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RESUMO 

 
A crescente ocorrência de distratos preocupa o mercado da construção civil brasileira. O desfazimento de 

Promessas de Compra e Venda tornaram-se fortemente recorrentes a partir da crise de 2014, que assolou 

o país após um período de grande euforia do mercado imobiliário. Para embasar melhor este cenário, fez-

se um relato do panorama brasileiro, com enfoque na cidade de Porto Alegre, onde se apresentou alguns 

estudos de caso para ilustrar o momento nacional, além de um breve histórico de como se comportam 

estas resoluções em outros países e outros segmentos de mercado. Um exame da legislação brasileira 

pertinente ao assunto, ainda que escassa, também fundamenta este trabalho, com foco nas alternativas que 

podem trazer maior segurança ao negócio da incorporação imobiliária. Dentro do contexto exposto, o 

objetivo principal deste estudo é apresentar os impactos e as alternativas de solução para os distratos, a 

fim de minimizar seus riscos, sob a ótica dos incorporadores. 

 

Palavras-chave: distrato imobiliário, mercado imobiliário, incorporação imobiliária, promessa de compra 

e venda 
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ABSTRACT 

 
The growing occurrence of dissolution of contracts in construction business worried the brazilian real 

estate market. The dissolution of preliminary sales and purchase agreements on real estate market became 

strongly recurrent after the crisis of 2014, that devastated the country after a period of great euphoria of 

the real estate market. In order to provide a better basis for this scenario, an account was taken of the 

Brazilian panorama, focusing on the city of Porto Alegre, where some studies were presented to illustrate 

the national moment, as well as a brief history of how these resolutions behave in other countries and 

other market segments. An examination of the Brazilian legislation related to the subject, although scarce, 

also bases this work, focusing on alternatives that may bring greater security to the real estate 

development business. In this context, the main objective of this study is to present the impacts and the 

solutions for the dissolution of agreements, in order to minimize their risks, from the perspective of the 

incorporators. 

  

Key-words: dissolution of constract, real estate market, real estate development, preliminary sale and 

purchase agreemeent 
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1. INTRODUÇÃO 

A incorporação imobiliária é definida como sendo a atividade de produção de imóveis, que irão 

compor um condomínio e que terão comercialização durante a construção. Não se limita, 

entretanto, apenas a um contrato de Promessa de Compra e Venda, e sim é “instrumento de 

captação de recursos para formação do capital da incorporação, cujo lastro é o próprio ativo do 

empreendimento” (MILHEM).  

Apesar do contrato de Promessa de Compra e Venda ser irrevogável e irretratável, o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) permite ao comprador o direito de pedir seu distrato. Entretanto, 

devido à ausência de uma legislação que defina o procedimento a ser realizado no caso de um 

distrato, a incerteza jurídica para as incorporadoras é bastante relevante. A saúde financeira de 

um empreendimento e, possivelmente, até de uma incorporadora, fica comprometida. 

A prática mais comum é a perda, em juízo, de 10 a 25% dos valores pagos como sinal à 

incorporadora até o momento do distrato. Entretanto, este é, em geral, um valor pouco 

significativo, visto que o valor dado como entrada é apenas simbólico e o montante, em geral, é 

oriundo de financiamento e de FGTS do consumidor. 

Com a crescente ocorrência de distratos no que tange ao mercado da construção civil no período 

atual de recessão econômica, entre incorporador e consumidor, foi identificado que, apesar de ser 
um dos mais importantes para a economia do nosso país, o segmento está desamparado. Tal 

importância é demonstrada com a participação no PIB do país que, em janeiro de 2017, apesar da 

rescessão, representou 6,2% do total (segundo o site do FEBRA/SENAI). 

O distrato imobiliário interfere em uma ampla cadeia de atividades, que vai desde o 

incorporador, corretor de imóveis, empreiteiros e fornecedores de materiais. Ao passo que o 

número de distratos aumenta, reduz-se o número de lançamentos, o que atinge de forma 

significativa o mercado em questão. Ao analisar-se a abrangência de um negócio da 

incorporação, vê-se que um empreendimento vendido dá sequência a outros empreendimentos. 

No caso de haver unidades distratadas, será duplicada a necessidade de venda – o que pode 

significar a falência da empresa e desemprego de trabalhadores, sejam diretos ou indiretos. 

Defende-se que algumas políticas devem ser adotadas, no intuito de balizar esse tema para ambas 

as partes, com foco, neste trabalho, aos incorporadores, que hoje são os mais prejudicados em 

uma ocorrência de distrato imobiliário – buscando a continuidade (e o crescimento) do seu 

investimento nas cidades brasileiras. 

Será discorrido sobre distratos em geral, ou seja, devoluções de produtos de valores menores que 

imóveis, com também comparado de que forma as políticas de cancelamento acontecem e como 

são mais restritivas para o consumidor, assim como das políticas de distratos em outros países. 

Ao longo do presente trabalho, serão estudados os impactos para o mercado imobiliário e a saúde 

financeira do setor. Também será abordada, tendo em vista que a porcentagem retida pela 

incorporadora num distrato não cobre seus custos com a revenda da unidade (marketing, jurídico, 

corretagem), a busca por alternativas e soluções menos lesivas, no âmbito das incorporadoras, 
com foco em empreendimentos residenciais na cidade de Porto Alegre/RS. 

 

2. BREVE RELATO HISTÓRICO E ATUAL 

 

2.1. Panorama Brasil 

 

Segundo Sabino (2015), com a crise financeira americana Subprime, em 2008, a economia 

brasileira foi afetada com quedas no mercado financeiro, advindas de queda de consumo, 

investimento e exportação do país, devido à perda de confiança dos investidores. Devido à 
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globalização, através da interdependência dos países com ligação comercial, todos os mercados 

brasileiros foram afetados. 

Como contrapartida, o governo brasileiro, para combater os impactos da crise, visou adotar de 

imediato medidas tradicionais para o aquecimento da economia. Uma das medidas adotadas foi o 

investimento no mercado habitacional - segundo Souza (2017), intensificaram-se os Programas 

de Aceleração do Crescimento (PAC’s 1 e 2), através de maior facilidade em obtenção de crédito 

imobiliário, subsídios, isenções tributárias e baixa contínua da taxa Selic (Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia). 

O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), criado em abril de 2009, foi uma resposta a esta 

premissa, ampliando o acesso à moradia, mas principalmente gerando empregos e aquecendo a 

economia, ao ampliar significativamente o número de construções no país. O programa prevê 

que o governo subsidie parte das prestações. 

De acordo com Souza (2017), mediante as medidas citadas, o desenvolvimento econômico 

brasileiro, não somente no setor imobiliário, teve uma visível aceleração, possibilitando o 

aquecimento da economia nos diferentes setores. 

Conforme Sabino (2015), o aumento das construções gerou um crescimento de mais de 100% no 
valor do imóvel no país, o que refletiu no acréscimo do custo da mão-de-obra e da matéria prima 

para a construção civil. Se criava uma possível bolha em função da supervalorização dos imóveis 

e do elevado número de lançamentos imobiliários. 

Segundo Vieira (2016), tratou-se de um período com muito investimento, muito consumo e 

menos poupança do que seria socialmente aceitável. A política monetária expansionista, caso 

resistisse num longo prazo, daria surgimento a uma ‘bolha’ imobiliária, similar à que justamente 

deu início à crise americana de 2008. 

Em 2014, de acordo com Sabino (2015), como resultado para um crescimento descontrolado da 

economia, são feitas manobras econômicas para reduzir a atividade; para contenção da 

especulação imobiliária, o governo brasileiro freou a concessão de crédito imobiliário com a 

restrição de sua aprovação. Apesar disto, porém, o número de lançamentos de imóveis 

permaneceu elevado. 

Com a elevada comercialização de imóveis em fase de construção (“na planta”), havia uma 

considerável especulação imobiliária. Também era recorrente a compra de imóveis, cujo crédito 

era negado após a sua aquisição – o que fez com que o número de distratos aumentasse e, 

consequentemente, o estoque de imóveis das incorporadoras e construtoras crescesse 

significativamente. 
Segundo Felício (2017), a crise imobiliária, em 2014, apresenta como razões o alto estoque de 

unidades pelas incorporadoras, que foi resultado num desequilíbrio entre oferta e demanda, a 

queda dos valores dos imóveis, que estavam superaquecidos, a restrição à obtenção de crédito, a 

alta contínua das taxas de juros e o aumento da taxa de desemprego. 

A consequência imediata para a desaceleração das vendas e o aumento do estoque, de acordo 

com Sabino (2015), foi a queda dos preços, a diminuição dos lançamentos de imóveis e o ainda 

maior aumento do desemprego. A inflação, a taxa de juros e a restrição ao crédito crescem ainda 

mais. A conjuntura justifica o aumento crescente de distratos. 

Vale ressaltar que, de 2014 a 2017, ocorreram as médias históricas mais altas para os distratos, 

chegando a percentuais de até 46,3%. 
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Gráfico 1 - Número de unidades distratadas no período de 2014 a 2018 

 
3.  

     Fonte: ABRAINC-FIPE 

  

2.2. Panorama Porto Alegre – Rio Grande do Sul 

 

Para elucidar a crise do setor na cidade de Porto Alegre, tomou-se como base o levantamento de 

dados realizado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do 

Sul (SINDUSCON-RS), com foco para os últimos quatro anos (2014 - 2018). 

A crise do mercado imobiliário gaúcho foi ainda majorada em relação ao restante do país, em 

virtude da diminuição da quantidade de aprovações de projetos (e, portanto, de seus lançamentos 

e vendas). A média de período para o licenciamento de edificações em Porto Alegre é de doze 

meses para projetos de menor complexidade; para aqueles que necessitam de estudos de 

viabilidade urbanística, a média sobe para dezoito meses. 

Os prazos são elevados em virtude da forte burocracia local e engessamento da máquina pública, 

além de outros dois eventos que ocorreram nos anos de 2013 e 2014, respectivamente: a 

investigação da Secretaria de Aprovação e Licenciamento pela Polícia Federal, via Ministério 

Público, em virtude de denúncias de corrupção interna do setor, que resultou num 

constrangimento generalizado ao corpo técnico, desestímulo de produtividade e insegurança 

jurídica para ambos os lados (técnico avaliador e empreendedor); a mudança do local físico para 

arquivo e protocolo da Prefeitura, além da transformação da sistemática de aprovação para o 

método eletrônico, que provocou o extravio de dezenas de processos. Além disso, o sistema 

eletrônico não funcionou a pleno, muito pelo desconhecimento dos funcionários em usar a nova 

ferramenta, falta de hardware compatível com a demanda, além do distanciamento entre o 

revisor e o responsável técnico (como forma de se ‘blindarem’ às denúncias de corrupção do ano 

anterior).  

O gráfico abaixo demostra a relação de vendas e lançamentos entre os anos de 1995 e 2017 em 

Porto Alegre, onde é possível visualizar o aumento de lançamentos a partir de 2007 e a queda 

abrupta a partir de 2013, com reflexo maior nos anos de 2014 e 2015. 
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Gráfico 2 – Comparativo entre vendas e lançamentos em Porto Alegre – RS (1995 a 2017) 

 
       Fonte: SINDUSCON-RS 

 

Apesar dos acontecimentos internos à Prefeitura prejudicarem a disponibilidade de ofertas no 

mercado da capital gaúcha, contribuíram para que Porto Alegre não acumulasse um alto número 

de estoques, o que fez com que o valor da média de venda durante o período de desequilíbrio 

econômico não tivesse uma baixa significativa. 

Seguindo a análise de dados do Sinduscon quanto aos distratos em Porto Alegre, verificou-se que 

as tipologias com maior frequência para rescisões de contrato são as de apartamentos compactos 

de dois e três dormitórios, numa faixa de valor de 320 mil a 620 mil reais. As duas juntas, desde 

o ano de 2014, têm representado mais de 75% do número de distratos. Quanto ao tamanho da 

unidade, as com maiores quantidades de devolução são as entre 45m² e 80m². 

A relação de distratos sobre as vendas entre 2014 e 2018 é exposta a seguir, sendo que o índice 

atingido em 2016 em muito se assemelha ao restante do país para o mesmo período (superior a 

40%): 

Gráfico 3 – Unidades distratadas entre 2014 a 2018 em Porto Alegre (distratos sobre vendas - %) 
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    Fonte: SINDUSCON-RS 
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Quanto aos distratos por estágio de obra (lançamento, construção ou após entrega das chaves), 

verifica-se que os maiores índices se acumulam na etapa de construção, mais especificamente 

próximo ao Habite-se do empreendimento (quando o adquirente precisa tomar o financiamento 

junto ao banco ou quitar a unidade junto à Construtora). Este é o momento mais crítico para o 

setor. 
 

Gráfico 4 –Unidades distratadas por estágio de obra entre 2015 e 2018 (até abril) em Porto Alegre (%) 
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    Fonte: SINDUSCON-RS 

                                

2.3. Distratos Imobiliários no Mundo 

 

Uma pesquisa realizada pelo BTG Pactual, por Gustavo Cambaúva (2017), comparou a questão 

normativa do distrato imobiliário entre o Brasíl e outros dez países. Foi levantada a situação da 

legislação nos seguintes países: Argentina, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, 

Itália, México, Portugal e Reino Unido. Assim como no Brasil, em todas as localidades, os 

consumidores iniciam o pagamento do imóvel ainda em fase de construção.  

Em todos os países, com ressalva ao Brasil, a retenção do depósito pago é de 100%. Somente no 

Brasil e Austrália, o cliente não tem obrigação da quitação e/ou revenda. 

Já no México, Argentina, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, o comprador pode ser 
processado e ainda forçado a quitar 100% do valor, tendo como base jurídica que o contrato é 

irrevogável e irretratável. 

No Canadá, Reino Unido, Portugal e Austrália, o distratante deve se responsabilizar pelas custas 

da revenda da unidade, caso a mesma tenha desvalorizado, além das despesas do vendedor. 

Segundo Cambaúva (2017), “uma análise das diferenças em relação a outros países mostra que a 

decisão judicial no Brasil sobre cancelamentos é incerta e muito mais pró-consumidor”.  
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Tabela 1 - Principais diferenças entre o Brasil e os demais países sobre os distratos imobiliários 

 
Fonte: CAMBAÚVA, 2017 

 

2.4. Distratos em Outros Segmentos de Mercado 

 

No Brasil, em 1990, surge a Lei 8.078, também conhecida como Código de Defesa do 

Consumidor. Segundo Rosa (2011), com ela criou-se um microssistema para proteção dos 

consumidores, compilando em uma única normativa toda sua defesa. Através desta normativa, o 

produto é definido como “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”. 
Sobre o arrependimento na aquisição de produtos, no seu artigo 49, o Código ressalta a 

vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor e, portanto, lhe confere uma proteção 

especial ao permitir sua desistência, no prazo de sete dias, a contar da assinatura do contrato ou 

recebimento do produto ou serviço, sempre que estes atos ocorrerem fora do estabelecimento 

comercial, telefone ou a domicílio. Nestes casos, os valores eventualmente pagos deverão ser 

devolvidos, de imediato e com correção monetária. 
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Aqui vale a comparação da aplicabilidade deste artigo em outros tipos de negócio, cujos valores 

dos bens envolvidos são infinitamente menores que de um apartamento. Cancelamentos de 

passagens aéreas, hospedagens ou devolução de um carro, por exemplo, não funcionam da 

mesma forma que o distrato de um imóvel. 

A compra de um veículo somente poderá sofrer distrato por vontade unilateral do consumidor 

durante um período de sete dias e somente se a compra tiver sido realizada fora do 

estabelecimento comercial; em qualquer situação divergente, não haverá possibilidade de 

distratar. E, se o permitirem quando excederem os sete dias, devolve-se os valores pagos 

somente quando a concessionária conseguir vender o automóvel. 

No caso de passagens aéreas, que hoje comumente são adquiridas via internet, o desfazimento do 

contrato é praticamente inexistente. Segundo Rosa (2011), no seu artigo 49, o Código não cita a 

internet como meio de compra e venda, uma vez que, no ano de sua publicação, a rede mundial 

ainda não havia se desenvolvido no país. Ainda que se possa fazer uma aplicação análoga, a 

semelhança não é consensual, uma vez que é possível considerar que a loja é online e sua única 

diferença com uma tradicional estaria no seu modo de acesso. E, com base neste argumento, as 

companhias aéreas negam ao consumidor o direito de arrependimento à compra, somado ao fato 

de que a aquisição online não expõe o consumidor a uma situação de vulnerabilidade por 

desconhecimento das características do produto, uma vez que a compra numa loja física estaria 

baseada nas mesmas informações. Além da retenção de 100% do valor pago, também é comum a 

cobrança de taxas por cancelamentos ou remarcações de bilhetes, que muitas vezes excedem o 
valor da própria compra. 

O questionamento que fica é porquê um imóvel, um bem tão mais caro, que geralmente é 

adquirido uma vez apenas por uma família, é tratado de forma totalmente diversa. 

 

3. APLICAÇÃO LEGAL 

 

3.1. Legislação 

 

3.1.1. Lei das Incorporações (Lei 4.591/1964) 

 

A chamada “Lei das Incorporações” regulamenta “condomínios” e “incorporação imobiliária” e 

veio a fomentar o mercado da construção civil, dando maior segurança aos empreendedores. Em 

seu artigo 32 trata da irrevogabilidade e irretratabilidade dos instrumentos de Promessa de 

Compra e Venda de unidades de incorporação imobiliária, o que permite ao adquirente exigir do 

incorporador a construção do empreendimento nas condições ajustadas; e, de outro lado, o 

empreendedor, exigir do adquirente, o pagamento do preço. 

 

3.1.2. Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei 8.078/1990) 

 

Buscou fortalecer os consumidores, tornando-os não tão vulneráveis perante os fornecedores e, 

embora não tenha prevista a possibilidade de desistência imotivada, é ela que embasa as decisões 

que abrem para possibilidades mais benéficas aos consumidores, eis que altera ou afasta cláusula 

que imponha onerosidade ao consumidor. 

 

3.1.3. Código Civil Brasileiro - CCB (Lei 10.406/2002 – Capítulo XIX – Da transação) 

 

Para o atual Código Civil, necessária a comprovação de riscos do consentimento ou de 

desproporção na contraprestação (desequilíbrio contratual/onerosidade excessiva) para justificar 

a resolução (artigo 478) ou a anulação contratual (artigos 156 e 157). Ausentes estes, as partes 
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deverão permanecer com o contrato que livremente negociaram, valendo, portanto, o 

contratualmente previsto. 

 

3.1.4. Lei do Patrimônio de Afetação (Lei 10.931/2004) 

 

Regulamenta a segregação do patrimônio da empresa: o empreendedor que vendeu na planta, 

segrega aquele patrimônio composto por terreno, bens adquiridos para aquele empreendimento, 

créditos decorrente das vendas do mesmo, dentre outros ativos, canalizando-os todos ao mesmo 

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (o CNPJ afetado). Diante de uma futura quebra da 

empreendedora, tais ativos (terreno, créditos das vendas, equipamentos já adquiridos para serem 

instalados naquela obra), permanecem com os adquirentes de unidades daquele empreendimento, 

ao invés de participarem do “caixa” da empresa como um todo. 

Assim, eventual rescisão que imponha ao empreendedor a devolução imediata das parcelas 

pagas, ainda que descontadas da respectiva multa e outras incidências, fere os princípios desta 

Lei, uma vez que a referida norma visa, justamente, proteger os demais adquirentes de 

empreendimento imobiliário na futura expectativa de receberem suas unidades, pois é 

fundamental que os recursos sejam ali aplicados.  

 

3.2. Jurisprudência 

 

A permissividade dos Tribunais brasileiros acabou transformando o descumprimento contratual 

em uma possibilidade vantajosa que veio até a desincentivar o adimplemento de obrigações. 

 

No Rio Grande do Sul, o entendimento até então predominante era da seguinte forma: 

▪ Nos Juizado Especial Cível e Turmas Recursais – RS: bem protetivo, entende, na maioria dos 

julgados, que o percentual máximo de retenção em favor da vendedora deve ser de apenas 

10% dos valores pagos, corrigidos pelo índice contratual aplicável; 

▪ No Tribunal de Justiça RS – TJRS: possui decisões favoráveis a que o percentual de retenção 

pelo empreendedor seja entre 10%, chegando até a 25% dos valores pagos, corrigidos pelo 

índice contratual aplicável, dependendo da situação e do julgador; 

▪ Já no Superior Tribunal de Justiça, a maioria dos julgados aceita a retenção, pelo 

empreendedor, de até 25% dos valores pagos. O Tribunal de Justiça São Paulo – TJSP, 

reconhecido como menos protecionista que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

possui decisões onde a retenção do vendedor pode chegar a 30% dos valores pagos pelo 

cliente, mantendo o que as partes contratualmente ajustaram. Foi justamente no TJSP que 

ocorreram inovações como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para o 

cliente “investidor imobiliário” e a necessidade de análise do motivador da desistência: 

impossibilidade econômica ou conveniência (mudança de investimentos). 

 

3.3. Projeto de Lei Federal 

 

Face à grande discussão acerca da matéria, tramita desde 2015, Projeto de Lei que visa 

regulamentar as condições para a rescisão dos instrumentos de Promessa de Compra e Venda.  

O projeto de autoria do Deputado Federal Celso Russomano visa acrescentar à Lei 4.591/1964, 

artigos relacionados à normatização da resolução do contrato de compra de imóveis relativos a 

incorporações imobiliárias ou loteamentos, estabelecendo os limites de retenção de valores pelas 

empreendedoras, além de tratar de questões atinentes ao prazo para entrega das unidades. 

O texto aprovado na Câmara dos Deputados, que não teve a mesma aceitação no Senado Federal, 

previa que: (a) inexistindo Patrimônio de Afetação, deveriam ser devolvidos os valores pagos, 

corrigidos pelo mesmo índice do contrato, descontados (i) da penalidade de até  25% dos valores 
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pagos e (ii) da comissão de corretagem; o saldo deveria ser devolvido ao cliente em 180 dias 

contados da rescisão, exceto se revendida a unidade antes, situação na qual a devolução seria em 

30 dias da revenda; e (b) existindo Patrimônio de Afetação, deveriam ser devolvidos os valores 

pagos, corrigidos pelo mesmo índice do contrato, descontados (i) da penalidade de até 50% dos 

valores já pagos e (ii) da comissão de corretagem; o saldo seria devolvido ao cliente em 30 dias 

do Habite-se do empreendimento, exceto se revendida a unidade antes deste prazo, situação na 

qual a devolução se fará em 30 dias da revenda. 

Não haveria perda de valores pelo adquirente desistente caso ele encontre comprador que o 

substitua, sub-rogando-se em seus direitos e obrigações. 

 

4. IMPACTO DOS DISTRATOS NAS INCORPORADORAS – ANÁLISE FINANCEIRA 

 

4.1. Apresentação de Estudos de Caso 

 

Para melhor elucidar o impacto que os distratos ocasionam na saúde financeira de um 

empreendimento imobiliário, são apresentados a seguir quatro estudos de casos de incorporações 

residenciais realizadas na cidade de Porto Alegre, com características diferenciadas quanto à 

época de lançamento e entrega, ao tamanho de unidades, ao porte, bem como ao padrão 

econômico (ticket médio) adotado na cidade. 

Tais empreendimentos serão expostos em ordem cronológica dos seus lançamentos e os dados 

refletem a situação na qual se encontram até o mês de Fevereiro de 2018.  

Para comparação do desempenho de vendas de cada um deles, dividiu-se seu ciclo de vida em 

três fases: 

▪ Lançamento: corresponde a um período médio de seis meses, contados a partir da emissão 

do Registro de Incorporação (quando é permitido o início legal das vendas das unidades). 

Neste período, também são consideradas “vendidas” as unidades permutadas para a 

realização do negócio (sejam aquelas dadas em pagamento aos proprietários do terreno, 

sejam aquelas negociadas antecipadamente com interessados em investir no negócio);  

▪ Obra: período de construção do empreendimento; 

▪ Pós Obra: período posterior à entrega das chaves (Habite-se) do empreendimento.  

Importante também esclarecer que as vendas líquidas (VL) a seguir identificadas nada mais são 

que o resultado das vendas brutas (VB) totais realizadas no período, deduzidas do número de 

distratos. 

 

4.1.1. Empreendimento “A” 

 

▪ Padrão: Médio Alto 

▪ Número de Torres / Total de unidades: 01 / 54 apartamentos, de 3 dormitórios 

▪ Tamanho das tipologias: 91m² (média) 

▪ Área total construída: 7.922,23m² 

▪ Valor Médio das Unidades: R$ 730.000,00 (atualizado para fev/2018)  

▪ Lançamento / Habite-se: Novembro de 2010 / Fevereiro de 2014 

▪ Tabela de Vendas (no lançamento): 40% obra / 60% financiamento  
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Tabela 2 - Quantitativos de Vendas e Distratos do Empreendimento “A” 
 

PERÍODO 

VENDAS 

BRUTAS 

(VB) 

DISTRATOS 

VENDAS 

LÍQUIDAS 

(VL) 

% VL 

SOBRE 

TOTAL UN 

% DISTRATO 

NO PERÍODO* 

Permutas 9 x 
45 83% 2,2% 

Lançamento - nov/10 a abr/11 37 1 

Obra - mai/11 a fev/14 (24 -33) 11 4 7 13% 36% 

Pós-obra - mar/14 a set/14 2 0 2 4% 0% 

TOTAL 59 5 54 100% 8% 

ESTOQUE ATUAL 0 0%  
TOTAL DISTRATOS / TOTAL UNIDADES 9,26%  

* em relação às vendas brutas  
Fonte: Autoria Própria 

 
Gráfico 5 - Relação de Vendas Brutas x Distratos Empreendimento “A” 

 
 

   Fonte: Autoria Própria 

 

Diante dos dados expostos, é possível examinar que: 

▪ Em relação às vendas brutas (sem contabilizar os distratos), este empreendimento foi um 

sucesso de vendas, visto que performou 85,1% dos seus apartamentos no lançamento e 

20,3% no período de obra. Ao final do empreendimento, se não fossem os distratos, 100% 

das unidades estariam vendidas; 

▪ Em relação às vendas líquidas, o lançamento continua sendo um sucesso (83%), assim como 

a obra e pós obra, que contabilizaram os 17% de unidades restantes. As duas unidades que 

restaram após o Habite-se foram vendidas rapidamente, nos sete meses subsequentes; 

▪ Considerando-se os distratos dentro dos períodos (em relação às vendas brutas), alcançou-se 

um índice considerável durante a obra (36%), o que não deve ser levado em conta, pois a 

grande maioria das unidades foram vendidas no lançamento. O saldo de unidades a serem 

vendidas durante o período de obra era baixíssimo, fazendo com que os quatro distratos 

ocorridos nesta fase elevasse tal percentual. Neste caso, o percentual a ser considerado são 

os distratos totais sobre o total de unidades, relação esta que alcançou apenas 8%. 

 

4.1.2. Empreendimento “B” 

 

▪ Padrão: Standard (Econômico) 

▪ Número de Torres / Total de unidades: 02 / 162 apartamentos, de 2 e 3 dormitórios 

▪ Tamanho das tipologias: entre 50m² e 65m²  

▪ Área total construída: 13.995,00m² 

▪ Valor Médio das Unidades: R$ 450.000,00 (atualizado para fev/2018)  

▪ Lançamento / Habite-se: Março de 2012 / Setembro de 2015 

▪ Tabela de Vendas (no lançamento): 30% obra / 70% financiamento  
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Tabela 3 - Quantitativos de Vendas e Distratos do Empreendimento “B” 
 
 

PERÍODO 

VENDAS 

BRUTAS 

(VB) 

DISTRATOS 

VENDAS 

LÍQUIDAS 

(VL) 

% VL 

SOBRE 

TOTAL UN 

% DISTRATO 

NO PERÍODO* 

Permutas 19 x 
88 54% 2% 

Lançamento - mar/12 a ago/12 71 2 

Obra - set/12 a set/15 (24 -35) 87 45 42 26% 52% 

Pós-obra - out/15 a fev/18 65 41 24 15% 63% 

TOTAL 242 88 154 95% 36% 

ESTOQUE ATUAL 8 5%  
TOTAL DISTRATOS / TOTAL UNIDADES 54,32%  

* em relação às vendas brutas  
Fonte: Autoria Própria 

 
Gráfico 6 - Relação de Vendas Brutas x Distratos Empreendimento “B” 

 
 

      Fonte: Autoria Própria 

 
Levando-se em conta o número total de unidades (162), é possível fazer as seguintes análises: 

▪ Em relação às vendas brutas, o empreendimento também pode ser considerado um sucesso 

de comercialização, visto que performou 55,5% dos seus apartamentos nos primeiros 6 

meses e 53,7% no período de obra. Ao final do empreendimento, se não fossem os distratos, 

100% das unidades estariam vendidas; 

▪ Em relação às vendas líquidas, o lançamento continua sendo um sucesso (54%), assim como 

a obra e pós obra, que contabilizaram 41%. Em relação ao estoque, porém, restam ainda 5% 

de unidades, o que seria aceitável se já não tivessem se passado 29 meses da entrega das 

chaves; 

▪ Examinando-se os distratos dentro dos períodos (em relação às vendas brutas), alcançou-se 

índices consideráveis no obra e pós obra (52% e 63%, respectivamente), com uma média de 

36% para o final de Fevereiro de 2018 (muito próximo da média histórica de 40% ocorrida 

em todo o país nos anos de 2015 e 2016); 

▪ Já o número total de distratos em relação ao total de unidades foi muito maior e impactante 

(54,32%). Aqui vale ressaltar todos os esforços e dispêndios gastos pela construtora com a 

equipe de vendas para fazer rodar novamente as unidades distratadas (novas campanhas de 

estoque, corretagens, etc...).  

 

4.1.3. Empreendimento “C” 

 

▪ Padrão: Standard (Econômico) 

▪ Número de Torres / Total de unidades: 02 / 184 apartamentos, de 1, 2 e 3 dormitórios 

▪ Tamanho das tipologias: entre 49m² e 74m²  

▪ Área total construída: 16.640,94m² 
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▪ Valor Médio das Unidades: R$ 500.000,00 (atualizado para fev/2018)  

▪ Lançamento / Habite-se: Outubro de 2013 / Outubro de 2016 

▪ Tabela de Vendas (no lançamento): 29% obra / 71% financiamento  

 
Tabela 4 - Quantitativos de Vendas e Distratos do Empreendimento “C” 

 

PERÍODO 

VENDAS 

BRUTAS 

(VB) 

DISTRATOS 

VENDAS 

LÍQUIDAS 

(VL) 

% VL 

SOBRE 

TOTAL UN 

% DISTRATO 

NO PERÍODO* 

Permutas 22 x 
106 58% 1% 

Lançamento - out/13 a mar/14 85 1 

Obra - abr/14 a out/16 (27 -32) 70 30 40 22% 43% 

Pós-obra - nov/16 a fev/18 31 14 17 9% 45% 

TOTAL 208 45 163 89% 22% 

ESTOQUE ATUAL 21 11%  
TOTAL DISTRATOS / TOTAL UNIDADES 24,46%  

* em relação às vendas brutas  
Fonte: Autoria Própria 

 

Gráfico 7 - Relação de Vendas Brutas x Distratos Empreendimento “C” 

 
 

      Fonte: Autoria Própria 

 

Levando-se em conta o número total de unidades (184), tem-se as seguintes análises: 

▪ Em relação às vendas brutas, performou 58,15% dos seus apartamentos nos primeiros 6 

meses e 38% no período de construção. Se não fossem os distratos, 96% das unidades 

estariam vendidas na entrega das chaves; 

▪ Em relação às vendas líquidas, o lançamento continua sendo um sucesso (houve apenas um 

distrato), não como o período de obra e pós obra, que somaram apenas 31% (e pode-se 

atribuir esta baixa em função da crise econômica de 2014, bem à época de início dos 

canteiros, além do fim da obra – final de 2016 – quando se configurou um dos piores 

cenários para tomada de financiamento bancário no país). O estoque também não se mostra 

satisfatório (11%), visto que já se passaram 16 meses do Habite-se; 

▪ Em relação aos distratos, considerando-os dentro dos períodos, os números são altos nas 

fases de obra e pós obra (43% e 45%, respectivamente), mas que na média, ao final de 

Fevereiro de 2018 baixam para 22%; 

▪ Por fim, examinando o número total de distratos em relação ao total de unidades do 

empreendimento, chega-se a um índice 24,46% (similar à média de distratos nos períodos), 

muito menor que o empreendimento “B”, mas que não deixou de ser impactante para o fluxo 

de caixa da empresa. 

 

4.1.4. Empreendimento “D” 

 

▪ Padrão: Médio Alto 
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▪ Número de Torres / Total de unidades: 01 / 36 apartamentos de 2 e 3 dormitórios 

▪ Tamanho das tipologias: entre 94m² e 125m²  

▪ Área total construída: 7.109,12m² 

▪ Valor Médio das Unidades: R$ 1.100.000,00 (atualizado para fev/2018)  

▪ Lançamento / Habite-se: Junho de 2015 / Julho de 2019 (previsão) 

▪ Tabela de Vendas (no lançamento): 35% obra / 65% financiamento 

 
Tabela 5 - Quantitativos de Vendas e Distratos do Empreendimento “D” 

 

PERÍODO 

VENDAS 

BRUTAS 

(VB) 

DISTRATOS 

VENDAS 

LÍQUIDAS 

(VL) 

% VL 

SOBRE 

TOTAL UN 

% DISTRATO 

NO PERÍODO* 

Permutas 3 x 
11 31% 0% 

Lançamento - jun/15 a nov/15 8 0 

Obra - dez/15 até fev/18 18 5 13 36% 28% 

TOTAL 29 5 24 67% 17% 

ESTOQUE ATUAL 12 33%  
TOTAL DISTRATOS / TOTAL UNIDADES 13,89%  

* em relação às vendas brutas  
Fonte: Autoria Própia 

 
Gráfico 8 - Relação de Vendas Brutas x Distratos Empreendimento “D” 

 
 

  Fonte: Autoria Própria 

 

Esse empreendimento, ao contrário dos demais, ainda se encontra em obra, com entrega prevista 

para Julho de 2019. Neste contexto, observa-se que: 

▪ Não ocorreram distratos no período do lançamento, o que representou 30,56% de vendas nos 

primeiros seis meses (um índice alto, principalmente se considerarmos o ticket elevado das 

unidades, além da época de crise, que poderia ter abalado o resultado das vendas); 

▪ Quanto à velocidade de vendas (líquidas), observa-se que em 26 meses chegou a 36,11% 

que, se continuar a mesma durante a obra, ao final deste período, atingirá um percentual de 

aproximadamente 60%, restando 10% de estoque para o pós obra. O cenário deste 

empreendimento é favorável, visto que acredita-se na retomada do mercado nos próximos 

doze meses. Além disso, o pouco estoque que restar poderá ser facilmente liquidado, pois a 

confiança na compra de unidades já prontas cresce consideravelmente sobre as em planta ou 

obra; 

▪ Os distratos ocorridos até então foram de apenas cinco unidades, mas representando 28% 

das vendas do período e 13,89% do total de apartamentos. São números altos para o padrão 

do empreendimento em questão.  

Após a demonstração destes quatro casos, constata-se que os empreendimentos “A”, “B” e “C” 

foram, de fato, um sucesso de vendas, visto que venderam mais de 50% das suas unidades nos 

seis primeiros meses após seus lançamentos (85% no caso do empreendimento “A”, mesmo com 
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ticket médio mais elevado). Se não fossem os distratos ocorridos à época da construção, ambos 

estariam com praticamente 100% das suas unidades vendidas até a entrega das chaves. Pode-se 

atribuir esse efeito a uma série de fatores, principalmente porque na época em que chegaram ao 

mercado (entre 2010 e 2013), ainda perdurava no país a facilidade para tomada de crédito, a 

crescente confiança do consumidor para aquisição de um imóvel, a euforia do mercado 

(sustentada pela baixa nas taxas de juros, baixo nível de desemprego e baixo risco do país) e o 

déficit habitacional elevado estimulado pelo mercado aquecido. Além disso, importante citar que 

a tabela de vendas de ambos gerou uma forte aderência dos consumidores, seja por reter 40% do 

valor do imóvel durante a obra (empreendimento “A”) ou pelos valores baixos para parcelas de 

ato, mensais e reforços (no caso dos empreendimentos “B” e “C”). 

O empreendimento “D”, porém, vai na contramão dos outros três, visto que foi lançado em 2015 

(auge da crise) e mesmo assim apresentou resultado satisfatório. Aqui, atribui-se seu êxito pelo 

fato de ter um padrão mais elevado e unidades de ticket médio alto, cujo público alvo teria 

sofrido os impactos da crise econômica somente mais adiante (o que foi refletido nos cinco 

distratos subsequentes). 

Já em relação ao aumento considerável dos distratos ao longo dos períodos obra e pós obra, 

observa-se que dois dos empreendimentos (“B” e “C”), tiveram sua construção concentrada no 

momento da crise econômica de 2014, que seguiu forte até 2016, com aumento do desemprego e 

consequente inadimplência, instabilidade e insegurança econômica e política do país, dificuldade 

na liberação dos financiamentos bancários pela não comprovação de renda e aumento das taxas 

de juros. Não se pode expurgar, todavia, que, apesar da crise deflagrada, a dissolução de muitas 

vendas ocorreu por não terem sido embasadas adequadamente à época da assinatura da Promessa 

de Compra e Venda (quando não se constatou o real poder de renda dos adquirentes). 

 

4.2. Simulação do Prejuízo de um Distrato 

 

Para efeito de simulação do prejuízo que os distratos provocam na saúde financeira de um 

empreendimento imobiliário, apresenta-se dois cenários de viabilidade econômica, onde a 

variável trabalhada foi a velocidade de vendas para cada “ciclo de vida” já explanado no item 4.1 

supra: os períodos de lançamento, obra e pós obra (Habite-se). 

Os diversos outros parâmetros existentes na viabilidade não foram alterados entre um cenário e 

outro, com o objetivo de que apenas a variação da velocidade de vendas demonstrasse o impacto 

no resultado do empreendimento.  

Em ambas as situações, as unidades reservadas para venda após o Habite-se foram examinadas 

como as unidades distratadas e colocadas para revenda. Aqui vale destacar que a verba destinada 

ao Marketing e ao valor da corretagem não foram majorados na viabilidade em função deste 

número de distratos. A equipe de vendas deverá contar, portanto, com a mesma verba de 

comercialização atribuída no início do planejamento do empreendimento. Assim, seguem as 

considerações: 

Para o primeiro cenário (Simulação 1), foi considerada uma velocidade de 35%, 55% e 10% 

(lançamento, obra e pós obra, respectivamente). Os 10% de “vendas” pós obra são na verdade o 

que se imagina ter de distratos até o Habite-se, ficando este saldo remanescente para a revenda.  

Já para o segundo cenário (Simulação 2), considerou-se uma velocidade de 30%, 30% e 40%, 

ou seja, uma conjuntura caótica de vendas. Nesta situação, os 40% pós obra também estão sendo 

caracterizados como distratos, e a escolha deste número foi justamente para refletir o que 

aconteceu entre 2014 e 2016 no país, onde a média de distratos no mercado imobiliário chegou 

neste patamar. 

O gráfico abaixo mostra a diferença entre os dois cenários: 
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Gráfico 9 - Comparativo entre Viabilidades (Exposição de Caixa e Lucro) 
 

 
      Fonte: Autoria Própria 

 

A diferença de Exposição de Caixa entre as simulações atinge um valor um pouco maior que R$ 

2.250.000,00 e, quanto ao Lucro, chega a 3,4 pontos percentuais. 

Também como forma de demonstrar o prejuízo de um distrato para a incorporadora, é possível 

ilustrar duas situações de cálculo genérico, uma sob a aplicação jurídica atual (conforme 

jurisprudências existentes) e outra de acordo com o Projeto de Lei (recentemente aprovado na 

Câmara dos Deputados e que deve ainda ser submetido à aprovação do Senado): 

 
Tabela 6 – Simulação dos prejuízos para incorporadora, conforme diferentes cenários jurídicos 

 

 

 

SITUAÇÃO 1 

Prejuízo incorporadora conforme 

jurisprudências atuais 

SITUAÇÃO 2 
Prejuízo incorporadora conforme 

Projeto de Lei 
Valor Apartamento R$ 100 Valor Apartamento R$ 100 

Pagamento durante obra: 20% + R$ 20 Pagamento durante obra: 20% + R$ 20 

Distrato (devolução de 80% do valor já pago) - R$ 16 Distrato (devolução de 50% do valor já pago) - R$ 10 

Custos com Comissão / MKT / Adm - R$ 10 Custos com Comissão / MKT / Adm - R$ 10 

Prejuízo Incorporador  - R$ 6 Prejuízo Incorporador  zero 

Fonte: Autoria Própria 

 

Na Situação 1, nota-se que a incoporadora assume um prejuízo de seis reais na devolução de 

80% dos valores pagos até o distrato, o que pode ser majorado caso a unidade não seja 

comercializada novamente a curto prazo. Já na Situação 2, com o Projeto de Lei, o construtor 

poderá reter 50% dos valores pagos (se existir Patrimônio de Afetação), anulando sua conta ao 

final. Vale destacar, porém, que esta última situação não significa que a incorporadora zeraria 

seus prejuízos, pois aqui não estão sendo mensuradas muitas outras despesas decorrentes do 

envolvimento com esta revenda (além dos danos de imagem à construtora), mas demonstra o 

quanto a instituição de uma maior segurança jurídica daria proteção à perpetuidade do negócio. 
 

5. ANÁLISE DE HIPÓTESES PARA SOLUÇÕES / PROPOSTAS 

 

5.1. Cuidados a serem tomados em Peças Contratuais 

 

5.1.1. Diferenciar clientes consumidores de clientes investidores 

 

Ideal é trazer a diferenciação de clientes consumidores e investidores. Sugere-se declaração pela 

qual fique reconhecida a figura de um investidor firmando a Promessa de Compra e Venda, visto 
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que, sendo o adquirente investidor do mercado imobiliário, natural que seja conhecedor dos 

riscos do negócio. A existência desta declaração poderá trazer benefícios ao incorporador em 

eventual discussão judicial, pois não poderiam ser aplicadas as regras do CDC ao cliente 

investidor, nem os benefícios ao hipossuficiente. Relevante trazer que, segundo pesquisa 

apresentada em Seminário de Direto Imobiliário, datado de 21 de junho de 2017, cerca de 70% 

dos distratos ocorridos advém de clientes especuladores deste mercado, enquanto que apenas 

30% seriam os de consumidores 

 

5.1.2. Promessas de Compra e Venda de Unidades Autônomas de Incorporação Imobiliária 

 

Fazer constar cláusula prevendo que serão efetuados todos os descontos a título de custos 

administrativos e promoção de venda; impostos como PIS e COFINS; contribuição social e 

imposto de renda; multa compensatória (geralmente 20% dos valores pagos), outras despesas 

comprovadas (aqui se inclui a comissão de corretagem paga pela vendedora); e, na hipótese de já 

ter ocorrido a entrega das chaves, acrescentar: valor mensal pela fruição; despesas efetuadas pela 

vendedora para fins de recuperação do imóvel; eventuais IPTU’s, condomínios, água e luz em 

aberto. Tais valores deverão ser descontados daquele eventual saldo a ser devolvido ao cliente e, 

não havendo saldo, tais valores devem ser cobrados em ação própria. Importante buscar, nestes 

instrumentos contratuais, algo que vincule à devolução dos valores ao cliente distratante após a 

recuperação de valores pela construtora, ou seja, após a nova venda da unidade distratada, de 

modo a não comprometer o caixa da empresa. 

 

5.1.3. Instrumento de Distrato/Transação 

 

Ao distratar Promessa de Compra e Venda, cuidar que o documento mencione 

transação/negociação. Tal medida faz com que dito instrumento tenha maior chance de aceitação 

nos Tribunais e menor possibilidade de êxito ao cliente que, após firmar transação, ainda aciona 

buscando valores já antes acertados, alegando nulidade de cláusula por onerosidade excessiva. 

 

5.2. Cuidados nas Defesas Processuais 

 

5.2.1. Relevância da Prova 

 

Trazer à tona a necessidade de prova, por parte do cliente, da incapacidade de pagamento para 

que, só então, passe a ter o direito à rescisão do contrato, diante de seu caráter 

irrevogável/irretratável. 

 

5.2.2. Demonstração do Prejuízo Financeiro 

 

Demonstrar, em números, a consequência financeira dos distratos/rescisões no caixa de 

incorporações imobiliárias, tanto pelo corte na entrada dos valores, quanto pelo 

comprometimento de quantia que seria alocada na obra e que, face a uma necessidade de 

devolução, em prejuízo aos demais adquirentes das unidades, toma outro rumo: o cliente 

desistente. A proposta é que, com isso, eventual devolução dos valores somente ocorra após a 

revenda da respectiva unidade ou, ao menos, após o Habite-se (o que vier primeiro, semelhante 

ao consórcio). 
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5.2.3. Intenção do Texto Legal 

 

Buscar que a defesa processual dialogue com a real intenção das legislações, mais 

especificamente aquelas relacionadas à construção civil, como Lei do Patrimônio afetado e Lei 

das Incorporações Imobiliárias pelos aspectos que, nelas, buscam a preservação do todo: a 

conclusão do empreendimento imobiliário.  

 

5.3 Hipóteses Negociais 

 

5.3.1. Perda do Sinal 

 

A perda do valor do sinal pelo comprador desistente, utilizando-se, para tanto, do Arras – 

hipótese que possui validade apenas para a primeira parcela e/ou ato já que, com o pagamento 

das prestações subsequentes, passamos a ter a Promessa de Compra e Venda. 

 

5.3.2 Prazo para Desistência 

 

Imposição de prazos para possibilidade de desistência também ao comprador, como a 

incorporadora que possui o prazo de carência para a desistência da incorporação. 

 

5.3.3 Custos com a Revenda 

 

Atribuir ao comprador desistente os custos da nova alienação. 

 

5.4. Financiamento de Imóveis em Planta para Média e Alta Renda (Modelo MCMV) 

 

Considerar firmar o Contrato de Compra e Venda com financiamento bancário logo na sequência 

do Instrumento de Promessa de Compra e Venda, passando a propriedade do imóvel ainda na 

planta para o adquirente, como ocorre no Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) onde há 

financiamento à obra. Tal transferência prematura faria com que a incorporadora permanecesse 

menor tempo exposta aos riscos de um distrato, haja vista que o cliente já estaria com a 

propriedade do imóvel, que fica em garantia com a instituição financeira.  

 

5.5. Aumento da Responsabilidade do Corretor / Imobiliária no que tanque à Qualidade no 

Fechamento da Venda 

 

Os contratos de prestação serviços e/ou parcerias de corretagem deveriam ter cláusula de 

produtividade que especificasse o ressarcimento em favor da incorporadora, calculado a partir de 

um percentual de distratos que tenham sido intermediados pela imobiliária, tendo como objetivo 

o fechamento de um negócio de melhor qualidade. 

Também sugere-se que parte dos valores destinados à corretagem ficassem reservados para 

pagamento posterior, no momento da concretização do financiamento da unidade junto à 

instituição financeira. Esta prática de retenção dos valores finais assemelha-se em muito a 

diversos serviços já ligados à construção civil, tais como empreiteiros, projetistas e fornecedores 

em geral. No entanto, necessária a conscientização do mercado por parte dos incorporadores, a 

fim de que esta prática fosse adotada por todos, sem desvantagem comercial para aqueles que a 

praticarem. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A Incorporação Imobiliária é um negócio, não se resume a apenas um contrato. Na verdade, ela é 

a composição de uma série de instrumentos jurídicos: começa com o dono do terreno, pode 

ocorrer com investidores privados, segue com o poder público (aprovações de projetos nos 

diversos órgãos e concessionárias, além de entrega de contrapartidas em alguns casos), com o 

consumidor e, finalmente, com o banco, na tomada de financiamento à produção e no 

financiamento aos compradores a partir da entrega das chaves (repasse). Por isso, vale ressaltar a 

gravidade na quebra de qualquer um desses contratos, pois prejudica toda a cadeia do negócio e 

seus intervenientes. 

De todos estes contratos, o realizado entre incorporador e consumidor é o que mais tem se 

convertido em desfazimentos. Fazendo-se uma analogia de que a incorporação imobiliária 

funciona como uma empresa, é sabido que o empreendedor é de fato o próprio incorporador. 

Ocorre, porém, que o capital empregado neste negócio não é somente dele, mas sim de todos 

adquirentes e, muitas vezes, da instituição que contribui para grande parte do financiamento da 

construção. Todos têm, portanto, total interesse que seus recursos sejam empregados 

corretamente no objetivo final do grupo: a finalização do empreendimento. Qualquer 

desfazimento de contrato nesta cadeia impacta na base do negócio, pois parte do recurso 

financeiro será suprimido, atendendo tão somente o interesse individual de um adquirente em 

detrimentos dos demais. 

Além disso, o distrato imobiliário também configura um desrespeito ao Patrimônio de Afetação e 

consequente risco aos adquirentes adimplentes. Se o objetivo do Patrimônio de Afetação é 

justamente segregar os bens do empreendimento dos bens do incorporador/construtor, uma vez 

existindo uma ou mais desistências do negócio, certamente atingirá negativamente a todos os 

envolvidos. É o individual se impondo sobre o coletivo. 

Os distratos geram a dificuldade ou a impossibilidade de pagamento do financiamento pelo 

construtor, além da incapacidade de conclusão da obra (daí o motivo do grande número de 

construções inacabadas e empresas em recuperação judicial). Atualmente, o banco dá um prazo 

de quitação de dívida com a construtora de 180 dias após o Habite-se; distratos significam atraso 

nas amortizações deste financiamento e um aumento gradativo da dívida com a instituição 

financeira. A média de 40% de distratos no ano de 2016 fizeram com que os bancos recusassem 

seu interesse de financiar estes negócios (aumento dos riscos), bem à época em que as 

construtoras mais precisavam fechar estes contratos. O resultado: obras paradas, pois muitas 

empresas não tinham capital próprio para prosseguir com as mesmas, ou quando o tinham, não 

eram suficientes para o desenvolvimento da construção na velocidade desejada, além se 

significar o não investimento em outros novos negócios, quebrando toda a cadeia de 

fornecedores, colaboradores, consumidores e investidores.   

Os impactos financeiros decorrentes de um distrato agridem o mercado como um todo, visto que 

a indústria da contrução civil responde por uma fatia considerável do PIB brasileiro. O 

desfazimento de um contrato deste negócio agride a todos, colaboradores diretos e indiretos, 

causando maior desemprego, fechamento de empresas de base, redução do volume de 

lançamentos e consequente desaseleração da economia.  

É preciso que o governo reconheça ainda mais o potencial da construção civil para a economia 

do país, através do aumento de políticas de incentivo (tal como os Programas de Aceleração do 

Crescimento, que não só mantiveram como também estimularam o segmento no auge da crise 

mundial de 2008), de estímulos junto às instituições financeiras para a tomada de crédito, além 

da insituição de leis mais rígidas para o assunto, garantindo maior segurança jurídica para o 

setor.  
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