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RESUMO  

O mercado imobiliário vem apresentado sequências de resultados negativos desde o início da crise 

econômica que se instaurou no país em 2014, o efeito tem sido devastador fazendo com que as empresas 

incorporadoras entrassem em um processo de retração, atingindo prejuízos recordes na ordem de R$7,46 

bilhões e gerando no ano de 2016 somente no subsetor da Construção Civil - Construção de Edifícios – 

uma redução de 156.884 vagas de empregos. Assim este estudo visa entender o efeito do distrato nesse 

cenário, analisar os impactos financeiros, sociais, econômicos e jurídicos, verificar como outros países 

tratam situações semelhantes e quem são os adquirentes que solicitam o distrato e ainda demonstrar que 

devido ao modelo que as grandes incorporadoras do pais trabalham, associada a crise econômica 

financeira culminou por gerar um ciclo vicioso de aumento de estoques e redução de preços. 

 

 

Palavras-chave: distrato, incorporadora, crise econômica, judiciário, mercado imobiliário. 

 

 

mailto:dfalcao.uff@gmail.com


18ª Conferência Internacional da LARES 
São Paulo - Brasil 

26 a 28 de Setembro de 2018 

 

 

 

CANCELLATION LAW - THE EVIL THAT DESTROYED THE REAL 
ESTATE SECTOR  

ABSTRACT 

The real estate market has presented sequences of negative results since the beginning of the economic 

crisis in 2014. The effect has been devastating, pushing incorporating companies into a retraction process, 

facing record losses in the order of R$ 7, 46 billion and resulting, only in the sub-sector of Construction 

(Construction of Buildings) in the year of 2016, in a reduction of 156,884 employments. Thus, this study 

aims to understand the effect of the cancellation law in this scenario, to analyze the financial, social, 

economic and legal impacts, to compare how other countries deal with similar situations, who are the 

house purchasers who request the cancellation law, and also to demonstrate that, due to the current model 

under the great companies operate, associated with the financial economic crisis, has resulted in a vicious 

cycle of increasing inventories and decreasing prices. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os distratos estão trazendo para o setor imobiliário danos incalculáveis e muitas vezes 

invisíveis. A falta de uma regulamentação clara e justa, a judicialização do assunto e a 

fragilidade dos contratos de compra e venda, poderá deixar poucos sobreviventes no setor. 

Os prejuízos do setor são recordes, e dificultam grandemente a viabilidade de novos 

projetos. 

Para a sociedade os danos poderão ser ainda mais devastadores. No curto prazo, 

contribuindo em gerar uma cadeia de desemprego, falta de assistência técnica para os 

empreendimentos entregues e sobrevivência dos condomínios. No longo prazo, aumento do valor 

de alugueis e déficit de moradia devido à falta de crédito. 

O alto número de distratos vem influenciando diretamente os resultados das empresas de 

incorporação do país, quando um adquirente cancela a compra do seu imóvel gera uma cadeia de 

eventos negativos, que diretamente vai do resultado ao caixa da empresa e indiretamente 

contribui do atraso de obras até a existência da empresa. 

 

1.1 Objetivos 

 O estudo proposto tem como objetivo geral analisar os impactos financeiros, sociais, 

econômicos e jurídicos, compreender as causas e demonstrar as consequências do distrato na 

indústria e para a sociedade no curto e longo prazo, bem como, verificar como outros países 

tratam situações semelhantes.  

Especificamente objetiva analisar quem são os adquirentes que solicitam o distrato e 

ainda demonstrar que devido ao modelo que as grandes incorporadoras do pais trabalham, 

associada a crise econômica financeira culminou por gerar um ciclo vicioso de aumento de 

estoques e redução de preços. 

 

1.2 Justificativa 

 O mercado imobiliário tem um papel fundamental na nossa sociedade, tanto no aspecto 

financeiro quanto social e é responsável por gerar uma grande cadeia de empregos e moradia 

para a população. 

Desde o início da crise econômica em 2014 as grandes incorporadoras do pais vem 

apresentando sequências de resultados negativos, atingindo prejuízos recordes e gerando 

reduções estrondosas de vagas de emprego, sendo o distrato um dos componentes geradores 

desses efeitos. 

 

1.3 Procedimento metodológico 

 Para as proporções tomadas desde 2014 o assunto estudado é particularmente novo, 

assim, foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos, jornais, publicações em periódicos, 

artigos acadêmicos e análise de relatórios das associações do setor Abrainc e Secovi. 

Foram consideradas neste estudo as maiores empresas incorporadoras dentro da bolsa de 

valores (BM&FBovespa) e os resultados destas divulgados para o mercado. 
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2. EFEITOS FINANCEIROS 

2.1 Resultados 

O número de distratos vem aumentando em grande escala desde 2014, historicamente, o 

porcentual girava em torno de 10%, sendo este um patamar saudável para a indústria. 

Nos dois primeiros meses do ano de 2017 considerando os imóveis de médio e alto 

padrão (MAP), para a relação venda versus distrato, podemos considerar que para cada duas 

unidades vendidas uma voltou para o estoque. 

 
Nos primeiros dois meses de 2017, a relação de distrato por venda totaliza 53,1%. Isso 

quer dizer que, de cada 100 imóveis negociados no período, 53 tiveram seus contratos 

de venda cancelados pelo pretendente e voltaram para o catálogo de unidades da 

construtora. (GODOI, 2017). 

 

E para imóveis enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) essa relação 

melhora, considerando que para cada quatro imóveis vendidos um volta para o estoque. 

 
Quando observada a relação de distrato por venda no programa Minha Casa Minha 

Vida, o volume de devoluções recua: 24% no acumulado dos últimos 12 meses. 

Significa dizer que, de cada quatro unidades vendidas, apenas uma é alvo de 

cancelamento do contrato e retorna para as mãos da construtora. (GODOI, 2017) 

 

Foram distratadas 43.293 unidades de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017,  a Fig.1  e 

Fig. 2 demonstra esse cenário. 

 

Figura 1:  Evolução dos Distratos 
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Figura 2:  Distratos por segmento 

  

  

 

 

Primeiramente, para entendermos o fenômeno dos distratos, precisamos entender o 

formato de negócio, da maioria das grandes Incorporadoras que estão dentro da BOVESPA.  

Basicamente funcionam como desenvolvedoras de empreendimentos, com capacidade de 

vender a fração ideal de futuras unidades autônomas durante o período que vai da emissão do 

registro de incorporação (RI) ao final da construção (Habite-se), e a partir de uma demanda 

mínima de vendas acessar recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) para financiar a 

construção da obra. 

Do registro de incorporação até emissão do habite-se, os adquirentes pagam de 20% a 

30% do valor total da unidade e o restante logo após a emissão do habite-se, podendo o 

adquirente pagar esse restante através de recursos próprios ou financiamento bancário, também 

conhecido como repasse, momento onde ocorre a transferência das obrigações financeiras do 

adquirente junto ao incorporador para uma instituição financeira. 

 
Considera-se incorporação imobiliária “ atividade exercido com o intuito de promover e 

realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações, ou conjunto de 

edificações compostas por unidades autônomas. (LEI N.º 4.591/64 - Art. 28, § 2º). 

Via de regra os valores pagos pelos adquirentes durante a construção não são suficientes 

para a execução da obra, dessa forma a incorporadora busca a contratação de um financiamento à 

produção junto a uma Instituição Financeira, que dentre outros requisitos exigem uma demanda 
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mínima de vendas para a liberação dos recursos, que ocorrerão conforme o andamento da obra e 

dá o prazo de seis meses após a conclusão desta, para a quitação desse financiamento. 

Assim, pode-se concluir que as incorporadoras não dispõem de capital próprio para 

garantir a construção dos seus empreendimentos, visto que muitos estão em andamento ao 

mesmo tempo, e dependem do financiamento à produção para tal. 

A partir de 2014 com o agravamento da situação econômica do pais, houve um grande 

recuo na demanda de aquisição de imóveis novos, aumentou o número de distratos e juntamente 

com o formato de negócio das Incorporadoras acabou-se por gerar um ciclo vicioso. 

A Fig.3 abaixo mostra o aumento crescente de unidades disponíveis a partir de agosto de 

2013 onde começa os primeiros sinais da crise. 

 

Figura 3:  Unidades disponíveis 

 

 

Fonte: SECOVI - Anuário do Mercado imobiliário | 2015 

As incorporadoras a fim de honrarem seus compromissos operacionais e financeiros se 

viram obrigadas a reduzir o preço para aumentar as vendas, essa ação gerou um novo motivo 

para alguns adquirentes solicitarem o distrato, pois, o novo preço de venda operado seria menor 

do que estes contrataram há meses ou até mesmo anos atrás, somado aos adquirentes que 

continuaram perdendo sua capacidade financeira, acabou-se por gerar um aumento na solicitação 

de distratos e consequentemente do estoque. De forma cíclica esse efeito vai jogando o preço do 

imóvel para baixo. 

O efeito financeiro desse ciclo vicioso é devastador, atingindo em 2016 prejuízos 

recordes de R$7,46 bilhões nas Incorporadoras. 
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As incorporadoras listadas em bolsa tiveram prejuízo líquido consolidado de R$ 7,46 

bilhões no ano passado, o pior resultado desde o início da abertura de capital do setor 

em 2007. Distratos, provisões para contingências e baixas contábeis resultantes de 

reduções de preços de apartamentos e de terrenos fizeram com que a perda setorial 

crescesse mais de quatro vezes em relação ao prejuízo de R$ 1,786 bilhão de 2015. 

(QUIZA, 2017)   

 

Contabilmente na atividade de Incorporação as receitas são reconhecidas pelos contratos 

das promessas de compra e venda através do POC (Percentual de Obra Concluída). Essa receita é 

reconhecida gradativamente conforme execução da obra, com a projeção de lucro no futuro e 

quando ocorre um distrato o impacto é imediato. 

De acordo com Piraci Oliveira, diante desse fenômeno (excesso de distratos) deverá ser 

refletido nas demonstrações contábeis como “provisão para perda”.  (OLIVEIRA; 2016) 

Com o aumento dos distratos, houve consequentemente um corte abrupto na receita, que 

concomitante aos desembolsos decorrentes das rescisões prejudicaram a geração de caixa e 

contribuíram para o aumento da alavancagem (relação da dívida liquida sobre patrimônio 

líquido) conforme demonstra a Fig.4. 

 

Figura 4:  Dados anuais 

 

Fonte – VALOR ECONOMICO ; 2017 
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O resultado apresentado em 2016, foi o pior desde o início da abertura de capital do setor 

em 2007, tem sido  tão devastador que PDG e Viver estão em recuperação judicial. 

 

2.2 Inadimplemento das obrigações 

O grande número de unidades distratadas além de gerarem grande prejuízo geram efeitos 

indiretos como lacunas no fluxo de caixa, necessidade de renegociação de dívidas, falta de 

recursos para construção e assistência técnica. 

Em 2016 o efeito dos distratos representaram para as maiores empresas Incorporadoras 

dentro da BOVESPA, um impacto médio de: 40% da carteira de recebíveis, 50% das vendas 

brutas e 30% das entregas, como demonstra a Fig.5. A Fig.6 demonstra a evolução do distrato 

sobre o valor das vendas e a Fig.7 a evolução sobre a careteira de recebíveis. 

 

Figura 5:  Impacto do distrato sobre a carteira, vendas e entregas 

 

Fonte – BTG Pactual 

 

Figura 6:  Evolução do distrato sobre as vendas 

 

Fonte – BTG Pactual 
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Figura 7:  Evolução do distrato sobre a carteira de recebíveis 

 

Fonte – BTG Pactual 

Diante desse cenário, as incorporadoras iniciaram negociações com as Instituições 

Financiadoras das obras para postergações das dívidas, visto que no momento da entrega, em 

média, 30% dos adquirentes que deveriam amortizar de 70% a 80% do valor de sua unidade 

autônoma solicitam o distrato e o valor que deveria ser pago a Instituição Financeira deixa 

imediatamente de existir.  

Como já exposto o modelo de negócio da maioria das incorporadoras não pré-dispõem de 

capital próprio, assim estas precisam postergar a dívida para não se tornarem inadimplentes. Essa 

postergação custa caro, pois o dinheiro oriundo do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) 

subsidiado pelo governo (garantia do valor alocado ao projeto, liberação conforme andamento da 

obra, baixa taxa e cobrança de juros somente do valor liberado) perde sua característica e passa a 

ser um dinheiro da tesouraria das Instituições Financeiras, com taxas mais altas, onde 

costumeiramente é cobrado uma penalidade (fee) para se ter acesso a esse “dinheiro”, sangrando 

ainda mais o caixa das empresas. 

 
Estes impactos no fluxo de caixa podem ter vários desdobramentos. Novas fontes de 

recursos podem passar a ser necessárias, de forma geralmente mais onerosa do que o 

previsto, aumentando o custo da produção. Caso elas não estejam disponíveis ou 

demandem tempo para ser acessadas, pode haver impacto no ritmo das obras, com 

atraso em seu andamento. Em muitos casos, este atraso poderá até impactar a própria 

entrega do empreendimento, afetando diretamente o conjunto de compradores que 

participam do negócio.  (MENIN, 2016) 

 

O impacto no fluxo de caixa pode ainda gerar outras inadimplências, pela falta de 

recursos necessários para honrar os compromissos, tais como: atraso nas obras, atraso no 

pagamento de fornecedores e prestadores de serviço, dificuldades em prestar o serviço de 

assistência técnica de unidades em garantia e até mesmo o pagamento do valor mensal do 

condomínio de unidade em estoque, prejudicando dessa forma uma cadeia de envolvidos na 

constituição do empreendimento e até mesmo os adquirentes que se mantiveram no mesmo. 

 

Muitas acabaram ferindo contratos com bancos e com os próprios compradores, pois 

não tinham dinheiro nem para terminar as obras, nem para pagar quem distratou”. 

(FRANÇA, 2017)  



Página 3 de 19 

 

3. DADOS IMPACTADOS NAS DRE’s  

3.1 Levantamento dos dados 

Buscando uma maior clareza, utilizando como fonte de informação a divulgação de 

resultados das incorporadoras, segregou-se um grupo de estudo considerando as cinco empresas 

que no ano de 2013 (pré-crise) possuíam o maior valor de DGA, excluindo destas, as que atuam 

exclusivamente no segmento popular Minha Casa Minha Vida. 

Os dados levantados são referentes aos itens DGA, Lucro Líquido e Distratos, desde o 

ano de 2009 até o primeiro trimestre de 2017. Também foi realizado um comparativo dos 

últimos doze meses a contar do final do primeiro trimestre de 2017, conforme Tab.1. 

 

Tabela 1: Comparativo DGA, Lucro Líquido e Distrato entre cinco empresas de capital aberto 

DGA (R$ mm)

Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1Q16 2016 1Q17
Var.                

1Q17 x 1Q16

PDG 140 346 448 446 432 316 246 49 178 46 (7%)

Cyrela 256 352 404 397 401 365 335 74 316 73 (1%)

Rossi 119 190 261 208 190 186 147 31 113 16 (48%)

Gafisa n.a. n.a. 158 204 188 106 87 19 97 21 11%

Even 77 105 127 161 180 160 143 30 120 40 36%

Lucro Líquido (R$ mm)

Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1Q16 2016 1Q17
Var.                

1Q17 x 1Q16

PDG 535 833 708 -2155 -271 -529 -2764 -410 -5308 -276 33%

Cyrela 729 600 498 660 719 662 448 61 151 4 (93%)

Rossi 218 188 79 -206 41 -619 -558 -142 -514 -163 (15%)

Gafisa n.a. n.a. -414 -161 986 67 44 -58 -1220 -49 15%

Even 124 253 226 257 283 252 101 25 2 -40 (262%)

Distratos (R$ mm)

Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1Q16 2016 1Q17
Var.                

1Q17 x 1Q16

PDG n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1101 1914 306 1117 141 (54%)

Cyrela n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1700 2100 575 2300 n.a. - 

Rossi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1042 719 166 668 124 (25%)

Gafisa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 436 513 171 509 118 (31%)

Even n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 420 505 93 617 92 (1%)  

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2017) 

 

3.2 Análise dos dados 

Analisando os números acima e os gráficos abaixo, pode-se notar que a partir do segundo 

semestre de 2013 (pré-crise) os efeitos negativos dos distratos começam a surgir, em algumas 

empresas mais cedo e em outras mais tarde, pois os mesmos são altamente influenciados pela 

entrega do empreendimento, momento no qual o adquirente deve liquidar sua dívida com seu 

credor, seja através de recursos próprios ou financiamento. 

No DGA (Fig.8) iniciando uma cadeia decrescente, as empresas começam a buscar a 

redução de todos os gastos possíveis, entre esses a redução do número de empregados. 
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O Lucro Líquido (Fig.9) é altamente impactado, para cada distrato auferido o resultado 

sofre imediatamente chegando a resultados negativos crescentes, e as revendas das unidades não 

atingem os valores dos adquirentes anteriores impactando assim novamente no resultado. 

A tendência é que o número de Distratos (Fig.10) caia, pois, o cenário recessivo desde 

2014, fez com que as empresas diminuíssem seus lançamentos, sendo assim teremos menos 

entregas e menores distratos, novas vendas já ocorrem com valores adequados a capacidade e 

vontade do adquirente e não devem sofrer desse mal. 

Olhando exclusivamente para os 12 meses anteriores ao primeiro tri de 2017, vemos que 

o DGA continua reduzindo, só quem em proporções menores. 

As empresas estão com um grande contingente de colaboradores nas áreas, jurídicas, 

cobrança e financiamento, para solucionar os casos de distrato, assim que estes forem resolvidos, 

devemos ter novos ajustes reduzindo ainda mais o número de empregados e consequentemente o 

DGA. O lucro líquido continua sofrendo e não há em um curto prazo uma expectativa de 

melhora, visto que a revenda das unidades esta ocorrendo em valores menores que a viabilidade. 

Já nos distratos pode se observar uma redução visto que já passou o maior número de entregas 

decorrentes do maior volume de lançamentos nos últimos anos.  

 

Figura 8:  Comparativo DGA 

 

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2017) 
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Figura 9:  Comparativo Lucro Líquido 

 

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2017) 

 

 

Figura 10:  Comparativo Distratos 

 

Fonte: (Elaborado pelo autor, 2017) 
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4. EFEITOS SOCIAIS, JURÍDICOS E ECONÔMICOS 

4.1 Perfil do adquirente que solicita distrato 

Analisando o perfil dos adquirentes que solicitaram o distrato, podemos separa-los em 

dois grupos: 

1. Pessoas que perderam seus empregos ou diminuíram sua capacidade de pagamento, 

tornando-se assim incapazes de honrarem seu compromisso com a quitação do imóvel.   

2. Investidores que buscam retorno financeiro sobre o capital e os “oportunistas”, aqueles 

que querem o imóvel mas veem oportunidade de obterem o mesmo imóvel ou semelhante 

por um preço menor do que reza o seu contrato. 

 
“Os motivos que levam à desistência de um contrato de aquisição de imóvel são três: 

atraso na entrega (neste caso, por culpa da incorporadora), problemas econômicos para 

pagar as parcelas e o chamado ‘capitalismo de risco’, quando uma pessoa investe, mas 

cancela o contrato assim que percebe que não terá lucro. ” (ALMEIDA, 2017)  

 

Uma pergunta que se deve fazer é se estes dois grupos devem ser tratados da mesma 

maneira, pois de um lado temos os que buscavam uma moradia própria e do outro os que visam 

maximizar seu capital. 

O contrato de compra e venda, tem a natureza irrevogável e irretratável só podendo ser 

cancelado pelo inadimplemento de uma das partes. Todavia quando o adquirente solicita o 

distrato, não aceita o que reza seu contrato e não consegue chegar a um entendimento com o 

incorporador, ele busca o judiciário. 

Na grande maioria dos casos o Poder Judiciário entende que o adquirente é a parte mais 

fraca e utilizam-se da cláusula que trata da excessiva penalidade (art. 413 do CCB ) e ajustam a 

retenção especificada no contrato. 

A jurisprudência vem mostrando que: 

1. Para caso onde houve atraso da obra, a incorporadora deu causa, deve ser devolvido 

100% dos valores pagos corrigidos mais perdas e danos de uma única vez. 

2. Para caso onde o adquirente não pode pagar, a incorporadora deve devolver 90% dos 

valores pagos corrigidos de uma única vez. 

 

Na palestra “ Direito Imobiliário em Tempos de Crise: Os “Distratos” e o Impacto no 

Mercado Imobiliário” realizada no Insper em 24/03/2017, o Desembargador Francisco Eduardo 

Loureiro (TJSP) cita: que as incorporadoras nas suas defesas não utilizam duas argumentações 

que dariam um maior embasamento para os julgamentos: 

1. Pedir ao adquirente que solicitou o distrato que comprove que perdeu a capacidade de 

pagamento. São julgados casos onde o adquirente não pode honrar o contrato, casos onde 

ele não quer, não devem ser julgados. 

2. Provar o prejuízo com o distrato do contrato para que possa ser ajustada a retenção.  

De uma forma direta e objetiva, pode-se entender que o prejuízo causado pelo distrato se 

limita a despesas relativas a administração e publicidade, porém, indiretamente há de se avaliar o 

atual valor de mercado, ou seja, o valor que a incorporadora deverá exercer para que essa 

unidade seja revendida. Gerando este valor prejuízo, poderá também fazer parte da solicitação de 

retenção dos valores pagos pelo adquirente.  
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Do contrário dificilmente ocorre, pois quando o valor de mercado está maior o próprio 

adquirente faz a revenda realizando a cessão de direitos e não solicita o distrato. 

A luz da questão acima há de se esclarecer que de acordo com a Lei 4591/64, o 

incorporador tem o período de 180 dias para a desistência da incorporação, ponto claro nos 

contratos de compra e venda, assim, o adquirente que compra a unidade esta viabilizando a 

incorporação e tem responsabilidades não somente com o incorporador, mas também com outros 

moradores do empreendimento onde há de se constituir o condomínio. 

Não se pode também ignorar a figura do Patrimônio de Afetação, hoje nenhuma 

Instituição Financeira realiza o empréstimo a produção sem que o empreendimento tenha seu 

patrimônio afetado. 

Assim a devolução dos valores do distrato saem desse patrimônio, ou seja, além de feri-lo 

na sua natureza pode penalizar: 

1. Se imóvel em construção – adquirentes, pois podem faltar recursos para andamento da 

obra. A Instituição Financeira bloqueia liberação de recursos para a construção se o 

índice de garantia exigido for menor que o estabelecido pela Instituição Financeira (via 

de regra: recebíveis pós-chaves/ saldo devedor + saldo à liberar < X). 

2. Se imóvel pronto – Instituição Financeira que terá a liquidação da dívida adiada. 

3. Incorporador, para ambas as situações acima, pois deverá dispor de recursos próprios. 

Estudos mostram de uma forma geral, que o Lucro Líquido de um empreendimento seria 

algo em torno de 10% do VGV (Fig.11), dessa forma ultrapassado esse valor os riscos para 

adquirentes e Instituição Financeira seriam altos. 

 

Figura 11:  Lucro Líquido por projeto 

 

 

 

 



Página 3 de 19 

 

4.2 Tratamento jurídico em outros países 

Na maioria dos países, inclusive com leis sociais mais avançadas do que as brasileiras, a 

situação é muito diferente, na sua grande maioria os adquirentes que desistem da compra além de 

não receberem a restituição de nenhum valor estão sujeitos a penalidades, conforme demonstra a 

Fig.12. 

Figura 12:  Distrato em outros países 

 

 Fonte – BTG Pactual  
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4.3 Consequências da insegurança jurídica 

Outro efeito do impacto dos distratos é o da incerteza da validade dos contratos, que recai 

diretamente nas Instituições Financeiras que financiam a construção dos empreendimentos, o 

produto de financiamento à produção só inicia as liberações de recursos para a construção com 

uma demanda mínima de venda que é uma das garantias de pagamento futuro. 

A partir do momento, que essas vendas não tem a segurança do que fora pactuado nos 

contratos de compra e venda, o risco começa a aumentar para as Instituições Financeiras e estas 

consequentemente serão mais criteriosas na concessão do financiamento à produção, o que deve 

também elevar a taxa de juros. 

No futuro esse cenário pode ter serias consequências, restringido o acesso ao crédito das 

famílias e das incorporadoras, diminuindo consequentemente o número de moradias e empregos 

e aumentando o valor do aluguel. Nosso déficit habitacional e desempregos deverão aumentar. 

 

4.4 Desemprego 

Na Fig.13 abaixo podemos notar que nos mesmos anos do início da crise e de distratos 

elevados, também houve uma redução brusca no número de empregos da construção civil.  

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) a Construção Civil 

é dividida em 20 subsetores, fazendo parte destes a Construção de Edifícios (onde os efeitos dos 

distratos são duramente sentidos) que em 2016 teve uma redução de 156.884 postos de trabalho, 

representando 44% das reduções do setor nesse período. 

 

Figura 13:  Evolução Desemprego 

 

Fonte: SECOVI - Anuário do Mercado imobiliário | 2016 
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5. RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

Espera-se por uma regulamentação do governo para o assunto, porém, de imediato 

compreendendo o que posiciona o judiciário, pode-se reduzir drasticamente o impacto negativo 

dos distratos. 

Primeiro, pedindo ao adquirente que solicitar o distrato que comprove a incapacidade de 

conseguir arcar com o compromisso de quitar a unidade, pois deve-se julgar quem não pode 

honrar seu compromisso e não quem não quer.  

Segundo, para o adquirente que realmente não pode arcar com o compromisso de quitar a 

unidade, levantar os prejuízos causado por este para com a unidade autônoma que distratou, e 

solicitar este valor na retenção do valor pago. No levantamento do prejuízo causado, além das 

despesas relativas a administração e publicidade, há de se avaliar o atual valor de mercado, ou 

seja, o valor que a incorporadora deverá exercer para que essa unidade seja revendida, gerando 

este valor prejuízo, deverá também fazer parte da solicitação de retenção dos valores pagos pelo 

adquirente.  

 

6. CONCLUSÃO 

Em suma, podemos concluir que os males do distrato são devastadores, muitos 

identificados diretamente outros nem tanto, mas ambos profundamente maléficos ao setor. 

No fechamento do ano de 2016 apurou-se prejuízo recorde na ordem de R$ 7,46 bilhões 

no setor imobiliário e o distrato seria um dos grandes vilões desse número. Incorporadoras com 

um grande volume de contas a receber tornam-se empresas de alto risco, pois sempre estão a 

sombra do distrato. 

As leis em outros países sob o distratos demonstram que os adquirentes são altamente 

responsabilizados, podendo sofrer sanções caso saiam do projeto, pois podem prejudicar o 

incorporador e outros adquirentes. Aqui o efeito é ao contrário, pois o adquirente que pede 

distrato e interrompe a sua relação com o incorporador, pode gerar prejuízos a este e a outros 

adquirentes que adquiriram o mesmo empreendimento que o seu, sem ou com mínima 

penalização. 

Interpretando que as solicitações de distratos chegaram ao ápice e estão em declínio 

devido ao número de entregas menores para os próximos anos, aliado a isso, a necessidade de 

baixar o preço para vender, irá diminuir significativamente o estoque e a partir desse momento o 

ciclo vicioso começa a se inverter positivamente para um ciclo virtuoso até se atingir valores de 

mercado das viabilidades. 

Porém, deve-se compreender que, caso nenhuma legalização seja promovida afim de 

resolver o fenômeno do distrato, este continuará a existir, somente aguardando uma nova crise 

para voltar a assombrar o setor imobiliário. 
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