plano de recuperação 

judicial os eventuais saldos positivos dos empreendimentos, após finalizados, tal como ocorreu 

no caso do grupo PDG Realty S/A. 

Conforme constou acima, o patrimônio geral da empresa de incorporação imobiliária 

constitui universalidade de direito apartada das possíveis universalidades de direito constituídas 

a partir da separação patrimonial. No caso da separação patrimonial trazida com a Lei Federal 

nº 4.591/1964, parte-se da premissa de que a finalização do empreendimento imobiliário gerará 

resultado positivo, sendo este absorvido pelo patrimônio geral da empresa de incorporação 

imobiliária, acaso a expectativa se concretize. A apresentação do pedido de recuperação 

judicial, por si só, não é ato capaz de derrubar esta premissa. O grupo de incorporação 

imobiliária pode apresentar estado de grave crise financeira, ao mesmo tempo em que um ou 

mais empreendimentos inacabados apresentem ótima expectativa de resultados após a 

comercialização de todas as suas unidades. Por isso, entende-se que a falta de comprovação a 

respeito do término do empreendimento e/ou da baixa da averbação de afetação não são 

elementos que ensejam, per se, o indeferimento do processamento da recuperação judicial à 
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empresa de incorporação imobiliária em busca da novação de suas obrigações em sede de 

recuperação judicial.  

A recuperação judicial é instituto que facilita o soerguimento da atividade empresarial, 

“a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

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

estímulo à atividade econômica”258. Isso ocorre, no caso do grupo de incorporação imobiliária, 

também em relação àquelas incorporadoras para as quais se tenha obstado a novação 

recuperacional de obrigações vinculadas ao patrimônio de afetação (a exemplo do que ocorreu 

na recuperação judicial do grupo PDG Realty S/A), como consequência do deferimento do 

processamento da recuperação judicial, vez que, a partir disso, aos credores não é mais possível 

excutir bens do patrimônio geral ou afetado, sem prévia autorização expressa do juízo 

recuperacional.259  

Assim sendo, crê-se que a solução dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos 

julgamentos dos agravos de instrumento interpostos contra a decisão que concedeu a 

recuperação judicial ao grupo PDG Realty S/A maneja mais adequadamente a questão envolta 

                                                           
258 Art. 47 da Lei Federal nº 11.101/2005. 
259 Autorização que pode ser concedida após a homologação do plano de recuperação judicial, se ficar 
caracterizado que o bem excutido não é essencial para seu cumprimento. Nesse sentido: “Ao Juízo da Recuperação 
caberá avaliar a destinação dos valores arrecadados com a excussão de determinados bens, de maneira que o plano 
de recuperação judicial seja obedecido e não incorra em maiores prejuízos os credores sujeitos, vez que estes 
tambeém aguardam o recebimento dos seus créditos” (TJSP, AI nº 2009397-30.2015.8.26.0000, 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Des. Rel. Ricardo Negrão, d.j. 14/03/2016). “Nota-se que após a aprovação do 
plano, é do Juízo da recuperação a competência para quaisquer atos tendentes ao pagamento do crédito trabalhista, 
a ser habilitado na respectiva classe. Jurisprudência extremamente recente do STJ mantém tal entendimento. 
Vejamos: “No caso de deferimento da recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho se limita à 
apuração do respectivo crédito (processo de conhecimento), sendo vedada a prática, pelo citado Juízo, de qualquer 
ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação (procedimento de execução)” (STJ, CC 145027-
SC, 2ª Seção, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24/08/2016, DJe 31/08/2016) “Encontra-se pacificado na 
jurisprudência desta Corte o entendimento de que, deferido o pedido de recuperação judicial, as ações e execuções 
trabalhistas devem prosseguir no âmbito do juízo universal, mesmo nos casos de penhora anterior ou naqueles em 
que ultrapassado o prazo de suspensão de que trata o artigo 6º, § 4, da Lei 11.101/2005” (STJ, AgInt no CC 
146036-RS, 2ª Seção, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/09/2016, DJe 20/09/2016) À luz de entendimento 
jurisprudencial pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, atos de excussão do patrimônio da recuperanda perante 
o Juízo Trabalhista violam os interesses da comunidade de credores que, da mesma forma como a credora 
trabalhista, encontram-se sujeitos aos efeitos da moratória” (TJSP, AI nº 2191122-15.2016.8.26.0000, 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial, Des. Rel. Francisco Loureiro, d.j. 03.02.2017). “PROCESSO CIVIL. Decisão 
que obstou a penhora no rosto dos autos na recuperação judicial. Execução fiscal noticiada pela recorrente, por 
força de expressa disposição legal, tem seu prosseguimento garantido até o recebimento integral do crédito, mesmo 
diante da existência de ação de recuperação judicial em pleno curso, o que não significa a possibilidade de 
penhorar, de forma indiscriminada, qualquer ativo do devedor e levá-lo à hasta pública, sem qualquer interferência 
do Juízo da Recuperação. Alienação de bens em execuções individuais pode inviabilizar a própria finalidade da 
recuperação judicial, em prejuízo de toda a coletividade de credores sujeitos à moratória. Precedente 
jurisprudencial que autoriza a penhora, mas sem implicar na transferência imediata do valor resultante da alienação 
de ativos da recuperanda para a agravante, cabendo ao Juízo da Recuperação Judicial avaliar novamente se a 
destinação de parte do dinheiro arrecadado com a excussão de determinado bem não prejudicará o plano e os 
credores que também aguardam o recebimento dos seus respectivos créditos.” (TJSP, AI nº 2063999-
39.2013.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Des. Rel. Francisco Loureiro, d.j. 20.2.2014). 
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ao tratamento das universalidades de direito próprias dos patrimônios geral e separados, se 

comparada às soluções ofertadas nos julgamentos dos recursos interpostos contra as decisões 

que deferiram o processamento da recuperação judicial aos grupos Viver S/A e Tiner/TBR.  

  

3.2.3.5. Outros casos de recuperação judicial de empresas de incorporação imobiliária 

 

Existem ainda outros dois casos de recuperação judicial de empresas incorporação 

imobiliária tramitando perante o Poder Judiciário que merecem ser brevemente comentados.  

O primeiro caso envolve a recuperação judicial do grupo empresarial de incorporação 

imobiliária que aqui se convenciona designar simplesmente de grupo FCA.  

Recentemente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento 

ao recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A que visava reformar a 

decisão de primeira instância, a qual, por sua vez, havia deferido o processamento da 

recuperação judicial às empresas FCA Incorporação e Construção Ltda., Miami Center 

Participações e Sociedade Incorporadora Residencial Miami Center S/A, esta última com 

empreendimento afetado.260  

Para o juízo de primeiro grau e, posteriormente, também para o Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios, não há vedação legal que proíba o deferimento do processamento 

da recuperação judicial à empresa de incorporação imobiliária responsável pela incorporação 

de empreendimento sujeito ao regime de afetação.    

Ressalvou-se, naquelas oportunidades, ser característica básica do patrimônio de 

afetação a incomunicabilidade de suas receitas com outras estranhas à incorporação afetada, 

motivo pelo qual não se possibilitou ao patrimônio separado “responder por quaisquer outras 

obrigações que não sejam aquelas vinculadas à incorporação respectiva”261.  

Em outras palavras, deferiu-se a consolidação processual, mas se negou a consolidação 

substancial especificamente ao patrimônio de afetação. Com isso, autorizou-se a novação das 

obrigações inerentes à incorporação imobiliária afetada, tão somente para os casos em que 

comprovada a entrega do empreendimento acabado aos seus respectivos adquirentes. 

Disso resulta que a decisão ofertada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios se harmoniza com o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo exarado no 

                                                           
260 Processo nº 0006732-87.2017.8.07.0015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, 
Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.  
261 Cf. fl. 7 da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal nos autos do agravo de instrumento 
nº 0705074-95.2018.8.07.0000. 
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caso da recuperação judicial do grupo PDG Realty S/A nas partes em que inviabiliza a 

consolidação substancial e a novação recuperacional para obrigações vinculadas a 

empreendimentos inacabados.   

O indeferimento da consolidação substancial é corolário dos artigos 31-A ao 31-F da 

Lei Federal nº 4.591/1964, os quais autorizam que receitas e dívidas do patrimônio separado se 

confundam com aquelas vinculadas ao patrimônio geral do incorporador imobiliário somente a 

partir do momento em que extinto o patrimônio de afetação, nos termos do art. 31-E 

(ressalvadas as duas exceções do art. 31-A, § 8º), ressalvadas as exceções do § 8º do citado art. 

31-A.  

Com efeito, na pendência da extinção do patrimônio de afetação nos termos do art. 31-

E da Lei Federal nº 4.591/1964, não há mesmo como se autorizar a consolidação substancial 

das receitas e despesas do empreendimento afetado com outras de empreendimentos diversos 

ou relacionadas ao patrimônio geral do incorporador imobiliário.  

Pelo exposto, entende-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal e Territórios agiram com acerto no ponto em que verificam a 

impossibilidade de se consolidar substancialmente dívidas e receitas do empreendimento 

afetado com aquelas vinculadas a outros empreendimentos ou qualquer outra fonte que a ele 

não diga respeito.  

Por outro lado, a novação recuperacional para obrigações vinculadas ao patrimônio de 

afetação não depende da conclusão da incorporação afetada, mas sim da prévia e expressa 

autorização dos adquirentes, como forma de se afastar o risco inerente à destituição da 

incorporadora, o qual acabaria por esvaziar o ativo existente para garantir o cumprimento do 

plano de recuperação judicial, qual seja, o empreendimento em construção.  

Em função disso, crê-se que os entendimentos do Tribunal de Justiça de São Paulo e do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios poderiam ser diferentes, se acaso 

apresentada, no momento da distribuição do pedido de recuperação judicial, a prova apta a 

demonstrar a concordância dos adquirentes em relação à propositura da demanda recuperatória, 

qual seja, a ata de assembleia geral de adquirentes, na linha do que consta a seguir no capítulo 

destinado à proposta de boas práticas.  

Dito isso, há que se ressaltar também que o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios divergem em relação à possibilidade de se novar em 

recuperação judicial obrigações da incorporação imobiliária afetada após o término das obras.  

Dos breves relatos tecidos acima é possível notar que a permissão conferida pelo 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que se busque a novação 
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recuperacional de obrigações vinculadas ao patrimônio de afetação após o término do 

empreendimento, não foi concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em quaisquer dos 

casos julgados até o momento.   

A esse respeito é de se dizer que, uma vez terminado o empreendimento, não há mais se 

falar, por óbvio, em direito dos adquirentes à destituição da incorporadora imobiliária, com base 

no disposto no art. 43, incisos III, VI e VII da Lei Federal nº 4.591/1964. Em sendo assim, com 

a conclusão das obras, desaparece o risco de esvaziamento do ativo (representado pelo 

empreendimento imobiliário) no curso do cumprimento do plano de recuperação judicial pela 

empresa de incorporação imobiliária.   

Nesse caso, ao incorporador imobiliário deve ser autorizado o processamento da 

recuperação judicial ou sua concessão também para a novação recuperacional de dívidas 

vinculadas ao patrimônio de afetação, uma vez que o risco de esvaziamento do ativo a servir 

para o cumprimento do plano de recuperação judicial foi afastado com a conclusão do 

empreendimento.  

Por isso, entende-se que a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios se afina às lógicas da Lei Federal nº 4.591/1964 e da Lei Federal nº 11.101/2005, na 

parte em que se autorizou a novação recuperacional às obrigações da incorporadora imobiliária 

vinculadas ao patrimônio de afetação após o término do empreendimento, com a ressalva acerca 

da impossibilidade de se consolidar créditos e dívidas do patrimônio separada com outras que 

lhe forem estranhas.   

Dito isso, vale lembrar que a recuperação judicial somente será concedida após a 

aprovação o plano recuperatório em assembleia geral de credores. Daí é que o direito dos 

credores estará resguardado, afinal, caberá a eles optar pela novação recuperacional das 

obrigações vinculadas ao patrimônio de afetação ou liquidação do acervo, corolário da 

decretação de falência. 

Em relação ao segundo e último caso entendido como relevante à discussão em tela, 

qual seja, a recuperação judicial do grupo empresarial de incorporação imobiliária conhecido 

como Cosil,262 tem-se que a importância deste caso se dá em função de recente decisão proferida 

pela juíza que o preside, parcialmente confirmada, em análise perfunctória, pelo desembargador 

designado para relatar os recursos interpostos contra ela. 

Isso porque a decisão em alusão deferiu o processamento da recuperação judicial em 

consolidação processual e substancial, inclusive para sociedades de propósito específico 

                                                           
262 Processo nº 0011975-19.2018.8.25.0001, em trâmite perante a 14ª Vara Cível de Aracaju/SE. 
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proprietárias de imóveis em cuja matrícula consta a averbação de patrimônio de afetação para 

servirem à atividade de incorporação imobiliária, o que, na linha do quanto produzido acima, 

atenta contra as regras dos arts. 31-A ao 31-F da Lei Federal nº 4.591/1964, cuja redação é 

expressa para objetar a confusão entre as universalidades de direito existentes no âmbito de seu 

respectivo titular.263  

Ao analisar os pedidos de urgência apresentados nos recursos de agravo de instrumento 

interpostos por Banco Bradesco S/A, Banco Itaú-Unibanco S/A e Banco do Brasil S/A, o 

desembargador designado para relatá-los alterou perfunctoriamente a decisão agravada tão 

somente para determinar a apresentação de: 

 

duas listagem [sic] de credores, ainda que englobando débitos de todas as empresas 
componentes do grupo: uma relação de credores deve ser composta pelas obrigações 
não vinculadas à incorporação e outra relação de credores deve ser composta pelas 
obrigações vinculadas à incorporação.264 

 

No caso do grupo Cosil, recuperandas e credores aguardam a apresentação das referidas 

listagens, bem como o julgamento dos agravos de instrumento em comento. Os recursos de 

agravo de instrumento interpostos contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação 

judicial em consolidação substancial, como dito, ainda não foram julgados, mas em se 

confirmando a decisão de primeira instância, entende-se cabível a reforma pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em razão da indigitada violação à Lei Federal nº 4.591/1964.  

 Destarte, verifica-se que o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo ainda é no 

sentido de se impedir a novação de dívidas do patrimônio de afetação em sede de recuperação 

judicial, ao passo que a posição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pela 

possibilidade de aplicar a referida novação, desde que em plano de recuperação judicial 

apartado, sem consolidação substancial, e tão somente em relação às obrigações de 

empreendimentos finalizados, não havendo, por fim, entendimento do Tribunal de Justiça de 

                                                           
263 Para a juíza prolatora da decisão, a consolidação substancial é supostamente possível “posto que as empresas 
do grupo econômico Cosil se apresentam como um bloco único de atuação e são vistas pelo mercado como uma 
unidade para fins de responsabilidade patrimonial. Constatando-se unidade de ações, confusão patrimonial, 
garantias cruzadas e atuação em bloco no mercado, as empresas devem apresentar recuperação judicial aos seus 
credores com consolidação substancial, da mesma forma que seriam atingidas individualmente por dívidas das 
outras empresas com o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica. [...] A atuação integrada das 
empresas em recuperação com a prevalência de diversas obrigações cruzadas são indicativos de que o tratamento 
isolado para cada empreendimento ou credor, não é benéfico para as obras não finalizadas e, sobretudo, revela 
risco de privilégio para alguns credores, ferindo os princípios da isonomia e preservação das empresas” (fls. 5629-
5630). 
264 Fl. 428 dos autos do recurso de agravo de instrumento nº 0008962-15.2018.8.25.0000, interposto por Banco 
Bradesco S/A. 



88 
 

 

Sergipe acerca da manutenção, ou não, da decisão da 14ª Vara Cível de Aracaju, que por sua 

vez deferiu a substancial consolidation também entre as dívidas do empreendimento afetado. 

 

3.3. A falência da empresa de incorporação imobiliária 

 

O incorporador imobiliário, como sabido, pode ser pessoa física ou jurídica.265 Se, ao 

longo da incorporação imobiliária, configurar-se o inadimplemento de suas obrigações perante 

seus credores,266 sua insolvência civil ou falência poderá ser declarada pelo juízo competente.267 

Nos termos do art. 94, I, da Lei Federal nº 11.101/2005, qualquer credor com crédito 

superior a 40 (quarenta) salários mínimos pode requerer a decretação judicial de falência do 

incorporador imobiliário.268   

O pedido de falência pode interessar aos credores, notadamente àqueles detentores de 

garantias reais – tal como ocorre, geralmente, com o financiador da obra, que, para financiá-la, 

exige em troca, em regra, o oferecimento deste tipo de garantia, representada pela hipoteca do 

terreno e/ou das unidades imobiliárias a serem entregues aos adquirentes.  

Isso ocorre, pois, com a decretação de falência, o crédito tributário passa a não mais 

guardar preferência em relação “aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de 

restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor 

do bem gravado”, tal como se extrai do inciso I do parágrafo único do art. 186 do Código 

Tributário Nacional (Lei Federal nº 5.172/1966).269  

                                                           
265 Tal como prevê o caput do art. 29 da Lei Federal nº 4591/1964. 
266 Explica Fábio Konder Comparato que “[...] nem todo inadimplemento caracteriza a insolvência. O devedor 
pode deixar de adimplir porque tem sérias razões jurídicas para fazê-lo; dúvida relevante sobre o montante da 
dívida, exceção de contrato não cumprido, falência do credor etc. Em todos esses casos, existe o inadimplemento 
qualificado pela falta de razão de direito” (O seguro de crédito: estudo jurídico, São Paulo, Revista dos Tribunais, 
1968, pp. 46-47 apud Adriana Paiva Vasconcelos, O papel dos credores no direito falimentar: uma análise 
histórica e à luz de certos órgãos, Dissertação de Mestrado apresentada na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, São Paulo, 2013, p. 13). 
267 Nos termos dos arts. 955 e seguintes do Código Civil, para o caso da insolvência civil, ou dos arts. 94 e seguintes 
da Lei Federal nº 11.101/05, para o caso da falência. 
268 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica a respeito da necessidade de preenchimento deste 
requisito para se pleitear a decretação de falência de empresário. A esse respeito, serve de exemplo o resultado do 
julgamento do Recurso Especial nº 1433652/RJ, assim ementado: “No sistema inaugurado pela Lei n. 11.101/2005, 
os pedidos de falência por impontualidade de dívidas aquém do piso de 40 (quarenta) salários mínimos são 
legalmente considerados abusivos, e a própria lei encarrega-se de embaraçar o atalhamento processual, pois elevou 
tal requisito à condição de procedibilidade da falência (art. 94, inciso I)” (STJ, REsp 1433652/RJ, Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão, j. 18.09.2014). 
269 Com redação dada pela Lei Complementar nº 118/05, contemporânea à Lei Federal nº 11.101/05, que, por sua 
vez, apresenta, em seu art. 83, a mesma ordem de preferência do inciso I do parágrafo único do art. 186 do Código 
Tributário Nacional. Para Marcos Lisboa e Otávio Ribeiro Damaso, a inversão de posições representa uma 
vantagem do novo sistema falimentar quando comparado ao anterior: “No novo modelo também foi feita uma 
inversão das posições ocupadas pelos créditos tributários e aqueles derivados de garantia real. A situação atual, 
em que o Fisco recebe imediatamente após os credores trabalhistas, constitui um desincentivo à participação dos 
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Sobrevindo a decretação de falência do incorporador imobiliário, independentemente de 

quem a tenha requerido, o administrador judicial nomeado pelo juízo arrecadará os bens 

deixados pelo falido, com vistas a realizar os pagamentos em favor dos credores habilitados a 

partir do recebimento do produto de sua alienação.  

É provável que, na data da decretação de falência do incorporador imobiliário, existam 

empreendimentos pendentes de conclusão. Por conta do benefício tributário concedido no art. 

4º da Lei Federal nº 10.931/2004, é provável também que estes empreendimentos estejam 

submetidos ao regime de afetação. 

No caso do empreendimento imobiliário inacabado sujeito ao regime de afetação, sua 

arrecadação não ocorrerá pelo administrador judicial em favor da massa falida, a não ser no 

caso de serem aplicáveis as sanções do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004, por ocasião do 

descumprimento, pelos adquirentes, aos prazos para realização de assembleias, leilões e 

pagamentos a credores tributários, previdenciários e trabalhistas.  

Da decretação de falência em diante, todas as receitas do empreendimento afetado 

inacabado serão movimentadas “pela comissão de representantes e, para esse fim, deverá ela 

providenciar a abertura de nova conta-corrente e para essa transferir o saldo que por ventura 

existir na conta-corrente especial anteriormente aberta pela incorporadora”270. 

Também a partir da decretação de falência do incorporador imobiliário, a comissão de 

representantes, os adquirentes, o juízo da falência ou a instituição financiadora tratará(ão) de 

convocar e realizar assembleia geral de adquirentes, para, dentre outros assuntos, instituir o 

condomínio de construção e decidir pela continuação da obra ou liquidação do patrimônio de 

afetação (art. 31-F, §1º, Lei Federal nº 4.591/1964). 

Independentemente da decisão tomada pelos adquirentes, a comissão de representantes 

terá 60 (sessenta) dias, a contar da assembleia geral, para promover leilão público, a fim de 

                                                           
demais credores no processo de recuperação e falência. A redução da prioridade do crédito tributário traz ganhos 
institucionais vinculados ao respeito aos contratos e à garantia de participação de outras classes de credores no 
processo de resolução. Neste caso, as consequências são positivas para o mercado de crédito – pela maior clareza 
em suas relações contratuais –, mas também para a autoridade tributária e, por consequência, para a sociedade 
como um todo, pela possibilidade de recuperação de valores potencialmente superiores. A elevação dos créditos 
com garantia real ao segundo posto na escala de prioridades encontra-se em consonância com o objetivo de 
aumentar a participação dos credores no processo e a celeridade na realização dos ativos. Com reais perspectivas 
de recuperação de seus créditos, os credores acompanharão de perto os processos e pressionarão por uma eficaz 
solução das eventuais dificuldades da empresa” (A racionalidade econômica da nova lei de falências e 
recuperação de empresas, in: Luiz Fernando Valente de Paiva, Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas, Editora Quartier Latin, 2005, pp. 58-59).  
270 Melhim Namem Chalhub, Incorporação imobiliária, cit., p. 146. 
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lograr “a venda das frações ideais e respectivas acessões que, até a data da decretação da 

falência ou insolvência não tiverem sido alienadas pelo incorporador”271.  

Com o recebimento do preço resultante do leilão público, os adquirentes terão 05 (cinco) 

dias para pagar “os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e 

cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho”, “créditos 

com garantia real até o limite do valor do bem gravado” e “créditos tributários, 

independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas 

tributárias”272. 

O preço recebido com a realização do leilão público pode não ser suficiente para quitar 

os créditos mencionados no parágrafo anterior. Independentemente disso, fato é que os 

adquirentes terão até um ano contado da assembleia geral, “ou até a data da concessão do habite-

se, se esta ocorrer em prazo inferior”273, para quitá-las, sob pena de perda dos “efeitos do regime 

de afetação”274, bem como da eficácia também a deliberação pela continuação das obras, em 

sendo este o caso. 

Nesse ponto, vale lembrar que a perda dos efeitos do regime de afetação implica na 

possibilidade de o administrador judicial da massa falida do incorporador imobiliário arrecadar 

o patrimônio de afetação, para que seus bens sirvam de pagamento aos credores a ele 

desvinculados, o que, por consequência, reduz, necessariamente, o valor percebido pelos 

adquirentes quando do recebimento de seu crédito. 

Para evitar que isso ocorra, os adquirentes podem ter deliberado (na assembleia geral 

resultante da falência ou em conclave posterior) a “venda do terreno, das acessões e demais 

bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, mediante leilão ou outra forma”275. Tal 

decisão implica necessariamente na não continuação do empreendimento pelos adquirentes, à 

luz do art. 43, VII, da Lei Federal nº 4.591/1964.276 Nessa seara, uma vez alienado o terreno, as 

                                                           
271 Art. 31-F, §14, Lei Federal nº 4.591/1964. 
272 Afirmação que se faz à luz da interpretação dos artigos 31-F, § 18, I, do Lei Federal nº 4.591/1964, 186, 
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, e 83, I, II e III, da Lei Federal nº 11.101/2005. A 
interpretação se dá nesses moldes, em razão do teor do art. 31-F, § 18, I, do Lei Federal nº 4.591/1964, que, ao 
fazer remessa ao art. 186 do Código Tributário Nacional, acaba indiretamente por ratificar a aplicação do critério 
trazido com o art. 83 da Lei Federal nº 11.101/2005. 
273 Art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004. 
274 Idem. 
275 Inciso VII do art. 43 da Lei Federal nº 4.591/1964. 
276 Lei Federal nº 4.591/1964: “Art. 43. [...] VII - em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo 
regime da afetação e não sendo possível à maioria prosseguir na construção, a assembléia geral poderá, pelo voto 
de 2/3 (dois terços) dos adquirentes, deliberar pela venda do terreno, das acessões e demais bens e direitos 
integrantes do patrimônio de afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na 
proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda, depois de pagas as 
dívidas do patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe couber, nos 
termos do art. 40; não se obtendo, na venda, a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, reajustada na 
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acessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio de afetação, seu produto será 

utilizado para o pagamento dos credores do empreendimento afetado, sendo somente a partir 

disso possível aos adquirentes distribuir “entre si, na proporção dos recursos que 

comprovadamente tiverem aportado, o resultado líquido da venda”277. 

Se, ainda assim, o valor recebido com a venda dos bens do patrimônio de afetação não 

for suficiente para a quitação de suas dívidas, os credores prejudicados poderão buscar o 

recebimento da quantia faltante perante a massa falida do incorporador imobiliário,278 sendo, 

nesse caso, possível aos adquirentes acessarem o patrimônio pessoal do falido. Em sendo o 

valor da venda suficiente, a comissão de representantes do patrimônio de afetação 

disponibilizará o resultado positivo para que seja arrecadado em favor da massa falida. 

Por outro lado, existindo interesse pela continuação do empreendimento, os adquirentes 

podem pagar, com seus próprios recursos, os créditos dos credores tributários, previdenciários 

e trabalhistas, com vistas a evitarem a incidência das penalidades do art. 9º da Lei Federal nº 

10.931/2004, se a venda das frações ideais e respectivas acessões não proporcionar resultado 

suficiente a tanto, bem como se, por algum óbice, a realização dos leilões públicos não for 

possível dentro dos prazos estipulados pelo indigitado art. 9º; nos termos do inciso II § 18 do 

art. 31-F da Lei Federal nº 4.591/1964, depois de quitadas as obrigações perante os credores 

que lhe são preferenciais, os adquirentes podem ser reembolsados das quantias que tiverem 

despendido a este título. 

Configurado o atendimento dos requisitos do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004, a 

obra seguirá seu rumo, se for o caso. Diferentemente do que ocorre no caso da recuperação 

judicial do incorporador imobiliário, a continuação das obras fica a cargo dos adquirentes, 

sendo-lhes possível, para tanto, contratar outro incorporador imobiliário em quaisquer dos 

regimes previstos em lei. 

                                                           
forma da lei e de acordo com os critérios do contrato celebrado com o incorporador, os adquirentes serão credores 
privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo subsidiariamente os bens pessoais do 
incorporador.”  
277 Idem. 
278 Melhim Namem Chalhub explica que “[p]ela afetação, a construção de edifício pelo regime da incorporação, 
bem como os demais atos relativos à incorporação, têm sua própria esfera patrimonial, dentro da qual estarão 
confinados os direitos e as obrigações das partes envolvidas, que, de uma parte, se beneficiarão dos resultados dos 
negócios e, na contrapartida, responderão pelas respectivas dividas, respondendo só eles por essas dívidas, 
ressalvada a responsabilidade do incorporador, esta decorrente das suas obrigações legais e contratuais relativas à 
construção e à entrega de coisa futura, por preço determinado ou determinável”. (Incorporação imobiliária, cit., 
pp. 95-97). 
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A continuação das obras demanda pelo pagamento de todas as dívidas deixadas pelo 

incorporador imobiliário falido.279 A lógica do patrimônio de afetação é de que, no caso da 

deliberação dos adquirentes pela continuação das obras, a venda, em leilão público realizado 

por ocasião da decretação de falência do incorporador imobiliário, das frações ideais e 

respectivas acessões, seja suficiente a fazer frente ao pagamento dos créditos dos credores do 

empreendimento afetado.  

Esse entendimento parte da premissa de que os recursos do patrimônio de afetação não 

devem ser utilizados para o pagamento de dívidas que lhe são estranhadas. A falência, na lógica 

da Lei Federal nº 4.591/1964, é decretada por ocasião do desequilíbrio econômico-financeiro 

do incorporador imobiliário, e não de fraude perpetrada por ele com a utilização das receitas do 

patrimônio de afetação para outros fins que não o cumprimento da finalidade almejada.  

A despeito disso, os processos de recuperação judicial e falência propostos nos últimos 

anos têm demonstrado que é extremamente corriqueira a confusão das receitas do patrimônio 

de afetação com o patrimônio geral do incorporador imobiliário.  

Disso resulta, por vezes, a insuficiência de bens a fazer frente às dívidas do patrimônio 

de afetação deixadas pelo incorporador imobiliário com a sua falência. Por isso, mesmo no caso 

do empreendimento afetado, a soma da venda, em leilão público, das frações ideais e 

respectivas acessões, com os valores devidos pelos adquirentes por força dos contratos 

celebrados com o incorporador falido, pode não proporcionar resultado suficiente ao pagamento 

dos créditos de credores trabalhistas, financeiros, fiscais, previdenciários e prestadores de 

serviços. 

Como sabido, ao contrário do que ocorre com o empreendimento imobiliário não 

afetado, estando a incorporação sujeita ao regime de afetação, enquanto vigente o patrimônio 

de afetação, a obrigação de pagar os credores da incorporação afetada permanece alocada nos 

adquirentes, por força da sub-rogação que se dá com a decretação de falência do incorporador 

imobiliário, nos casos em que deliberada a continuidade das obras pela maioria de adquirentes 

                                                           
279 A respeito dos limites atribuíveis à responsabilidade dos agentes envolvidos na incorporação imobiliária sujeita 
ao regime de afetação, notadamente dos adquirentes e incorporador, vale conferir a lição de Melhim Namem 
Chalhub: “Importa ressaltar que a afetação não elimina por completo a possibilidade de prejuízo dos adquirentes, 
mas delimita esse risco, fazendo com que ele fique contido no limite das obrigações próprias do empreendimento, 
tendo como teto o preço contratado para aquisição das unidades. Se o incorporador vier a falir, o empreendimento 
não será arrecadado à massa, mas passará a ser administrado diretamente pelos adquirentes, por meio de sua 
comissão de representantes. Vale dizer: os adquirentes das unidades imobiliárias de determinada obra e os credores 
daquela obra devem obter a satisfação dos seus direitos com as receitas do empreendimento e, por outro lado, não 
sofrem os efeitos dos desiquilíbrios do patrimônio geral do incorporador, nem são contaminados por eventual 
insucesso de outros empreendimentos do mesmo incorporador, porque os compromissos de cada empreendimento 
afetado devem ser atendidos pelas suas receitas próprias” (Idem, ibidem).  
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em assembleia. Essa sub-rogação decorre da aplicação dos artigos 31-F, §§ 11 e 15,280 e 42,281 

todos da Lei Federal nº 4.591/1964, sendo que, nos termos do § 12 do mesmo art. 31-F: 

 

[p]ara os efeitos do § 11 deste artigo, cada adquirente responderá individualmente 
pelo saldo porventura existente entre as receitas do empreendimento e o custo da 
conclusão da incorporação na proporção dos coeficientes de construção atribuíveis às 
respectivas unidades, se outro critério de rateio não for deliberado em assembléia geral 
por dois terços dos votos dos adquirentes, observado o seguinte:   
I - os saldos dos preços das frações ideais e acessões integrantes da incorporação que 
não tenham sido pagos ao incorporador até a data da decretação da falência ou da 
insolvência civil passarão a ser pagos à Comissão de Representantes, permanecendo 
o somatório desses recursos submetido à afetação, nos termos do art. 31-A, até o limite 
necessário à conclusão da incorporação;   
II - para cumprimento do seu encargo de administradora da incorporação, a Comissão 
de Representantes fica investida de mandato legal, em caráter irrevogável, para, em 
nome do incorporador ou do condomínio de construção, conforme o caso, receber as 
parcelas do saldo do preço e dar quitação, bem como promover as medidas 
extrajudiciais ou judiciais necessárias a esse recebimento, praticando todos os atos 
relativos ao leilão de que trata o art. 63 ou os atos relativos à consolidação da 
propriedade e ao leilão de que tratam os arts. 26 e 27 da Lei no 9.514, de 20 de 
novembro de 1997, devendo realizar a garantia e aplicar na incorporação todo o 
produto do recebimento do saldo do preço e do leilão;   
III - consideram-se receitas do empreendimento os valores das parcelas a receber, 
vincendas e vencidas e ainda não pagas, de cada adquirente, correspondentes ao preço 
de aquisição das respectivas unidades ou do preço de custeio de construção, bem como 
os recursos disponíveis afetados; e  
IV - compreendem-se no custo de conclusão da incorporação todo o custeio da 
construção do edifício e a averbação da construção das edificações para efeito de 
individualização e discriminação das unidades, nos termos do art. 44. 

 

Em sendo mantida a decisão dos adquirentes pela continuação das obras do 

empreendimento afetado, ainda que após a descoberta de expressivo passivo deixado no 

patrimônio de afetação pelo incorporador imobiliário falido, cumprirá à comissão de 

representantes negociar o pagamento dos créditos em aberto. 

Diante da necessidade de se pagar os credores do empreendimento afetado, a celebração 

de acordos nesse ambiente tende a se apresentar vantajosa, vez que, de um lado, permite a 

continuação das obras sem a existência de passivo relevante que impede a tomada de novos 

créditos, e, de outro, possibilita o recebimento do crédito de maneira mais rápida.   

À comissão de representantes não é possível outorgar a escritura pública definitiva de 

compra e venda em favor do adquirente que não estiver adimplente em relação ao pagamento 

                                                           
280 “§ 15. Na hipótese de que trata o § 14, o arrematante ficará sub-rogado, na proporção atribuível à fração e 
acessões adquiridas, nos direitos e nas obrigações relativas ao empreendimento, inclusive nas obrigações de 
eventual financiamento, e, em se tratando da hipótese do art. 39 desta Lei, nas obrigações perante o proprietário 
do terreno”. 
281 “Art. 42. No caso de rescisão do contrato relativo à fração ideal de terreno e partes comuns, a pessoa em cujo 
favor se tenha operado a resolução sub-rogar-se-á nos direitos e obrigações contratualmente atribuídos ao 
inadimplente, com relação a construção”. 
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de suas obrigações, dentre as quais se inclui o pagamento das despesas para a conclusão do 

empreendimento, inclusive dos créditos não pagos pelo incorporador falido282 – sem prejuízo 

da possibilidade de o adquirente conferir garantia hipotecária e, com isso, lograr a escritura a 

seu favor.283 Configurado o inadimplemento das obrigações do adquirente perante a comissão 

de representantes, sua unidade será leiloada, nos termos do art. 63.284 

                                                           
282 Arnaldo Rizzardo explica que o mandato da comissão de representantes se mantem “enquanto não solvidas 
todas as obrigações, em obediência ao § 4º, isto é, “mesmo depois de concluída a obra”, se persistirem encargos. 
Somente com a abertura das matrículas das unidades e frações no registro imobiliário, em favor dos adquirentes, 
e desde que haja plena quitação de dívidas contraídas, termina o múnus da representação, quando se nomeará, para 
a administração, um síndico com a finalidade de administrar o condomínio. Com certeza, já que o cumprimento 
da finalidade da instituição do patrimônio de afetação é garantir a obra, terminada a obra, e devidamente 
individuada, com a abertura das matrículas, extingue-se também o patrimônio de afetação. Em síntese, a comissão 
de representantes é investida de mandato irrevogável, com poderes para outorgar aos adquirentes, desde que já 
tenham cumprido integralmente suas obrigações, as escrituras públicas definitivas da transferência dos imóveis. 
Este mandato será válido mesmo após a conclusão da obra. Caso o adquirente tenha obrigações a cumprir, se 
provado estar adimplente, será celebrado contrato definitivo condicionado à constituição de garantia real sobre o 
imóvel.” (Ob. cit., p. 405 – destacou-se).  
283 A esse respeito, Arnaldo Rizzardo considera que “[o] §6º [do art. 31-F da Lei Federal nº 4.591/1964] confere 
poderes, ao prever que: Os contratos definitivos serão celebrados mesmo com os adquirentes que tenham 
obrigações a cumprir perante o incorporador ou a instituição financiadora, desde que comprovadamente 
adimplentes, situação em que a outorga do contrato fica condicionada à constituição de garantia real sobre o 
imóvel, para assegurar o pagamento do débito remanescente. Não se impede o contrato definitivo pelo fato da 
pendência de obrigações, se oferecida garantia suficiente, que será sobre o imóvel, e que se exterioriza pela 
hipoteca.” (Idem, p. 406). 
284 “Art. 63. É lícito estipular no contrato, sem prejuízo de outras sanções, que a falta de pagamento, por parte do 
adquirente ou contratante, de 3 prestações do preço da construção, quer estabelecidas inicialmente, quer alteradas 
ou criadas posteriormente, quando fôr o caso, depois de prévia notificação com o prazo de 10 dias para purgação 
da mora, implique na rescisão do contrato, conforme nêle se fixar, ou que, na falta de pagamento, pelo débito 
respondem os direitos à respectiva fração ideal de terreno e à parte construída adicionada, na forma abaixo 
estabelecida, se outra forma não fixar o contrato. § 1º Se o débito não fôr liquidado no prazo de 10 dias, após 
solicitação da Comissão de Representantes, esta ficará, desde logo, de pleno direito, autorizada a efetuar, no prazo 
que fixar, em público leilão anunciado pela forma que o contrato previr, a venda, promessa de venda ou de cessão, 
ou a cessão da quota de terreno e correspondente parte construída e direitos, bem como a sub-rogação do contrato 
de construção. § 2º Se o maior lanço obtido fôr inferior ao desembôlso efetuado pelo inadimplente, para a quota 
do terreno e a construção, despesas acarretadas e as percentagens expressas no parágrafo seguinte será realizada 
nova praça no prazo estipulado no contrato. Nesta segunda praça, será aceito o maior lanço apurado, ainda que 
inferior àquele total. § 3º No prazo de 24 horas após a realização do leilão final, o condomínio, por decisão unânime 
de Assembléia-Geral em condições de igualdade com terceiros, terá preferência na aquisição dos bens, caso em 
que serão adjudicados ao condomínio. § 4º Do preço que fôr apurado no leilão, serão deduzidas as quantias em 
débito, tôdas as despesas ocorridas, inclusive honorário de advogado e anúncios, e mais 5% a título de comissão e 
10% de multa compensatória, que reverterão em benefício do condomínio de todos os contratantes, com exceção 
do faltoso, ao qual será entregue o saldo, se houver. § 5º Para os fins das medidas estipuladas neste artigo, a 
Comissão de Representantes ficará investida de mandato irrevogável, isento do impôsto do sêlo, na vigência do 
contrato geral de construção da obra, com podêres necessários para, em nome do condômino inadimplente, efetuar 
as citadas transações, podendo para êste fim fixar preços, ajustar condições, sub-rogar o arrematante nos direitos 
e obrigações decorrentes do contrato de construção e da quota de terreno e construção; outorgar as competentes 
escrituras e contratos, receber preços, dar quitações; imitir o arrematante na posse do imóvel; transmitir domínio, 
direito e ação; responder pela evicção; receber citação, propor e variar de ações; e também dos podêres ad juditia, 
a serem substabelecidos a advogado lealmente habilitado; § 6º A morte, falência ou concordata do condomínio ou 
sua dissolução, se se tratar de sociedade, não revogará o mandato de que trata o parágrafo anterior, o qual poderá 
ser exercido pela Comissão de Representantes até a conclusão dos pagamentos devidos, ainda que a unidade 
pertença a menor de idade. § 7º Os eventuais débitos fiscais ou para com a Previdência Social, não impedirão a 
alienação por leilão público. Neste caso, ao condômino sòmente será entregue o saldo, se houver, desde que prove 
estar quite com o Fisco e a Previdência Social, devendo a Comissão de Representantes, em caso contrário, 
consignar judicialmente a importância equivalente aos débitos existentes dando ciência do fato à entidade credora. 
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Para delimitar o valor da quantia devida por cada adquirente para a continuação do 

empreendimento afetado, cumpre à comissão de representantes saber o valor da dívida deixada 

pelo incorporador imobiliário falido, considerando-se os créditos anteriores à data da 

decretação da falência, bem como a quantia pendente para o término da obra. Com a delimitação 

do valor devido, a comissão de representantes poderá outorgar a escritura pública definitiva de 

compra e venda em favor do adquirente a partir do momento em que integralmente adimplida 

a sua quota-parte.  

A quitação de todas as obrigações dos adquirentes perante os credores do patrimônio de 

afetação pode ser aferida, então, pela outorga da integralidade das escrituras definitivas de 

compra e venda pela comissão de representantes em favor de seus representados. Aliando-se a 

isto (ou seja, ao registro de todos os títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos 

respectivos adquirentes) a averbação da construção e, quando for o caso, a extinção das 

obrigações do incorporador perante o financiador do empreendimento, o patrimônio de afetação 

será extinto, nos termos do art. 31-E, I, da Lei Federal nº 4.591/1964.285 

Do momento em que o patrimônio de afetação for extinto em diante, cumprirá aos 

credores do empreendimento terminado buscar o recebimento de seu crédito diretamente da 

massa falida do incorporador imobiliário, vez que a separação patrimonial anteriormente 

existente findou com o cumprimento dos requisitos do art. 31-E, I, da Lei Federal nº 4.591/1964. 

É possível que, na data da decretação da falência, as obras do empreendimento afetado 

já estejam concluídas. Nesse caso, ter-se-á, no limite, tão somente o cumprimento do primeiro 

requisito do inciso I do art. 31-E da Lei Federal nº 4.591/1964, inerente à averbação da 

construção. Os demais permanecerão pendentes de cumprimento para a extinção do patrimônio 

de afetação, afinal, o registro de todos os títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome 

dos respectivos adquirentes pressupõe a integral quitação das obrigações destes em relação aos 

                                                           
§ 8º Independentemente das disposições dêste artigo e seus parágrafos, e como penalidades preliminares, poderá 
o contrato de construção estabelecer a incidência de multas e juros de mora em caso de atraso no depósito de 
contribuições sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte. § 9º O contrato poderá dispor que o valor das 
prestações pagas com atraso, seja corrigível em função da variação do índice geral de preços mensalmente 
publicado pelo Conselho Nacional de Economia, que reflita as oscilações do poder aquisitivo da moeda nacional. 
§ 10. O membro da Comissão de Representantes que incorrer na falta prevista neste artigo, estará sujeito à perda 
automática do mandato e deverá ser substituído segundo dispuser o contrato.” 
285 Para Melhim N. Chalhub, “[s]e os requisitos para desafetação do acervo da incorporação (art. 31-E, I) forem 
atendidos com número de unidades inferior à totalidade das unidades da edificação, as unidades remanescentes 
deverão ser desafetadas e inteiramente liberadas no patrimônio geral do incorporador” (Da Incorporação 
Imobiliária – 3. ed. rev. e atual., Rio de Janeiro, Renovar, 2012, p. 119). A esse trecho cumpre acoplar o seguinte 
alerta: a ressalva do inciso I do art. 31-E a respeito da necessidade de se ter todas as unidades devidamente quitadas 
é justamente para garantir o pagamento da integralidade das obrigações deixadas em aberto pelo incorporador 
imobiliário falido. 
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credores do empreendimento afetado, inclusive do financiamento concedido para sua 

construção.  

Assim é que, no caso do empreendimento afetado construído sem a quitação da 

integralidade das obrigações inerentes à sua conclusão, à comissão de representantes cumprirá, 

igualmente, leiloar publicamente as frações ideais e respectivas acessões em estoque, bem como 

aquelas de adquirentes inadimplentes, para, uma vez quitadas as dívidas do empreendimento 

afetado deixadas pelo incorporador imobiliário falido, proceder-se à extinção do patrimônio de 

afetação. 

Também pode ser que o incorporador imobiliário falido não tenha sujeitado a 

incorporação imobiliária ao regime de afetação. Nessa hipótese, o empreendimento será 

arrecado pelo administrador judicial, para servir de pagamento aos credores do incorporador 

falido, estejam eles vinculados ou não à incorporação.  

Sem prejuízo, é possível que os adquirentes se reúnam em assembleia geral e deliberem 

pela continuação da obra, entretanto, isso somente se efetivará com a autorização exarada pelo 

juízo da falência do incorporador imobiliário.  

Veja-se, por oportuno, o que ocorreu no julgamento do Recurso Especial nº 1.115.605 

– RJ, de indiscutível importância para a ideal ilustração do ponto que ora estuda. Ao julgar o 

recurso especial em comento, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegitimidade da 

incorporadora imobiliária contratada pela comissão de representantes, para figurar no polo 

passivo de medida judicial proposta por credor da incorporadora falida, qual seja, Encol S/A, 

que passou a ter direito creditório em face desta última por ocasião da não adesão à decisão da 

assembleia geral de adquirentes para dar-se continuidades às obras (que, naquele caso, sequer 

haviam sido iniciadas). Com isso, limitou-se o direito do credor em buscar o recebimento de 

seu crédito tão somente perante a massa falida de Encol S/A, sem qualquer caráter de sub-

rogação em prejuízo da incorporadora contratada para terminar as obras e dos adquirentes 

representados pela comissão de representantes. 

Da análise do julgamento do REsp 1.115.605/RJ sobressai o entendimento de que, 

diferentemente do que ocorre com o patrimônio de afetação, não estando a incorporação 

submetida a este regime, a continuação da obra seguirá sem a sub-rogação nos direitos e deveres 

do incorporador falido dos adquirentes e da incorporadora contratada para terminar o 

empreendimento. Nessa hipótese, cumprirá aos credores buscarem o recebimento de seu crédito 

perante os outros bens deixados pelo incorporador imobiliário falido. O acesso à incorporação, 

para fins de recebimento de seu crédito, somente será possível aos credores do empreendimento 

não afetado em relação ao saldo positivo, acaso exista, resultante do término das obras. 
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Em outra hipótese, configurado o término das obras do empreendimento não afetado e, 

posteriormente, a decretação de falência do incorporador imobiliário, não haverá, por óbvio, se 

falar em continuidade das obras. Com isso, os adquirentes serão credores do falido assim como 

todos os outros que contra ele detenham direito de crédito pendente de satisfação. Cumprirá a 

estes, então, habilitar seus respectivos créditos nos autos da falência, para a finalidade de, se 

possível, recebe-los, de acordo com a classificação trazida com o art. 83 da Lei Federal nº 

11.101/2005.  

Em quaisquer dos quatro cenários ventilados acima (falência de incorporador 

imobiliário com empreendimentos afetados ou não, em que se tenha ou não concluído as obras), 

a falência pode se dar no âmbito de um grupo empresarial de incorporação imobiliária, sobre 

seus integrantes em conjunto ou isoladamente.286 É possível até mesmo que a falência seja 

decretada para todas as empresas do grupo, inclusive àquelas incorporadoras de 

empreendimentos imobiliários afetados, mas em relação a estes a arrecadação do patrimônio 

separado, como dito, somente ocorrerá à massa falida, se configurado o não cumprimento 

tempestivo das obrigações objeto do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004.287 Enquanto não 

configurado o inadimplemento das obrigações do indigitado art. 9º, somente o patrimônio geral 

do incorporador falido poderá servir ao pagamento de suas dívidas, bem como dos créditos 

habilitados na falência do grupo de incorporação imobiliário para o qual está vinculado. 

A tramitação de vários processos falimentares paralelos não é recomendada, em razão 

da insegurança jurídica que isso tende a gerar, como consequência natural do risco de decisões 

conflitantes exaradas por juízos de comarcas diferentes. Por isso, o ideal é que as empresas do 

grupo de incorporação imobiliária integrem conjuntamente o mesmo polo em seu processo 

falimentar.  

                                                           
286 “A jurisprudência tem admitido, não sem reservas doutrinárias, que o exercício da empresa plúrima por um 
grupo de fato, desde que não preserve as diversas personalidades jurídicas de seus integrantes como centros de 
interesses autônomos e gere confusão patrimonial em sua atuação conjunta, propiciará a desconsideração das 
personalidades jurídicas e a extensão da falência para todas as pessoas integrantes. A extensão da falência aos 
diversos integrantes do grupo, para essa corrente jurisprudencial, nesse caso específico, pressupõe o 
desenvolvimento de uma atividade conjunta. A excepcionalidade da extensão é condicionada à demonstração de 
que “as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial” 
(STJ, ROMS 14168/SP, rel. Min. Nancy Andrighi). Pressupõe-se que a sociedade devedora atue de modo a 
preservar não o interesse próprio, mas do grupo de fato em que inserida, em aparente analogia à atuação de uma 
sociedade em comum, em que os sócios integrantes respondem com os bens ilimitadamente pelas obrigações 
contraídas no exercício da empresa” (trecho extraído da decisão de lavra do juiz Marcelo Barbosa Sacramone, 
proferida em 10/09/2018 à fl. 1061 dos autos do processo 0029677-76.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais). 
287 Nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 11.101/2005, “[a] decisão que decreta a falência da sociedade com 
sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos 
jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se 
assim o desejarem”. Portanto, a extensão da falência aos sócios da falida somente ocorrerá automaticamente para 
os sócios de responsabilidade ilimitada e solidária. 
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A falência também poderá ser decretada para uma ou algumas empresas do grupo. Isso 

pode ocorrer tanto com a controladora quanto com suas controladas. Para se evitar o risco 

inerente à prolação de decisões conflitantes, o processo falimentar deve transcorrer no juízo da 

sede da empresa controladora do grupo empresarial de incorporação imobiliária,288 sendo este 

competente para o julgamento de todos os outros que venham a ser propostos posteriormente, 

podendo consolidar os créditos, bem como os ativos não afetados deixados pelos falidos, para 

que sirvam de pagamento aos credores habilitados ou extraconcursais. 

O caso da falência de Construtora e Incorporadora Atlântica Ltda. e demais empresas 

integrantes de seu grupo ilustra bem isto.289 Naquele caso, decidiu-se, em 27/01/2017, pela 

convolação da recuperação judicial em falência, excetuando-se a controlada de nome 

empresarial Fidalga Incorporação SPE Ltda.290 (única incorporadora do grupo com 

empreendimento sujeito ao regime de afetação patrimonial), “por não ter qualquer patrimônio 

diverso do patrimônio de afetação excluído”.291 Posteriormente, precisamente em 10/09/2018, 

também houve a decretação da falência de Fidalga Incorporação SPE Ltda., nos autos do 

incidente nº 0029677-76.2017.8.26.0100,292 distribuído por dependência ao processo principal 

de falência do grupo empresarial de incorporação imobiliária ora denominado simplesmente de 

Atlântica.  

Revelou-se, nos autos do incidente nº 0029677-76.2017.8.26.0100, a confusão das 

receitas de Fidalga Incorporação SPE Ltda. com as de outras empresas de seu grupo.293 Mais, 

                                                           
288 Lei Federal nº 11.101/2005: “Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir 
a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial 
de empresa que tenha sede fora do Brasil”. 
289 Quais sejam, CIA. BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIBRACON, AMANCIO DE CARVALHO 
INCORPORAÇÃO SPE LTDA, FRANCO INCORPORAÇÃO SPE LTDA, GIRASSOL 2 INCORPORAÇÃO 
SPE LTDA e PARACUE INCORPORAÇÃO SPE LTDA, conforme se extrai da decisão judicial de fls. 14137-
14146, exarada pelo juiz Marcelo Barbosa Sacramone, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro 
Central da Comarca de São Paulo/SP, nos autos do processo 1132473-02.2015.8.26.0100. 
290 Por uma peculiaridade própria do caso da falência de Construtora Atlântica e outras, qual seja, a fraude 
perpetrada pelo controlador do grupo em prejuízo dos adquirentes, decidiu-se: “A Fidalga SPE, enfim, tem 
patrimônio de afetação e não se sujeita num primeiro momento à falência das demais empresas, mas estritamente 
no que tange ao problema das múltiplas vendas se aproxima e manifesta traço comum para com as demais, 
eventualmente entrelaçado com os de outras empresas do grupo, o que recomenda, à míngua de melhor solução, 
seja também sua situação disciplinada quanto ao destino das unidades correspondentes pelo juízo falimentar” 
(TJSP, AI 2220469-93.2016.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 
29/05/2017). 
291 Trecho extraído de fl. 16172 dos autos do nº 1132473-02.2015.8.26.0100, em decisão exarada pelo juízo da 2ª 
Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, em 03.07.2017. O juízo 
da 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP decidiu pela não 
decretação da falência de Fidalga Incorporação SPE Ltda, ao entendimento de que isso não seria adequado naquele 
caso, vez que, naquele momento, inexistia patrimônio não afetado a servir de pagamento aos credores das falidas.  
292 Cf. fls. 1056-1067 dos autos daquele incidente. 
293 “Da análise dos autos, restou comprovado que o caixa de ambas as sociedades era único, com uma conta 
corrente conjunta, sendo idêntica a atividade comercial exercida pelas partes. A administração das companhias e 
a sede também são as mesmas” (v. fl. 1061 dos autos do processo 0029677-76.2017.8.26.0100). 
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entendeu-se que “a estrutura da Fidalga Participações era meramente formal, de modo a facilitar 

as operações realizadas pela Atlântica”294. Diante disso, decidiu-se pela “extensão da falência 

da Construtora Atlântica para a Fidalga SPE, já falida, de modo a unificar o quadro de 

credores”295. Na mesma decisão, entendeu-se não ser o momento de se falar em provimento 

jurisdicional de natureza declaratória para se declarar ineficaz a averbação que sujeitou o 

empreendimento imobiliário incorporador por Fidalga Incorporação SPE Ltda. ao regime de 

afetação. Garantiu-se, pois, a separação, ainda que momentânea, entre a universalidade própria 

do empreendimento afetado e o patrimônio de Fidalga Incorporação SPE Ltda. e demais 

empresas de seu grupo, sem, contudo, se discutir se já seria ou não o caso de se aplicar as 

sanções do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004. 

Concluiu-se com o registro de que, em situações análogas a de Fidalga Incorporação 

SPE Ltda., a decretação da falência implicará a dissolução da empresa de incorporação 

imobiliária.296 Além disso, a incorporadora falida também será excluída, “de pleno direito”, das 

sociedades em que figurar como sócia, sejam elas integrantes ou não do grupo de incorporação 

imobiliária;297 desta exclusão virão os haveres eventualmente devidos, os quais servirão a pagar 

os credores em seu processo de falência.298 Em quaisquer destas situações, o patrimônio de 

afetação permanecerá separado do patrimônio geral falida ao menos até que se expirem os 

prazos do art. 9º da Lei Federal nº 10.931/2004. 

                                                           
294 Cf. fl. 1062 dos autos do processo 0029677-76.2017.8.26.0100. 
295 Idem. 
296 “No direito brasileiro, para o devedor organizado sob a forma de sociedade, a decretação da quebra implica 
dissolução desta (artigos 1.044 do CC e 206, II, alínea ‘c’ da Lei das Sociedades por Ações) e se for empresário 
individual, fica inabilitado para o exercício da atividade. [...] Fabio Ulhoa Coelho, todavia, anota que a pessoa 
jurídica poderá interromper os efeitos dissolutórios do procedimento falimentar antes da sentença de encerramento 
e desde que tenha havido declaração judicial da extinção das obrigações: “Mesmo depois de encerrado o processo, 
podem os antigos sócios reabilitar a sociedade empresária falida, revertendo os efeitos dissolutórios da falência, 
com o objetivo de fazê-la retornar à exploração da atividade – Em suma, sociedade falida que, mesmo depois de 
encerrada sua falência, pode requerer a extinção de suas obrigações e voltar a comerciar” (Comentários à Lei de 
Falências e de Recuperação de Empresas. 8. Edição, São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 384/387””. (Adriana Valéria 
Pugliesi Gardino, A falência e a preservação da empresa: compatibilidade, Tese de Doutorado apresentada na 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, pp. 5, 14). 
297 Nesse sentido é o art. 1.030 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu 
parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por 
falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Parágrafo único. Será 
de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada nos 
termos do parágrafo único do art. 1.026”. 
298 Veja-se, a título exemplificativo, o que ocorreu no âmbito da incorporadora imobiliária de nome empresarial 
SCH02 PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.310.097/0001-03. Seu quadro societário trazia 
Schahin Engenharia S/A como sócia. Com a decretação de sua falência nos autos do processo judicial nº 1037133-
31.2015.8.26.0100, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central 
Cível da Comarca de São Paulo/SP, de Schahin Engenharia S/A foi automaticamente excluída de SCH02 
PARTICIPACOES LTDA., a partir do que passou a cumprir aos sócios remanescentes a obrigação de apurar 
haveres, com a realização de pagamento à massa falido, se verificado patrimônio líquido positivo para o período 
apurado. 
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Feitas estas considerações, conclui-se que, com a decretação de falência da empresa de 

incorporação imobiliária, cumprirá aos adquirentes decidirem entre a continuidade do 

empreendimento parado e a liquidação. Somente no caso da incorporação imobiliária afetada 

haverá sub-rogação dos adquirentes nas obrigações deixadas pelo incorporador falido, 

especificamente aquelas vinculadas ao patrimônio de afetação. Por outro lado, a arrecadação 

do empreendimento afetado somente ocorrerá pelo administrador judicial nomeado pelo juiz 

para gerir os ativos e passivos deixados pela massa falida a partir do momento em que 

configurado o não atendimento, pelos adquirentes, do prazo do art. 9º da Lei Federal nº 

10.931/2004. De outra forma, no caso da incorporação imobiliária não afetada, a deliberação 

pela continuidade das obras não implicará em sub-rogação dos adquirentes, mas a decisão pela 

liquidação do acervo culminará na arrecadação do empreendimento pelo administrador judicial 

da massa falida. As regras são as mesmas para o empreendimento finalizado. O caso da falência 

da construtora Atlântica serve de exemplo para demonstrar o caminho percorrido pelo 

incorporador imobiliário sobre o qual se deu, ao final, a decretação de falência. Dele é possível 

notar, inclusive, a existência de incorporações afetadas e também de empreendimentos não 

sujeitos ao regime de afetação da Lei Federal nº 4.591/1964, o que era mais comum até o ano 

de 2013, quando o incentivo tributário era menor do que aquele atualmente vigente no corpo 

do art. 4º da Lei Federal nº 10.931/2004. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O conceito de patrimônio evoluiu com o tempo. Na antiguidade, a pessoa desprovida da 

coisa desejada pelo credor servia com seu próprio corpo, em alguns casos, para o pagamento 

de sua prestação. Com a queda do império romano, a sociedade feudal entendia que a coisa 

deveria ter o fim em si mesmo, e não mais no indivíduo.  

Foi da revolução francesa e advento do Code Napoléon que se desenvolveu o conceito 

responsabilidade patrimonial, em contraposição à responsabilidade pessoal, própria do período 

romanístico.  

Àquele tempo, enxergou-se o patrimônio como emanação da personalidade do 

indivíduo, a ponto de não se entender possível a existência daquele sem esta. A isso se deu o 

nome de teoria subjetiva ou clássica patrimônio. 

A evolução do pensamento a respeito do tema permitiu, passado algum tempo, se 

entender o patrimônio como universalidade de direitos desvinculados da personalidade. Assim 

é que se chegou à conclusão de ser possível afetar determinada universalidade de direitos sobre 

determinados bens a uma finalidade específica, a servir em favor do rol de direitos vinculados 

especificamente à parcela separada. Surgiu, assim, a teoria objetiva ou moderna do patrimônio. 

Em razão da influência que a separação patrimonial inevitavelmente representa para os 

credores, entendeu-se que sua utilização somente seria possível se decorrente da aplicação de 

determinada lei devidamente positivada no ordenamento jurídico. 

Na pendência de lei viabilizando a separação patrimonial, a atividade de incorporação 

imobiliária se desenvolveu no Brasil ao final da primeira metade do século XX. Em meio a 

cenário crítico próprio daquele tempo, promulgou-se a Lei Federal nº 4.591/1964 para a 

finalidade de reger o condomínio em edifícios e a atividade de incorporação imobiliária, sem, 

contudo, se atribuir a ela característica própria de patrimônio separado, quando visto sob a ótica 

de seu respectivo incorporador. 

A despeito dos mecanismos de proteção por ela criados em favor dos adquirentes de 

unidades imobiliárias, a Lei Federal nº 4.591/1964 não foi capaz de evitar os prejuízos causados 

a consumidores e credores com a falência do grupo empresarial de incorporação imobiliária 

Encol S/A. 

Para se evitar nova tragédia, entendeu-se o mecanismo da separação patrimonial como 

meio ideal a elevar o nível de proteção conferido a adquirentes e credores de incorporador 

imobiliário.  
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Após promulgar-se a Medida Provisória nº 2.221/2001 (posteriormente revogada pela 

Lei Federal nº 10.931/2004), a qual positivou a figura do patrimônio de afetação, colocando-o 

à disposição do incorporador imobiliário, como forma de melhor proteção a adquirentes e 

credores e recebimento das benesses daí resultantes, o governo federal revogou a lei de 

concordata e falência vigente à época, substituindo-a pela Lei Federal nº 11.101/2005. Naquele 

momento, perdeu-se a oportunidade de dispor, com clareza, a respeito do modus operandi a ser 

respeitado em sede de recuperação judicial para a hipótese de novação das dívidas do 

empreendimento afetado. 

Nesse passo, a atividade de incorporação imobiliária atingiu expressivo crescimento, 

mas pouco tempo depois sobreveio a crise econômico-financeira, própria dos dois terços finais 

desta década, que atingiu fortemente o setor imobiliário. Daí o desemprego aumentou, as vendas 

das unidades imobiliárias diminuíram, as desistências notificadas por adquirentes cresceram, o 

crédito e os materiais encareceram.  

Com isso, alguns incorporadores entraram em crise. Parte deles já requereu recuperação 

judicial. Já houve até mesmo convolação de processo recuperacional em falência. Em estudo 

aos casos de recuperação judicial e falência é possível notar a confissão de incorporadores a 

respeito da confusão realizada em relação às receitas e despesas de empreendimentos afetados 

com outros estranhas a eles. Tal confissão foi utilizada na tentativa de lograr-se o deferimento 

da consolidação substancial, ou seja, da reunião das dívidas do grupo, para que seu pagamento 

se desse diretamente pela holding controladora. 

Os Tribunais de Justiça de São Paulo e Distrito Federal e Territórios já se posicionaram 

contrariamente à consolidação substancial que envolva também os créditos de credores contra 

empreendimento afetado. Existe decisão de primeira instância em Aracaju/SE permitindo a 

consolidação substancial sem qualquer restrição, mas ainda não há confirmação deste 

entendimento pelo Tribunal de Justiça de Sergipe.   

O Superior Tribunal de Justiça ainda não se posicionou sobre a matéria. Isso deve 

ocorrer em breve. Existe recurso especial interposto por grupo empresarial de incorporação 

imobiliária requerendo a reforma da decisão de segundo grau que determinou a exclusão da 

recuperação judicial de todas as sociedades de propósito específico responsáveis por obras 

inacabadas, sujeitas ou não ao regime de afetação. 

Existem também casos de falência de empresas de incorporação imobiliária. 

Posteriormente à promulgação da Lei Federal nº 11.101/2005, o caso de maior relevo 

certamente é o da falência do grupo Atlântica. Em seu âmbito é possível notar a decretação de 

falência de sociedade de propósito específico responsável pela incorporação de 
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empreendimento afetado. Com a decretação da falência, iniciaram-se, contra os adquirentes, os 

prazos da Lei Federal nº 10.931/2004, inclusive aquele de seu art. 9º, o qual impõe o 

cumprimento das obrigações perante credores em até um ano, sob pena de perda da eficácia da 

deliberação pela continuidade das obras (se for o caso), bem como do regime de afetação. 

Em caso de falência, a grande diferença que se dá em relação ao empreendimento 

afetado e aquele desprovido das benesses de tal regime certamente é a sub-rogação, no primeiro 

caso, dos adquirentes em relação aos direitos e obrigações do incorporador imobiliário falido. 

Por conta desta sub-rogação, é correto dizer que, no caso da falência, a não sujeição da 

incorporação ao regime de afetação será mais vantajosa aos adquirentes que decidirem pela 

continuidade das obras. É daí que resulta a afirmação de que a Lei Federal nº 10.931/2004 veio 

para dar maior segurança aos adquirentes e, principalmente, aos credores. 

Feitas essas considerações, entende-se possível a novação das dívidas da incorporação 

afetada em sede de recuperação judicial. Para tanto, há que se respeitar alguns critérios, 

notadamente aqueles vinculados ao direito de destituição dado aos adquirentes em relação ao 

incorporador em atraso no cronograma das obras do empreendimento afetado e à vedação a 

consolidação substancial entre receitas e despesas da incorporação sujeita ao regime de afetação 

com outras que lhe são estranhas. 
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5. PROPOSTA DE BOAS PRÁTICAS  

 

Da leitura ao acima exposto certamente sobressai a conclusão de que ainda pende de 

consenso doutrinário e jurisprudencial a possibilidade de se novar, em processo de recuperação 

judicial, obrigações que estejam relacionadas a empreendimento imobiliário sujeito ao regime 

de afetação da Lei Federal nº 4.591/1964. 

À margem da discussão que se dá a respeito da incompatibilidade, ou não, entre a Lei 

Federal nº 11.101/2005 e a Lei Federal nº 4.591/1964, tanto em sede doutrinária, quanto 

jurisprudencial, não se tem notícia de produção acadêmica ou judicial que tenha se debruçado 

sobre a hipótese de situação em que empresa de incorporação imobiliária, adquirentes e 

credores (estes dois últimos ao menos em suas respectivas maiorias, considerando-se os 

quóruns para deliberação sobre a continuidade de obra e aprovação de plano de recuperação 

judicial) estejam perfeitamente alinhados em relação ao interesse de se lograr a recuperação 

judicial também para a novação de créditos de empreendimento afetado. 

 A esse respeito é de se dizer que, em certas ocasiões, a novação, em processo de 

recuperação judicial, de créditos protegidos pelo regime de afetação patrimonial, pode ser 

possível e até mesmo desejada por credores e adquirentes; em abstrato, será desejada por 

credores se a implementação do plano de recuperação judicial proporcionar resultado mais 

vantajoso se comparado à liquidação, bem como por adquirentes, se viabilizar o recebimento 

das unidades adquiridas em condições melhores quando comparadas à entrega do 

empreendimento por outro incorporador.299  

 Em se revelando a hipótese ilustrada no parágrafo imediatamente anterior, tolher do 

incorporador imobiliário o direito de lograr a novação dos créditos de credores de 

empreendimento inacabado (protegidos ou não pelo regime de afetação patrimonial) pode 

                                                           
299 Situação semelhante ocorreu na recuperação judicial de grupo PDG, especificamente em relação ao 
empreendimento afetado de nome “Palm Beach”, em Manaus/AM. Após longo atraso, os adquirentes se reuniram 
em assembleia geral e votaram pela destituição de Gonder Incorporadora Ltda. (incorporadora do grupo PDG 
incluída em sua recuperação judicial). Após demonstradas as condições específicas do empreendimento Palm 
Beach (expectativa de superávit, percentual de construção superior a 90% e necessidade de concessão de 
empréstimo suplementar em quantia inferior a R$ 10 milhões, com interesse da instituição financiadora para tanto), 
os adquirentes autorizaram a incorporadora destituída a dar continuidade às obras. Para os adquirentes e para a 
instituição financiadora, a manutenção de Gonder Incorporadora Ltda. à frente das obras se demonstrou a melhor 
maneira para o rápido e adequado recebimento das unidades imobiliárias e dos créditos em aberto. Além disso, 
cabe relembrar que incorporações abandonadas ao tempo em que não existia o mecanismo da recuperação judicial 
levaram por vezes mais de uma década para serem finalizadas. Disso são exemplo as construções dos 
empreendimentos atualmente conhecidos como Edifício Itália e Copan. Para se ter ideia, “[o] primeiro Habite-se 
do Copan só saiu em 1966, catorze anos após o lançamento oficial do prédio. O definitivo foi dado em 1974. Ao 
todo, a construção levou 22 anos [...]. O Itália só foi finalizado em 1965” (Raul Juste Lores, ob. cit., pp. 208; 217), 
doze anos após a apresentação do primeiro projeto (Idem, p. 86). 
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significar não somente algo contrário a seus interesses, mas também aos dos credores e 

adquirentes.  

Nesse ponto, relembre-se que: 

 

[a] técnica de segregação patrimonial não busca atender aos interesses do sujeito de 
direito, mas, ao revés, objetiva alcançar o fim a que se destina o patrimônio. Daí os 
interesses do titular do patrimônio afetado só receberem tutela se e na medida de sua 
pertinência com a finalidade que unifica e anima a massa patrimonial autônoma. Por 
conseguinte, a tutela do escopo perseguido pelo patrimônio separado pode se verificar 
a favor, independentemente, ou mesmo contra os interesses de seu titular.300 

 

Parte-se dessa premissa, pois, para se sustentar que a novação de obrigações vinculadas 

ao empreendimento afetado, em procedimento de recuperação judicial, pode, em alguns casos 

concretos, significar, em verdade, a melhor medida para se atingir o escopo perseguido, qual 

seja, a conclusão do empreendimento nas condições mais favoráveis possíveis.  

Uma vez demonstrado que os adquirentes de unidades imobiliárias não participam como 

partes nos autos do processo de recuperação judicial, há que se buscar alternativas para o mais 

amplo e melhor atendimento de seus interesses em situações como estas, se se quiser a novação 

das obrigações do empreendimento afetado em demanda recuperatória.  

Eivado desse espírito, é possível dizer que o atendimento ao cronograma da obra se 

apresenta como elemento primordial a ser consultado para fins de se viabilizar, via recuperação 

judicial, a novação de obrigações vinculadas a empreendimento afetado.  

 A importância disso se dá pelo seguinte motivo: se a obra estiver paralisada ou 

injustificada atrasada, não será possível se falar em novação dos créditos de credores de 

empreendimento inacabado, vez que os ativos existentes para fazer frente a eles podem, a 

qualquer momento, ser transferidos para os adquirentes, com a destituição da empresa de 

incorporação imobiliária, nos termos do art. 43, VI, da Lei Federal nº 4.591/1964.  

 No caso do empreendimento paralisado ou injustificadamente atrasado, não será 

possível à empresa de incorporação imobiliária atender ao requisito inserto no art. 51, II, “d”, 

da Lei Federal nº 11.101/2005.301 Assim, não será possível também avançar com a tentativa de 

novação dos créditos do empreendimento afetado inacabado, para fins de se proporcionar a 

entrega das unidades imobiliárias aos adquirentes, tal como originariamente contratado. 

                                                           
300 Milena Donato Oliva, ob. cit., p. 4. 
301 “Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: [...] II – as demonstrações contábeis 
relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas 
com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: [...] d) relatório 
gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção.” 
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 Em outra situação, é possível que o empreendimento afetado não esteja paralisado ou 

injustificadamente atrasado. Também é possível que, em caso de empreendimento afetado 

paralisado ou injustificadamente atrasado, os adquirentes se reúnam e deliberem por maioria 

em assembleia geral a purgação da mora em favor da empresa de incorporação imobiliária, com 

a combinação de um novo prazo para a entrega das unidades.302  

Em quaisquer das hipóteses aventadas acima, aos adquirentes é dado o direito de se 

reunirem em assembleia geral para deliberar sobre a concessão de prazo em favor da empresa 

de incorporação imobiliária, com vistas a garantir a não incidência da mora em período que se 

compatibilize com aquele usualmente necessário para a aprovação do plano de recuperação 

judicial em assembleia geral de credores e finalização das obras (com a entrega das unidades 

tal como contratadas por seus respectivos compradores).303   

                                                           
302 Isso aconteceu no caso do empreendimento “Janelas Praia do Calhau Apart Hotel”, em São Luis/MA, conforme 
é possível extrair dos autos do processo nº 0859582-12.2018.8.10.0001, em trâmite perante a Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos da Comarca de São Luis/MA. Naquele caso, os adquirentes concederam prazo de 10 (dez) 
meses para a incorporadora imobiliária API SPE42 - Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. buscar a contratação de financiamento para o término do empreendimento. A autorização se 
deu em 24.07.2017, ou seja, 05 (cinco) meses após a propositura do pedido de recuperação judicial por API SPE42 
- Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda., que integra o grupo PDG Realty S/A.   
303 O art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 11.101/2005 dispõe: “Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano 
de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de 
recuperação. § 1º A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) 
dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial”. Recentemente o Superior Tribunal de 
Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial nº 1.699.528-MG, de relatoria do ministro Luis Felipe 
Salomão, que correm em dias corridos os prazos de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial 
(nos termos do art. 53, caput, da Lei Federal nº 11.101/2005, o qual dispõe que “[o] plano de recuperação será 
apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que 
deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência”) e 180 dias para suspensão 
do “curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor” (nos termos do § 4º do art. 6º da Lei 
Federal nº 11.101/2005, cuja redação dispõe que “[a] decretação da falência ou o deferimento do processamento 
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. [...] § 4º Na recuperação judicial, a suspensão de 
que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias 
contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito 
dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”). 
Embora o precedente do Superior Tribunal de Justiça não tenha decidido expressamente que também corre em 
dias corridos o prazo de 150 dias do art. 56, § 1º, da Lei Federal nº 11.101/2005, essa é a conclusão que se chega 
da leitura do julgado em comento, notadamente do trecho que se decide: “Assim, apesar dos substanciosos 
fundamentos e da doutrina de escol que defende esta primeira corrente, que, inclusive, apontei em sede doutrinária 
(apesar de ter destacado que se tratava de "uma primeira análise") e sem efetuar qualquer juízo de valor sobre o 
propósito do legislador em separar, na sistemática do CPC/2015, as duas espécies de normas jurídicas (in 
"Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, teoria e prática", Editora Forense, 3ª edição, página 343), penso 
que a corrente que afasta a incidência da contagem de prazos em dias úteis, reconhecendo o cômputo em dias 
corridos, ininterruptos, é a que melhor se coaduna com a especialização do procedimento disposto na Lei n. 
11.101/2005, conferindo maior concretude às suas finalidades” (STJ, REsp nº 1.699.528-MG, Min. Rel. Luis 
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/04/2018). Daí porque é prudente que se considere, no mínimo, o prazo de 150 
dias corridos para fins de purgação à mora pelos adquirentes ao incorporador imobiliário, ao qual será somado o 
prazo previsto para conclusão do empreendimento e entrega das unidades aos seus respectivos adquirentes. 
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 O alinhamento entre a purgação da mora pelos adquirentes em favor da empresa de 

incorporação imobiliária e o stay period304 encontra sua importância no fato de que a assembleia 

geral de credores pode, ao final deste prazo, rejeitar o plano de recuperação judicial 

apresentado, a partir do que a destituição tornará a ser possível aos adquirentes, seja pela 

convolação da demanda recuperacional em falência, seja pela reativação das hipóteses do art. 

43, VI, da Lei Federal nº 4.591/1964. 

 Em se superando a questão relativa à mora, e desde que atendidos os requisitos impostos 

pela Lei Federal nº 11.101/2005, o processamento da recuperação judicial poderá ser deferido 

em favor da empresa de incorporação imobiliária também no ponto em que objetivar a novação 

de créditos de credores protegidos, ou não, pelo regime de afetação patrimonial da Lei Federal 

nº 4.591/1964 – ressalvada a impossibilidade de se consolidar substancialmente os créditos de 

credores do patrimônio separado com os demais créditos da(s) recuperanda(s), o que somente 

será possível com a extinção do regime de afetação, nos termos do art. 31-E da Lei Federal nº 

4.591/64. 

Com isso em mente, se demonstra possível padronizar a conduta dos agentes inseridos 

no âmbito da crise empresarial do incorporador imobiliário, a fim de se lograr a manutenção da 

atividade empresarial, à luz do art. 47 da Lei Federal nº 11.101/05. Para se atingir este patamar, 

há que se identificar, previamente, os interesses envolvidos e a maneira mais adequada a atendê-

los na maior medida possível.  

Os agentes envolvidos são, essencialmente, (i) empresa de incorporação imobiliária 

(controladora e suas controladas, no caso do grupo empresarial de incorporação imobiliária), 

(ii) outras empresas do grupo de incorporação imobiliária, se acaso a atividade empresarial 

assim estiver organizada, (iii) adquirentes de unidades imobiliárias entregues, (iv) adquirentes 

de unidades imobiliárias não entregues, (v) consumidores que optaram por extinguir a promessa 

de compra e venda da unidade imobiliária, (vi) funcionários do incorporador imobiliário, (vii) 

órgãos fiscais nas esferas federal, estadual e municipal, (viii) previdência social, (ix) 

financiadores e (x) prestadores de serviços. Todos estes agentes podem ser, inclusive 

simultaneamente, credores e devedores do cumprimento de obrigações em face da empresa de 

incorporação imobiliária.  

Referidos agentes podem ser credores e devedores de obrigações contraídas no âmbito 

das seguintes categoriais: (i) credores e devedores de empreendimento imobiliário devidamente 

entregue aos adquirentes; (ii) credores e devedores de empreendimento imobiliário sujeito ao 

                                                           
304 Denominação dada pelo direito das empresas em crise para o prazo de suspensão de 180 dias disposto no § 4º 
do art. 6º da Lei Federal nº 11.101/2005. 
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regime de afetação da Lei Federal nº 4.591/1964, devidamente entregue aos adquirentes; (iii) 

credores e devedores de empreendimento imobiliário não entregue aos adquirentes; (iv) 

credores e devedores de empreendimento imobiliário sujeito ao regime de afetação da Lei 

Federal nº 4.591/1964, pendente de entrega aos adquirentes; e (v) credores e devedores cujo 

vínculo contratual não se encontre relacionado a empreendimento imobiliário. 

Os agentes acima apontados, sem exceção, podem ser identificados em todas estas cinco 

categoriais. A empresa de incorporação imobiliária pode estar empreendendo em projetos 

imobiliários ao mesmo tempo em que atua em outras frentes, como, por exemplo, a 

securitização de créditos imobiliários; os adquirentes ou ex-adquirentes e os funcionários terão 

seu direito de exigir o cumprimento de obrigações de fazer ou de ressarcir e indenizar em face 

da empresa de incorporação imobiliária, o que também ocorre contra a holding controladora, 

no caso de grupo empresarial de incorporação imobiliária, por conta da proteção que lhes é 

conferida pelas legislações consumerista e trabalhista, respectivamente; os órgãos fiscais 

atuantes nas esferas federal, estadual ou municipal buscarão o recebimento de créditos 

tributários gerados pela atividade desenvolvida pela empresa de incorporação imobiliária, tanto 

por conta de empreendimento, quanto por outras operações desvinculadas a ele; os 

financiadores podem ter créditos concedidos tanto para a construção de empreendimento 

imobiliário, quanto a título de capital de giro para que a empresa de incorporação imobiliária 

pague suas dívidas e/ou invista novos projetos; e, por último, os prestadores de serviço (v.g. 

advogados, contadores etc.) podem executar serviços tanto ao empreendimento quanto à 

empresa de incorporação imobiliária e demais empresas integrantes do grupo de incorporação 

imobiliária.  

Feito isso, demonstra-se possível avançar rumo a propostas de boas-práticas ora 

sugeridas. 

A empresa de incorporação imobiliária pode requerer o deferimento do processamento 

da recuperação judicial em seu favor. Nesse sentido, poderá sugerir perante seus credores a 

novação dos créditos concursais, nos termos do plano de recuperação judicial aprovado em 

assembleia geral de credores. Isso ocorrerá a partir de requisitos comuns a outros empresários, 

para fins de desenvolvimento do processo de recuperação judicial.   

A mesma empresa de incorporação imobiliária também pode requerer o deferimento do 

processamento da recuperação judicial para fins de se novar os créditos de credores cuja 

obrigação contratual se relacione a empreendimento imobiliário em que ainda não se tenha 

entregado as unidades imobiliárias aos adquirentes. Esse requerimento deve se dar nos mesmos 

autos da recuperação judicial em que se discute a novação de outros créditos da empresa de 
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incorporação imobiliária ou do grupo empresarial de incorporação imobiliária. Isso porque não 

é possível tramitarem dois processos de recuperação judicial simultâneos para uma mesma 

empresa. Mas para que a tramitação destes dois formatos de recuperação judicial se dê 

harmoniosamente no bojo de um mesmo processo, será necessário preencher-se alguns 

requisitos que são particulares à novação de créditos de empreendimentos inacabados.    

Tal como acenado acima, a paralização das obras ou o atraso injustificado sobre o 

cronograma do empreendimento insere a empresa de incorporação imobiliária no risco de ser 

destituída pelos adquirentes.   

Para fins de se viabilizar a recuperação judicial em favor da empresa de incorporação 

imobiliária de obra inacabada, impende exigir-se a comprovação de que não há mora em 

prejuízo dos adquirentes. Esse estado de regularidade em relação ao prazo contratado com os 

adquirentes para as entregas das unidades imobiliárias deve apresentar margem suficiente para 

que se realizem todos os atos processuais e materiais da recuperação judicial, com marco final 

na decisão homologatória do plano de recuperação judicial, o que, nos termos da Lei Federal nº 

11.101/2005, deve ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias corridos.305   

Estando regular em relação ao prazo para a entrega das unidades aos adquirentes, a 

empresa de incorporação imobiliária poderá cumprir o requisito do art. 51, II, “d”, da Lei 

Federal nº 11.101/05, aplicável para o deferimento da petição inicial de recuperação judicial 

em qualquer caso.  

Caso contrário, a empresa de incorporação imobiliária poderá se reunir com os 

adquirentes em assembleia, para a finalidade de lograr a purgação da mora em seu favor, acaso 

esteja ela configurada ao tempo da realização do conclave em alusão, ou a dilação do prazo 

para entrega das unidades.  

O quórum para purgação da mora ou dilação do prazo para entrega das unidades deve 

ser o mesmo daquele aplicável à hipótese de decisão pela continuidade das obras ou liquidação 

do acervo no caso de falência, tal como disposto nos §§ 1º e 2º do art. 31-F da Lei Federal nº 

4.591/1964.  

A lógica, aqui, segue a linha de que, a partir do momento em que a empresa de 

incorporação imobiliária é destituída por conta da paralisação do empreendimento ou atraso 

                                                           
305 Embora, é verdade, seja mais comum a utilização de período superior a este. “Um estudo da Associação 
Brasileira de Jurimetria (ABJ) e da PUC-SP mostra que o tempo médio só para essa etapa do processo é de 507 
dias. Ou seja, são aproximadamente 16 meses somente para aprovar o plano de pagamento” (“Empresa consegue 
encerrar processo de recuperação em apenas 13 meses”. Disponível em: 
<https://www.valor.com.br/legislacao/6011127/empresa-consegue-encerrar-processo-de-recuperacao-em-
apenas-13-meses>. Acesso em 17.01.2019). 
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injustificado no cumprimento do cronograma de obras, cumprirá aos adquirentes aplicar o 

disposto no § 1º do art. 31-F da Lei Federal nº 4.591/1964, em razão do disposto no § 2º do 

mesmo dispositivo. 

Portanto, se para deliberar a continuidade das obras ou liquidação do acervo deve ser 

aplicado o quórum disposto no art. 31-F, § 1º, da Lei Federal nº 4.591/1964, o mesmo quórum 

também deve ser respeitado para fins de votação, em assembleia geral de adquirentes, da 

anuência, ou não, destes últimos à purgação da mora, para que seja possível o atendimento ao 

requisito do art. 51, II, “d”, da Lei Federal nº 11.101/2005.  

Em se decidindo favoravelmente à purgação da mora, os adquirentes discordantes 

poderão optar pela extinção de sua promessa de compra e venda com a empresa de incorporação 

imobiliária, tornando-se, a partir disso, credores concursais quirografários com o direito de 

habilitar seu crédito nos autos da recuperação judicial, recebendo-os no formato do plano 

aprovado em assembleia geral, sem gozar da preferência estatuída no art. 43 da Lei Federal nº 

4.591/64, posto que sua aplicação somente se dá no caso da deliberação assemblear pela 

liquidação do patrimônio de afetação.   

Se a decisão for contrária, poderá a empresa de incorporação imobiliária sair da 

assembleia de adquirentes judicialmente notificada a, no prazo máximo de 30 dias, reiniciar as 

obras ou tornar a dar-lhes o andamento normal, sob pena de “ser destituíd[a] pela maioria 

absoluta dos votos dos adquirentes”306 (nos termos do art. 31-F, §1º e 2º, da Lei Federal nº 

4.591/1964), isso “sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à 

cobrança executiva das importâncias comprovadamente devidas, facultando-se aos interessados 

prosseguir na obra”307.   

Afastado o risco de destituição até a decisão concessiva da recuperação judicial, a 

demanda recuperatória poderá se desenvolver normalmente, também a respeito da novação de 

créditos de credores de empreendimentos inacabados e/ou afetados.  

Daí a empresa de incorporação imobiliária poderá consolidar substancialmente os 

créditos cuja origem se dá por conta de contratação relacionada a obras inacabadas, com 

créditos de outras naturezas, exceção feita àqueles vinculados a empreendimento sujeito ao 

regime de afetação patrimonial, em razão do disposto na Lei Federal nº 4.591/1964, cuja 

redação impede a confusão em debate até que se opere a extinção, em quaisquer das hipóteses 

de seu art. 31-E.   

                                                           
306 Art. 43, VI, da Lei Federal nº 4.591/1964. 
307 Idem. 
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Nesse sentido, o plano de recuperação judicial poderá ser único, mas jamais unitário em 

relação à proposta para novação de obrigações relacionadas ao empreendimento afetado. No 

caso do plano único, os créditos dos credores do empreendimento afetado devem ser tratados 

em subclasse que os garanta (i) votar sem qualquer influência de outros créditos (desvinculados 

ao patrimônio de afetação), para fins de cômputo de quórum de credores votantes, bem como 

(ii) receber sem qualquer confusão em relação aos créditos de credores de outros 

empreendimentos ou do patrimônio geral da empresa de incorporação imobiliária. Isso porque 

as receitas do empreendimento afetado não podem servir ao pagamento de dívidas que lhe são 

estranhas, sob pena de se ferir de morte o art. 31-E da Lei Federal nº 4.591/1964 – isso nada 

mais seria senão possibilitar a confusão patrimonial na vigência do patrimônio de afetação 

(confusão esta que somente é possível quando incidentes as hipóteses dos incisos I, II e III do 

referido art. 31-E).  

Em se verificando o desatendimento ao cronograma de obras do empreendimento 

afetado após a homologação do plano de recuperação judicial, a empresa de incorporação 

imobiliária, como sabido, poderá ser destituída a qualquer tempo pelos adquirentes. Se a 

destituição ocorrer, não haverá mais receita a servir de pagamento aos credores da subclasse de 

detentores de direitos de crédito em face do empreendimento afetado. Por isso, para a subclasse 

dos credores do empreendimento afetado é necessário criar condição resolutiva que se vincule 

à hipótese de desatendimento ao cronograma de obras após homologado o plano de recuperação 

judicial.   

Com a resolução do plano de recuperação judicial em relação à subclasse relacionada 

aos credores do patrimônio de afetação, a estes será possível optar pelo recebimento de seus 

créditos em valores correspondentes à novação (pois a hipótese do art. 61, § 2º, da Lei Federal 

nº 11.101/2005,308 somente se opera quando convolada a recuperação judicial em falência) (i) 

diretamente em face do empreendimento afetado (independentemente da decisão dos 

adquirentes pela continuidade das obras ou liquidação do acervo), ou (ii) nos termos do plano 

de recuperação judicial, em quaisquer das hipóteses conferidas pela empresa de incorporação 

imobiliária aos credores desvinculados a patrimônio separado; esta segunda opção também 

deve servir aos credores que não tiverem seus créditos plenamente satisfeitos pelo 

empreendimento afetado que lhes for respectivo.  

                                                           
308 “Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até 
que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da 
recuperação judicial. [...] § 2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 
condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente 
praticados no âmbito da recuperação judicial”. 
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No caso da recuperação judicial dos grupos empresariais de incorporação imobiliária, 

as providências a serem tomadas pela empresa de incorporação imobiliária perante os 

adquirentes (para a finalidade de se comprovar o afastamento do risco de destituição da data da 

propositura da demanda até a decisão concessiva da recuperação judicial) podem se realizar 

mesmo que após a distribuição do pedido recuperatório.   

Todavia, na pendência da comprovação, pelo grupo empresarial de incorporação 

imobiliária, de sua regularidade em relação ao cronograma de obras de um ou mais 

empreendimentos, o processamento da recuperação judicial somente poderá ser deferido, 

também para empresa responsável pela incorporação em atraso ou paralisada, se o juízo 

entender pelo afastamento da regra da alínea “d” do inciso II do art. 51 da Lei Federal nº 

11.101/2005. 

Em se revelando a hipótese aventada no parágrafo anterior, o plano de recuperação 

judicial deverá trazer condição suspensiva em relação à sua implementação para a subclasse 

dos credores do empreendimento afetado, para o qual ainda não se tenha comprovada a 

regularidade a respeito do cronograma de obras. Daí os credores da subclasse de detentores de 

crédito perante empreendimento do qual ainda se encontre pendente a demonstração, pela 

devedora, de sua regularidade face ao cronograma de obras, poderão votar em assembleia geral 

de credores a favor ou contra o plano de recuperação judicial na parte que os atinja. Aqui, 

apenas para se evitar que a regularização perdure ad eternum, é prudente que o plano de 

recuperação judicial preveja uma data limite para a regularização em comento.  

Fincada nessas bases, a demanda recuperatória proposta por empresa de incorporação 

imobiliária (organizada ou não em grupo) poderá ser processada, o plano de recuperação 

judicial estará apto a ser aprovado e, na ocorrência destes eventos, a recuperação judicial será 

concedida, a partir do que devedores, credores e adquirentes terão para si exatamente aquilo 

que se dispuseram a aceitar, quando da tomada de suas respectivas decisões.  
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