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RESUMO 

 

O conhecimento sobre incorporação imobiliária é importante para os engenheiros civis, uma 

vez que representa um setor de trabalho importante na engenharia, seja pela quantidade de 

empregos gerados direta e indiretamente por meio das construções, seja pela grande 

oportunidade para o empreendedorismo nesse setor. Diante da importância desse setor, o 

objetivo deste trabalho é elaborar um guia didático sobre a incorporação imobiliária, focando 

no estudo da incorporação imobiliária por parte dos alunos de graduação em engenharia civil. 

Para alcançar esse objetivo, foi utilizado o método de pesquisa exploratória, adotando como 

estratégia de pesquisa a revisão sistemática de literatura. Entre os principais resultados obtidos 

da revisão sistemática, foi possível reunir e analisar referências bibliográficas sobre a 

incorporação imobiliária, o que permitiu identificar, entre outros exemplos: os principais 

conceitos sobre a incorporação imobiliária e suas formas de configuração mais frequentes; as 

diversas partes envolvidas nessa relação comercial, além dos respectivos direitos e deveres 

envolvidos; as formas de contratação das construções; os principais textos legais que tratam 

sobre o assunto, regulamentando a atividade e defendendo as partes envolvidas. Como 

conclusão, este trabalho permitiu verificar a carência de literaturas sobre o assunto nas 

universidades pesquisadas, além de elaborar uma revisão bibliográfica que esclarece sobre os 

principais conceitos e atividades envolvidas na incorporação imobiliária. 

 

Palavras-chave: Incorporação imobiliária. Contratos de incorporação. Contratos de construção. 



ABSTRACT 

 

Knowledge about real estate development is important for civil engineers as it represents an 

important work sector in engineering, either by the number of jobs directly and indirectly 

generated through construction, or because of the great opportunity for entrepreneurship in this 

sector. In view of the importance of this sector, the objective of this work is to prepare a didactic 

guide on real estate development, focusing on the study of real estate development by 

undergraduate students in civil engineering. To reach this objective, the exploratory research 

method was used, adopting as a research strategy the systematic literature review. Among the 

main results obtained from the systematic review, it was possible to gather and analyze 

bibliographic references on real estate development, which allowed to identify, among other 

examples: the main concepts about real estate development and its most frequent configuration 

forms; the various parties involved in this commercial relationship, in addition to the respective 

rights and duties involved; the ways of contracting constructions; the main legal texts dealing 

with the matter, regulating the activity and defending the parties involved. As a conclusion, this 

work allowed to verify the lack of literature on the subject in the researched universities, besides 

elaborating a bibliographical revision that clarifies on the main concepts and activities involved 

in the real estate development. 

 

Keywords: Real estate development. Incorporation agreements. Construction contracts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A incorporação imobiliária é, antes de tudo, uma atividade empresarial em que 

alguém se concentra na coordenação de atividades diversas e complexas com o objetivo de 

construir um empreendimento imobiliário, vendê-lo e obter os lucros relativos a esta atividade. 

(MEZZARI, 1996; CHALHUB, 2003) O incorporador deve ter espírito empreendedor, uma vez 

que a sua atuação se concentra na identificação de necessidades e articulação de recursos para 

transformá-las em um negócio lucrativo. E se uma das palavras mais buscadas pelos 

empreendedores é a inovação, a construção civil representa um dos mais atrasados setores de 

produção, em que os índices de desperdício e retrabalho atingem valores elevadíssimos, o que 

sinaliza para um enorme potencial de aprimoramento e de oportunidades.  

Conforme estudo realizado por McClelland (1972), da Universidade Harvard, entre 

as 10 competências básicas do empreendedor estão as seguintes: exigência de qualidade e 

eficiência; riscos calculados; busca de informações; planejamento e monitoramento 

sistemáticos; persuasão e rede de contatos. Essas 5 competências apontam uma enorme 

vantagem para a atuação de engenheiros civis como empreendedores no ramo de incorporação 

imobiliária, uma vez que esses profissionais, em geral, são instruídos sobre a eficiência dos 

processos construtivos, dos riscos envolvidos na construção e sabem como planejar e monitorar 

as atividades, além de já estarem inseridos entre profissionais desse ramo. A atuação do 

engenheiro civil como incorporador e baseado nos princípios do empreendedorismo, portanto, 

pode ser um grande avanço para a indústria da construção civil do desenvolvimento das 

incorporações imobiliárias. 

A incorporação imobiliária, portanto, representa uma grande oportunidade de 

negócio para os profissionais de engenharia civil, mesmo em períodos de crise econômica, visto 

que nessa atividade as construções são realizadas através de uma parceria entre o incorporador 

e os compradores, além da possibilidade de financiamento por parte de instituições financeiras 

ou linhas de crédito específicas. Representa ainda uma ótima oportunidade para aqueles que 

desejam empreender em um negócio próprio, visto que a venda antecipada da unidade 

imobiliária a ser construída facilita a atuação de empresas que ainda não possuem um capital 

social suficientemente elevado para arcar com os custos de uma construção. 
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1.1 Problema de pesquisa 

 

Para que os engenheiros civis possam atuar no mercado da incorporação imobiliária, 

é importante que estejam preparados quanto às particularidades deste negócio. Diversas são as 

leis que regulamentam o assunto, estabelecendo os direitos e deveres de cada uma das partes 

envolvidas na atividade. Esse conhecimento se faz importante não apenas para o incorporador 

do empreendimento, mas também para aqueles que atuem como construtores ou compradores, 

para que possam se proteger adequadamente nas relações comerciais estabelecidas, bem como 

saber o que exigir dos demais contratantes do negócio. Apesar disso, muitos engenheiros civis 

entram no mercado de trabalho sem um domínio adequado de noções básicas de incorporação 

imobiliária, contribuindo para as dificuldades observadas na configuração desses 

empreendimentos e estabelecimento de um negócio bem estruturado e de risco controlado. 

Os resultados são inúmeros exemplos de empreendimentos com atrasos no 

cronograma, desvios consideráveis de orçamento, baixa produtividade e elevado desperdício, 

fatores que tendem a diminuir a qualidade do produto final. Essas deficiências gerenciais não 

apenas trazem consequências financeiras, ambientais e sociais, aumentando os riscos e 

prejudicando o exercício das incorporações imobiliárias, mas atrapalham o desenvolvimento 

contínuo e dificultam a consolidação do conceito de “indústria da construção civil”, que requer 

a racionalização e eficiência das atividades, diminuindo custos e prazos por meio da minoração 

de desperdícios e retrabalhos. 

 

1.2 Questões motivadoras 

 

Seguindo esse déficit encontrado na formação dos engenheiros, o presente trabalho 

possui as seguintes questões motivadoras: 

a) quais os principais conhecimentos e conceitos sobre incorporação 

imobiliária apontados nas literaturas adotadas em universidades 

brasileiras de referência no país? 

b) como aproximar as informações teóricas apresentadas na literatura com 

a realidade prática das atividades, ajudando a entender e consolidar os 

conhecimentos apresentados? 
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1.3 Justificativa 

 

A incorporação imobiliária representa uma das principais alternativas de construção 

presentes atualmente no mercado da construção civil, principalmente para a construção de 

grandes edifícios residenciais. No entanto, os conhecimentos referentes a esse assunto são 

pouco abordados nas disciplinas de graduação em engenharia civil, o que resulta na formação 

de engenheiros pouco capacitados para lidar com as atividades gerenciais de um incorporador 

ou mesmo de um construtor envolvido em contrato de incorporação. Por ser uma atividade que 

envolve conhecimentos técnicos diversos, tais como construção civil, noções gerenciais 

administrativas, além de aspectos legais e contratuais, uma vasta análise é necessária para a 

compreensão dessa temática. Para os alunos de graduação que estão estudando o assunto pela 

primeira vez, torna-se difícil a identificação das principais referências sobre o assunto, bem 

como das lacunas de conhecimento em cada uma delas, fator que dificulta o processo de 

aprendizagem. 

O desenvolvimento deste trabalho se justifica, portanto, pela dificuldade de se 

encontrar um material didático devidamente atualizado e com aplicações reais dos 

conhecimentos teóricos no auxílio às atividades de incorporação imobiliária. As práticas de 

incorporação evoluíram gerando novas informações. Parte das informações presentes em livros 

já se encontram desatualizadas, devido à constante atualização do assunto no que diz respeito 

principalmente aos aspectos legais. É fundamental que se tenha um guia que oriente os alunos 

sobre o estado da arte, bem como suas principais ferramentas de aplicação, facilitando o 

processo de busca do conhecimento. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um guia didático sobre incorporação 

imobiliária e suas principais atividades correlatas. Entre essas atividades, podem ser citados os 

contratos referentes à comercialização e construção das unidades autônomas, que fazem parte 

do escopo gerencial do incorporador. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A fim de nortear os procedimentos a serem realizados neste trabalho e melhor 

organizá-lo no intuito de busca das informações e geração de resultados, foram determinados 

os seguintes objetivos específicos: 

c) reunir os principais conhecimentos teóricos sobre incorporação 

imobiliária abordados na literatura; 

d) reunir e elaborar exemplos de aplicações práticas envolvendo os 

conhecimentos de incorporação imobiliária, de modo a ilustrar a teoria 

e auxiliar na compreensão do assunto. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

“Quando um investigador se inicia no processo de revisão da literatura é pouco 

provável que o assunto tratado nunca tenha sido abordado por outra pessoa, pelo menos em 

parte ou de forma indireta” (BENTO, 2012, p. 1). Essa afirmação resume uma realidade do 

ambiente científico: praticamente nenhum trabalho é inovador o suficiente a ponto de não ter 

relação com nenhum outro trabalho já publicado ou realizado anteriormente. Essa relação, em 

muitos casos, pode ser estabelecida com outras áreas da ciência, seja pela utilização de bases 

teóricas semelhantes, seja pela adaptação de modelos bem-sucedidos. 

Partindo dessa realidade, a etapa de pesquisa do acervo bibliográfico assume 

elevada importância no desenvolvimento de um trabalho científico. Uma pesquisa realizada de 

maneira suficientemente ampla e criteriosa pode conduzir o investigador ao longo de todo a 

aplicação da metodologia científica, desde a elaboração de hipóteses até a escolha dos métodos 

mais adequados para a realização do estudo. Para isso, existem dois métodos principais para a 

realização de uma revisão: as revisões narrativas (ou tradicionais) e as revisões sistemáticas 

(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). A Figura 1 ilustra os tipos de revisão bibliográfica, 

enquanto o Quadro 1 resume uma comparação entre os métodos da revisão sistemática e da 

revisão narrativa, que serão mais explorados neste trabalho. 

 

Figura 1 - Tipos de revisão da literatura. 

 

Fonte: Botelho, Cunha e Macedo (2011). 
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Quadro 1 – Diferenças entre revisão sistemática e revisão narrativa 

Itens Revisão Narrativa Revisão Sistemática 

Questão Ampla Específica 

Fonte Frequentemente não-especificada, 

potencialmente com viés 

Fontes abrangentes, estratégia de busca 

explícita 

Seleção Frequentemente não especificada, 

potencialmente com viés 

Seleção baseada em critérios aplicados 

uniformemente 

Avaliação Variável Avaliação criteriosa e reprodutível 

Síntese Qualitativa Quantitativa* 

Inferências Às vezes baseadas em resultados de 

pesquisa clínica 

Frequentemente baseadas em 

resultados de pesquisa clínica 

*Uma síntese quantitativa que inclui um método estatístico é uma metanálise. (Cook, 1997) 

Fonte: Cook, Mulrow e Raynes (1997 apud BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011)  

 

2.1 Revisão Narrativa (RN) ou Tradicional 

 

Conforme Bento (2012, p.1), uma revisão bibliográfica “envolve localizar, analisar, 

sintetizar e interpretar a investigação prévia relacionada com a sua área de estudo; é, então, uma 

análise bibliográfica pormenorizada, referente aos trabalhos já publicados sobre o tema” e 

possui os seguintes propósitos: 

e) delimitar o problema da investigação; 

f) procurar novas linhas de investigação; 

g) evitar abordagens infrutíferas; 

h) ganhar perspectivas metodológicas; 

i) identificar recomendações para investigações futuras. 

A seleção dos trabalhos publicados e que serão analisados, no entanto, não é uma 

tarefa simples. Devido à ampla disseminação de revistas científicas, periódicos e dos meios 

eletrônicos para publicação de artigos e outros trabalhos acadêmicos, a análise de todo o banco 

de dados disponível sobre um determinado assunto tornou-se algo impraticável. Baseado nessa 

impossibilidade e na constante evolução dos conhecimentos, Bento (2012, p.1) recomenda que 

se deve “começar por rever os trabalhos mais recentes primeiro e recuar no tempo”. 

Ainda segundo Bento (2012, p. 1 e 2), quatro passos são essenciais para uma revisão 

abrangente: 
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j) identificar palavras-chave ou descritores: nessa etapa, devem ser 

identificados as palavras-chave ou códigos que nortearão a pesquisa 

sobre o tema; 

k) rever fontes secundárias: são as fontes que “interpretam os trabalhos 

de outros”, tais como “resumos, enciclopédias, dicionários temáticos e 

manuais”. Servem como uma compilação de vários conhecimentos, 

sendo uma boa opção para leitura inicial, uma vez que proporcionam 

uma visão geral do assunto ao reunirem informações obtidas de várias 

fontes primárias; 

l) recolher fontes primárias: “as fontes primárias contêm os trabalhos 

originais de autores e investigadores”. Nessa etapa, devem ser 

selecionadas as fontes mais importantes para o estudo, tendo sempre em 

mente o propósito do estudo e identificando aquelas que apresentam 

alguma relevância; 

m) ler criticamente e resumir a literatura: as fontes devem ser analisadas 

criteriosamente, extraindo as principais ideias de cada autor, 

estabelecendo pontos comuns e divergências, identificando as 

informações importantes relacionadas ao tema e os pontos importantes 

que podem receber uma melhor abordagem. 

Segundo Rother (2007, p.5), as RN’s “permitem ao leitor adquirir e atualizar o 

conhecimento sobre uma temática específica em curto espaço de tempo; porém não possuem 

metodologia que permitam a reprodução dos dados nem fornecem respostas quantitativas para 

questões específicas”. Portanto, a RN carece de rigor metodológico, facilitando a ocorrência de 

vieses na investigação e dificultando o processo de avaliação das fontes selecionadas. 

 

2.2 Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) 

 

Segundo a definição de Greenhalgh (1997, p. 672 apud BOTELHO; CUNHA; 

MACEDO, 2011), a revisão bibliográfica sistemática é “uma síntese de estudos primários que 

contém objetivos, materiais e métodos claramente explicitados e que foi conduzida de acordo 

com uma metodologia clara e reprodutível”. A partir dessa definição, pode-se logo perceber a 

diferenciação da Revisão Sistemática (RS): a existência de um rigor metodológico que a 

caracteriza como uma produção científica. 
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As revisões bibliográficas sistemáticas podem ser classificadas em quatro tipos, de 

acordo com algumas características específicas: 

n) meta-análise: conforme Glass (1976, apud BOTELHO; CUNHA; 

MACEDO, 2011) “meta-analise combina os resultados de vários 

estudos primários, empregando fórmulas estatísticas e melhorando, 

dessa forma, a objetividade e validade dos resultados da pesquisa”; 

o) revisão sistemática: segundo a definição de Perissé, Gomes e Nogueira 

(2001, apud BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011), “revisão 

sistemática é a aplicação de estratégias científicas que permitem limitar 

o viés de seleção de artigos, avaliá-los com espírito crítico e sintetizar 

todos os estudos relevantes em um tópico especifico”. Por incluir 

apenas estudos primários (originais), é considerara um método de 

pesquisa mais rigoroso (GALVÃO; SAWADA; TREVISAN, 2004 apud 

BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). A revisão sistemática pode 

incorporar métodos estatísticos, configurando uma revisão sistemática 

com meta-análise (ROTHER, 2007). 

p) revisão qualitativa: oposto da revisão sistemática, a revisão qualitativa 

“sintetiza exclusivamente os estudos primários qualitativos individuais, 

transformando-os em ferramentas para a construção de novas teorias” 

(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011, p.127). 

q) revisão integrativa: Broome (2006 apud BOTELHO; CUNHA; 

MACEDO, 2011) define que a revisão integrativa fornece uma 

compreensão geral de um determinado fenômeno através de um resumo 

da literatura empírica ou teórica. Inclui estudos primários e secundários. 

As Revisões Sistemáticas (RS) são estudos retrospectivos e secundários, que têm 

nos estudos primários sua fonte de dados (SAMPAIO; MANCINI, 2007; GALVÃO; PEREIRA, 

2014). Estabelecida essa relação, é consequência imediata concluir que as RS’s dependem 

diretamente da qualidade das fontes primárias. Ainda sobre esse aspecto, Hart (1998, p. 1, apud 

LEVY; ELLIS, 2006, tradução nossa) destaca que “qualidade significa amplitude e 

profundidade adequadas, rigor e consistência, clareza e brevidade, além de análise e síntese 

efetivas”. 

Kitchenham (2004, p. 4, tradução nossa) esclarece que uma RS “tem o objetivo de 

apresentar uma análise ampla de um tópico de pesquisa usando uma metodologia confiável, 

rigorosa e auditável”. Essa característica da auditabilidade somente é possível devido aos 
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métodos claramente explicitados citados na definição de Greenhalgh, que também permitem a 

reprodução do estudo. 

Segundo levantamento da Unifesp (2014), a história da RS começou no início do 

século XX, embora só tenha ganhado popularidade no final da década de 90. O mesmo 

levantamento indica ainda que a primeira revisão sistemática sobre uma situação clínica foi 

publicada no Journal of the American Medical Association (JAMA) em 1955.   

Parece ser exatamente na área da saúde o maior exemplo de consolidação do 

desenvolvimento metodológico dessas pesquisas, com destaque para a publicação do livro 

Effective care during pregnancy and childbirth (Cuidados efetivos durante a gravidez e parto), 

datada de 1989, e a criação da Colaboração Cochrane, em Oxford, Reino Unido, em 1992. 

Akobeng (2005, apud SAMPAIO; MANCINI, 2007) e Evans (2003, apud SAMPAIO; 

MANCINI, 2007) destacam que estudos de revisão sistemática “tendem geralmente a 

disponibilizar evidência mais forte, ou seja, são estudos mais adequados para responder a 

perguntas sobre a eficácia de uma intervenção” ou tratamento. Provavelmente por esse motivo 

a revisão sistemática tenha atingido notório destaque nas áreas médicas e da saúde em geral. O 

grande destaque dessa área da ciência no desenvolvimento de revisões sistemáticas a torna uma 

importante fonte de referência, pelo menos como modelo de sucesso, para a elaboração de um 

trabalho com o mesmo método de pesquisa. 

Conforme Higgins e Green (2011, tradução nossa): 

 

Uma revisão sistemática tenta reunir todas as evidências empíricas que se enquadram 

nos critérios de elegibilidade pré-especificados para responder a uma pergunta de 

pesquisa específica. Ele usa métodos explícitos e sistemáticos que são selecionados 

com o objetivo de minimizar o viés, fornecendo resultados mais confiáveis a partir 
dos quais as conclusões podem ser elaboradas e as decisões tomadas. 

 

Nessa definição, deve-se dar destaque à utilização de “métodos explícitos e 

sistemáticos”. A necessidade desses métodos reforça a definição de Greenhalgh, já apresentada, 

que cita “métodos claramente explicitados”, além de “uma metodologia clara e reprodutível”. 

O estudo de Mulrow (1994, apud CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011), com 

foco na área de medicina, descreve nove argumentos para o uso de revisão sistemática: 

 
1) quantidade de informação disponível sobre diversos assuntos; 2) necessidade de 

integrar informações críticas para a tomada de decisão; 3) revisão sistemática é uma 

forma viável de pesquisa científica; 4) a generalidade dos resultados de várias 

pesquisas que podem ser consolidados em poucos estudos; 5) tornar possível a análise 

de consistência dos relacionamentos entre os resultados de estudos já realizados; 6) 

explicar inconsistência nos dados e conflitos de resultados; 7) o uso de análises 

estatísticas de metadados das pesquisas sistemáticas torna-se uma ferramenta 

poderosa para identificar tendências além das evidências, e assim mapear novas fontes 

de pesquisa; 8) permite aumentar a precisão das estimativas dos riscos ou efeitos dos 
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resultados dos estudos; 9) aumenta a qualidade da reflexão sobre a realidade, ou 

atualidade do corpo de conhecimento existente em uma determinada área. 

 

Conforto, Amaral e Silva (2011, p. 2) destacam que muitos problemas em pesquisa 

relacionados à área de gestão de desenvolvimento de produtos ocorrem devido a não adoção de 

um método sistemático. Destacam ainda que “em muitos casos, parte do problema já está 

solucionado e publicado, mas devido à quantidade de artigos publicados, inúmeras bases de 

dados e periódicos, o processo de busca e identificação desses estudos torna-se um processo 

complexo e exaustivo”. Observa-se, portanto, interligação com vários dos motivos apontado 

por Mulrow, tais como a grande quantidade de informação e o fato de a RS ser uma forma viável 

de pesquisa científica e tornar possível análise de consistência entre os resultados apontados 

por estudos já desenvolvidos. 

 

2.2.1 O MÉTODO DO COCHRANE HANDBOOK 

 

Rother (2007, p. 5) destaca a importância do Cochrane Handbook ao afirmar que 

“a metodologia para a realização de uma revisão sistemática pode ser encontrada nas 

publicações Cochrane Handbook produzida pela Colaboração Cochrane [...]”. As principais 

características de uma revisão sistemática apresentada pelo Cochrane Handbook são (HIGGINS; 

GREEN, 2011, tradução nossa): 

r) um conjunto claramente definido de objetivos com critérios de 

elegibilidade pré-definidos para estudos; 

s) uma metodologia explícita e reprodutível; 

t) uma busca sistemática que tenta identificar todos os estudos que 

atendam aos critérios de elegibilidade; 

u) uma avaliação da validade dos resultados dos estudos incluídos, por 

exemplo através da avaliação do risco de viés; e 

v) uma apresentação sistemática e resumida das características e 

resultados dos estudos incluídos. 

Uma revisão sistemática deve ser baseada em métodos previamente estabelecidos 

e bem definidos, constituindo passos ou etapas a serem seguidas. A Colaboração Cochrane 

recomenda que a revisão sistemática seja efetuada de acordo com os oito passos a seguir 

(HIGGINS; GREEN, 2011, tradução nossa): 

w) definir a questão da revisão e desenvolver critérios para incluir estudos; 

x) procurar estudos; 
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y) selecionar estudos e coletar dados; 

z) avaliar o risco de viés em estudos incluídos; 

aa) analisar dados e realizar meta-análises; 

bb) endereçar o viés de relatórios; 

cc) apresentar resultados e tabelas "Resumo de resultados"; 

dd) interpretar resultados e extrair conclusões. 

Como as revisões sistemáticas realizadas conforme as recomendações da 

Colaboração Cochrane avaliam efetividade de intervenções clínicas, ou seja, possuem foco de 

aplicação voltada para as ciências médicas, a utilização dos mesmos métodos em áreas exatas, 

como a engenharia, é possível, desde que devidamente adaptada. Algumas propostas de 

adaptação de RS para engenharia já foram desenvolvidas, entre elas as encontradas nas 

publicações de Levy e Ellis (2006) e de Conforto, Amaral e Silva (2011). A última se trata de 

uma adaptação para a área de gestão de operações, com foco em desenvolvimento de produtos 

e gerenciamento de projetos e recebeu influência do método proposto por Levy e Ellis (2006). 

 

2.2.2 O MÉTODO DE LEVY E ELLIS (2006) 

 

Levy e Ellis (2006) propõem uma revisão de literatura baseada em 3 fases, 

conforme ilustrado na Figura 2, sendo elas: entrada, processamento e saída. A primeira fase, 

“entrada”, trata da escolha e seleção dos materiais que servirão de base para o desenvolvimento 

da revisão. Os autores destacam que, “se os dados de entrada do processo forem incorretos, de 

baixa qualidade ou irrelevantes, o resultado obtido será ineficiente, independente da qualidade 

da fase de processamento”. Para evitar a utilização de dados de baixa qualidade, os autores 

recomendam a avaliação, no caso de periódicos, por exemplo, do nível de qualificação do 

periódico, que é produzido por organizações especializadas. No caso do Brasil, é comumente 

utilizado o nível de qualificação fornecido pelo Qualis Periódicos, que é desenvolvido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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Figura 2 - Fases do modelo de RS proposto por Levy e Ellis (2006). 

 

Fonte: Adaptado de Levy e Ellis (2006, apud CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011) 

 

Ainda com base no modelo de Levy e Ellis (2006), a fase de processamento da 

revisão é dividida em 6 subfases destinadas a: conhecimento; compreensão; aplicação; análise; 

síntese e avaliação da literatura. Resumidamente, o propósito de cada uma dessas subfases é: 

ee) conhecimento da literatura: o pesquisador deve ler as fontes primárias 

e extrair informações significativas; 

ff) compreensão da literatura: o pesquisador deve não somente demonstrar 

que pode repetir o que viu na fonte primária, mas também que conhece 

seu significado e a relevância das informações relatadas; 

gg) aplicação da literatura: identificação dos principais conceitos 

relacionados ao estudo, além da associação de cada referência com os 

conceitos abordados por ela; 

hh) análise da literatura: identificação do porquê de a informação que está 

sendo apresentada ser importante; 

ii) síntese da literatura: reunir a literatura que está sendo revisada com 

inclinação para um conceito mais abrangente, que excede a soma de 

suas partes; 

jj) avaliação da literatura: distinguir claramente entre opiniões, teorias e 

fatos empiricamente estabelecidos. 

Por fim, a terceira fase do modelo, identificada como “saída”, deve mostrar os 

resultados obtidos a partir da realização da revisão sistemática. Conforme recomendam Levy e 

Ellis (2006, p. 203, tradução nossa): 
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Escrever a revisão da literatura deve fornecer ao leitor o que o pesquisador fez durante 

a entrada na revisão da literatura e o que ele/ela aprendeu durante o processamento da 

revisão da literatura. Como tal, a revisão da literatura irá demonstrar ao leitor a 

qualidade da literatura usada para construir a revisão. 

 

 

2.2.3 O MÉTODO DO RBS ROADMAP (2011) 

 

Conforto, Amaral e Silva (2011) elaboraram um roteiro para condução de uma 

revisão bibliográfica sistemática, intitulada de RBS Roadmap. O roteiro teve como base outros 

modelos já existentes e foi construído por meio de uma pesquisa-ação. De acordo com a 

proposta, o roteiro do RBS Roadmap mantém as mesmas 3 grandes fases do modelo proposto 

por Levy e Ellis (2006) subdivididas em 15 etapas, conforme ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Modelo do RBS Roadmap. 

 

Fonte: Conforto, Amaral e Silva (2011) 

 

2.2.3.1 Entrada 

 

A seguir, encontram-se as descrições de cada uma das etapas da fase de “entrada” 

de uma RS, resumidas a partir das definições constantes na publicação original de Conforto, 

Amaral e Silva (2011, pp. 6, 7 e 8): 

kk) problema: a revisão bibliográfica sistemática deve ter como ponto de 

partida a definição do problema de pesquisa. Os autores orientam que 

“o problema deve ser formulado na forma de pergunta, ser claro e 
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preciso, ser empírico, suscetível de solução e delimitado a uma 

dimensão viável”. Podem ainda ser elaboradas hipóteses; nesse caso, 

devem ser procuradas respostas que refutem ou corroborem essas 

hipóteses; 

ll) objetivos: os objetivos da RS devem ser definidos conforme os 

objetivos do projeto de pesquisa. Servirão de base para análise dos 

artigos encontrados, além de orientarem a definição de critérios para 

inclusão de artigos no estudo. Por esse motivo, devem ser elaborados 

com rigor; 

mm) fontes primárias: consistem nas bases de dados que serão úteis para a 

identificação das principais publicações de relevância para o estudo. 

Essa etapa deve contar com a participação de especialistas na área de 

estudo para indicação das produções clássicas e relevantes. A seleção 

das fontes de pesquisa deve ser baseada em critérios; 

nn) strings de busca: são as palavras ou termos chave que orientarão a busca 

por materiais relevantes na base de dados. Podem ser elaboradas a partir 

de consultas preliminares das fontes, bem como a partir de orientações 

de especialistas e pesquisadores; 

oo) critérios de inclusão: devem ser elaborados com base nos objetivos da 

pesquisa. Conforme exemplo dos próprios autores, se a RS “tem por 

objetivo identificar modelos teóricos e definição de termos, caso os 

artigos não apresentem essas informações, serão excluídos no decorrer 

dos filtros de leitura”; 

pp) critérios de qualificação: são critérios úteis para avaliação da 

importância do artigo para estudo. Apesar de poderem variar conforme 

os objetivos da RS, os autores destacam que “alguns critérios podem 

ser aplicados em qualquer tipo de estudo, por exemplo: o método de 

pesquisa adotado; quantidade de citações que o artigo obteve; [...] o 

tamanho e diversidade da amostra”; 

qq) método e ferramentas: são os métodos de busca e as ferramentas 

envolvidas na condução das buscas, tais como definição de filtros de 

pesquisa. Os autores destacam que o “método de busca deve ser 

iterativo, ou seja, deve contemplar ciclos que favorecem o aprendizado, 
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refinamento da busca, e buscas cruzadas, a partir de referências citadas 

nos artigos encontrados”. 

rr) cronograma: essa etapa envolve atividades como a definição de um 

cronograma e dos equipamentos necessários, planejamento de compra 

de softwares e definição de parcerias. 

 

2.2.3.2 Processamento 

 

As etapas de busca, análise dos resultados e documentação foram organizadas pelos 

autores em um processo iterativo constituído por 7 passos, conforme ilustrado na Figura 4. A 

etapa de busca é representada pelos passos 1, 5 e 6; a etapa de análise dos resultados é 

constituída pelos passos 2, 3 e 4. Por fim, na etapa de documentação, são feitos a documentação 

e o arquivamento das fontes selecionadas e dos resultados das buscas e filtros de leitura, 

representada pelos passos 2, 3, 4 e 7. 

 

Figura 4 - Procedimento iterativo da frase de processamento proposto no RBS Roadmap. 

 

Fonte: Conforto, Amaral, Silva (2011) 

 

As características principais de cada passo foram extraídas da publicação original e 

resumidas nos itens a seguir: 

ss) passo 1: para cada periódico definido na lista de fontes primárias 

(especificada na alínea mm)) é realizada uma busca, utilizando as 

strings de busca (definidas na alínea nn)). Os resultados são registrados 
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por periódico no arquivo chamado “Form1”, que contém informações 

tais como nome do periódico, quantidade de artigos encontrados na 

busca e quantidade de artigos selecionados, conforme mostrado na 

Figura 5; 

 

Figura 5 - Exemplo de "Form1" proposto pelo RBS Roadmap. 

 

Fonte: Conforto, Amaral e Silva (2011) 

 

tt) passo 2: representado pela aplicação do filtro 1, esse passo consiste na 

leitura do título, resumo e palavras-chave dos artigos selecionados nas 

buscas. A leitura preliminar desses campos do artigo tem o objetivo de 

verificar sua relevância para a questão de pesquisa. Os artigos que não 

se encaixarem nos objetivos da pesquisa devem ser descartados. Em 

caso de dúvida, deve-se manter o artigo entre os selecionados; 

uu) passo 3: representado pela aplicação do filtro 2, esse passo consiste na 

leitura da introdução e conclusão dos artigos aprovados no filtro 1, além 

de repetir a leitura do título, resumo e palavras-chave. Assim como para 

o passo anterior, os artigos que não apresentarem relevância para a 

pesquisa devem ser descartados após esse segundo nível de leitura. O 

“Form2” registra dados das buscas, úteis para análise de desempenho 

da RBS e que podem ser utilizados para síntese dos resultados. Deve 

ser preenchido quando da aplicação dos filtros 1 e 2; 

vv) passo 4: representado pela aplicação do filtro 3, esse passo consiste na 

leitura completa dos artigos aprovados nos filtros 1 e 2. Representa o 

filtro final: os artigos aprovados nesse filtro certamente são relevantes 

para a questão de pesquisa que está sendo investigada.  

ww) passo 5: representado pelo que os autores denominaram de “busca 

cruzada”, tem início na aplicação do filtro 3, quando devem ser 

identificados os artigos relevantes por meio das citações dos autores 
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lidos. Tem a importante função de completar o banco de dados com 

fontes importantes que não foram localizados na busca inicial. Nessa 

etapa é preenchido o terceiro formulário (Form3), que deve conter os 

critérios de qualificação do artigo, além de registrar um resumo do 

artigo; 

xx) passo 6: consiste na realização de buscas nas bases de dados com o 

objetivo de encontrar artigos recentes indexados em bases de dados e 

não incluídos nos periódicos selecionados como fontes primárias. Para 

essa finalidade, devido à amplitude de resultados obtidos na pesquisa, 

as strings de busca devem ser refinadas. Também com a finalidade de 

restringir a amplitude dos resultados obtidos, costuma ser adotado um 

filtro temporal, limitando a pesquisa para as publicações dos últimos 5 

anos; 

yy) passo 7: consiste na documentação dos artigos e resultados das buscas. 

Os artigos aprovados no filtro 3 são catalogados e armazenados. Todos 

os resultados obtidos ao longo da aplicação dos 7 passos serão úteis na 

fase final da revisão sistemática. 

 

2.2.3.3 Saída 

 

Representa a fase final do roteiro do RBS Roadmap, constituído pelas 4 etapas a 

seguir: 

zz) alertas: o pesquisador deve inserir “alertas” nos principais periódicos 

identificados durante a RBS para receber e-mail com os artigos 

publicados em edições futuras. Essa etapa é importante para facilitar a 

busca por novos artigos que se encaixem nas questões de pesquisa e que, 

portanto, devem compor o repositório de artigos do estudo; 

aaa) cadastro e arquivo: consiste na inclusão, no repositório de dados, dos 

artigos selecionados no filtro 3, que foram analisados e interpretados. 

Os artigos devem ser armazenados em um software de gerenciamento 

de referências para facilitar o processo; 

bbb) síntese e resultados: consiste na elaboração de um texto sobre o assunto 

estudado, podendo assumir o formato de uma seção de revisão 
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bibliográfica. Conforme sugestão de Conforto, Amaral e Silva (2011, 

pp. 10 e 11): 

 

É importante identificar o estado atual do corpo de conhecimento no assunto 

pesquisado, por exemplo, descrevendo os principais autores da área, a evolução do 

conceito, quantidade de artigos diretamente relacionados ao tema de pesquisa, 
compilar e avaliar as definições dos termos, modelos teóricos, estudos de casos, 

survey, etc... 

 

ccc) modelos teóricos: é o resultado final da RBS, servindo como base para 

elaboração de modelos teóricos e hipóteses. Caso a RBS tenha sido 

realizada com base em hipóteses pré-definidas, conforme especificado 

na alínea kk), esse é o momento em que essas hipóteses devem ser 

confirmadas ou refutadas. 

Por fim, Conforto, Amaral e Silva (2011) concluem que o modelo proposto se 

mostrou útil em pesquisas que aplicaram os métodos estabelecidos e reconheceram como 

principal limitação do RBS Roadmap “o foco em artigos de periódicos e congressos, não 

apresentando por exemplo, como conduzir a revisão sistemática em livros, teses ou 

dissertações”. 
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3 MÉTODOS 

 

Conforme definição de Gil (2002, p. 41), as pesquisas exploratórias “têm como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. Este trabalho, portanto, se enquadra 

como pesquisa exploratória. Ainda de acordo com definições do mesmo autor, uma pesquisa 

bibliográfica pode comumente ser dividida em três etapas: levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que já passaram por situações práticas envolvendo o problema 

pesquisado; análise de exemplos que facilitem o entendimento. 

 

3.1 Revisão sistemática adaptada do RBS Roadmap 

 

Para tentar atender à primeira questão motivadora deste trabalho, relacionada ao 

conhecimento teórico sobre incorporação imobiliária, será adotado o método da revisão 

sistemática. A proposta utilizada como base será a do RBS Roadmap, por ser uma proposta 

recente, ter sido elaborada com foco para uma área de atuação próxima da apresentada por esse 

trabalho, além de já ter sido aplicada com sucesso em pesquisas que possuíam objetivos 

semelhantes. No entanto, como destacam os próprios autores da proposta, ela possui como 

limitação o foco voltado para análise de artigos. Como o objetivo da revisão será a obtenção de 

conceitos básicos (mais presentes em livros do que em outras fontes, como artigos) referentes 

à incorporação imobiliária, os livros serão adotados como fontes principais para o 

desenvolvimento da revisão. Portanto, o método do RBS Roadmap, apesar de ser tomado como 

base, será adaptado, conforme se julgar necessário, para a condução da RS a partir de livros. 

Todas as adaptações serão detalhadas mais adiante. 

Conforme a proposta inicial do RBS Roadmap, que também segue a mesma divisão 

proposta por Levy e Ellis (2006), será mantida a divisão da revisão sistemática nas 3 grandes 

fases: entrada, processamento e saída. Essa organização será mantida por seguir raciocínio 

lógico e de fácil entendimento. 

 

3.1.1 ENTRADA 

 

A proposta inicial do RBS Roadmap, constituída por 8 etapas, foi adaptada 

conforme apresentado a seguir: 
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ddd) problema: foram definidas questões de pesquisa que nortearão o 

desenvolvimento da RS; 

eee) objetivos: foram definidos os objetivos pretendidos com a realização da 

RS, que serviram de base para a análise dos materiais coletados; 

fff) fontes primárias: devido ao caráter básico do levantamento que se 

deseja realizar, acredita-se que as principais fontes sejam os livros. 

Deste modo, a fonte primária para a seleção dos materiais analisados 

foi constituída pelos livros adotados na disciplina de “Gerenciamento 

da Construção Civil” (ou disciplinas equivalentes) pelas 3 

universidades/faculdades de engenharia civil com melhor avaliação do 

curso de pós-graduação em construção civil de acordo com o ranking 

da CAPES. Esse ranking foi escolhido por servir como um bom 

indicador para quantificar o grau de destaque de cada instituição de 

ensino no cenário nacional. A escolha por considerar a área da 

construção civil como critério para inclusão se justifica pelo próprio 

tema que foi pesquisado, visto que as atividades de incorporação 

imobiliária estão relacionadas às atividades de gerenciamento da 

construção e, portanto, à construção civil. Adicionalmente, foram 

inseridos nas fontes primárias outros títulos constantes na biblioteca do 

Grupo de Pesquisa e Assessoria em Gerenciamento na Construção Civil 

(Gercon); 

ggg) critérios de inclusão: foram definidos de acordo com os objetivos da RS. 

De modo geral, as fontes primárias que não abordaram o assunto 

pesquisado foram excluídas; 

Os itens a seguir especificam o roteiro de entrada para a revisão sistemática que 

será realizada, de acordo com o método adaptado que será utilizado neste trabalho: 

hhh) problema: quais os principais conceitos e definições sobre a 

incorporação imobiliária?; 

iii) objetivos: reunir os conceitos, classificações e características das 

atividades envolvidas em incorporações imobiliárias, de modo a 

elucidar os principais requisitos sobre o assunto; 

jjj) fontes primárias: de acordo com o critério estabelecido, baseado no 

ranking da CAPES referente aos cursos de pós-graduação em 

construção civil realizado em 2013, foram selecionadas as seguintes 
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universidades: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC – nota 

6); Universidade de São Paulo (USP – nota 5); Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS – nota 5). Deve-se ressaltar que, quando 

da divulgação da avaliação, a UFRGS apresentava nota 7; no entanto, 

devido a um desmembramento por parte da instituição, o programa de 

pós-graduação em construção civil passou a ser recomendada como 

nota 5. As disciplinas que tiveram sua bibliografia analisada estão 

listadas no Quadro 2 e foram selecionadas a partir da análise do 

conteúdo programático descriminado na ementa de cada disciplina; 

 

Quadro 2 - Universidades e respectivas disciplinas analisadas. 

Universidade Disciplina 

UFSC - Administração da Construção 

- Planejamento e Controle da Construção 

USP - Princípios de Gestão de Projetos Aplicados à Construção 

Civil 

UFRGS - Edificações III 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

kkk) critérios de inclusão: das fontes primárias, foram selecionadas aquelas 

que contemplaram, em seu sumário ou ao longo dos seus capítulos, 

conhecimentos ou exemplos referentes à incorporação imobiliária, 

formação de condomínio e contratação de serviços na construção civil; 

 

3.1.2 PROCESSAMENTO 

 

Para a fase de processamento da RS, será utilizado como base o modelo proposto 

pelo RBS Roadmap, adaptado conforme os passos mostrados abaixo: 

lll) passo 1: o primeiro passo foi representado pela obtenção das fontes de 

referência indicados nos planos de ensino das disciplinas mencionadas, 

bem como pelos materiais disponíveis na biblioteca do GERCON; 

mmm) passo 2: diferentemente da proposta inicial do RBS Roadmap, foi 

realizada a aplicação de um único filtro, que consistiu na leitura dos 

sumários de cada material de referência ou, caso não houvesse sumário, 
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de uma análise rápida dos tópicos abordados ao longo do material. A 

aprovação das referências nesse filtro demonstra que elas certamente 

são relevantes para a questão de pesquisa investigada; 

nnn) passo 3: consistiu na documentação das publicações selecionadas e 

resultados das buscas. As fontes aprovadas no filtro foram catalogadas 

e armazenadas. Após a aplicação desses 3 passos, os resultados obtidos 

foram úteis para a fase final da RS; 

Conforme pode ser visto, alguns dos passos constantes no RBS Roadmap foram 

excluídos do método proposto para esse trabalho. Entre eles, 2 são relacionados a filtragens 

iniciais baseadas em título, resumo, palavras-chave, introdução e conclusões, que são coerentes 

quando se trabalha com artigos, mas que não podem ser igualmente aplicados para livros. Um 

terceiro passo descartado foi a busca por artigos recentes nas bases de dados por motivo 

semelhante: essa etapa está muito associada à pesquisa de artigos, não sendo possível aplicá-la 

do mesmo modo para análise de livros. 

 

3.1.3 SAÍDA 

 

O método inicial do RBS Roadmap, que apresenta 4 etapas para a fase final, 

denominada de “saída”, foi adaptado para apenas 2 etapas, apresentando a conformação a seguir: 

ooo) cadastro e arquivo: as referências selecionadas no filtro, após analisadas 

e interpretadas, foram incluídas no repositório de fontes da pesquisa. 

Foi mantida a recomendação do RBS Roadmap de utilização de um 

software para gerenciamento de referências, que foi atendida por meio 

da utilização do software “Mendeley”; 

ppp) síntese e resultados: etapa final da RS a ser desenvolvida, em que foi 

elaborado um texto em formato de uma seção de revisão bibliográfica. 

Esse texto descreve os principais autores da área, a evolução dos 

conceitos, compila e avalia as definições dos termos, estudos de casos, 

entre outros. 

A etapa denominada de “alertas”, proposta no modelo do RBS Roadmap, foi 

excluída do modelo a ser desenvolvido nesse trabalho por ser de aplicação focada na análise de 

artigos e periódicos, o que foge do estabelecido para esse trabalho. Por fim, a etapa “modelos 

teóricos” também foi excluída do modelo de RS desenvolvido nessa pesquisa, pois a RS não 
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objetivava apenas fornecer resultados para a continuação do trabalho, mas dados que 

configurariam entre os resultados finais apresentado ao término do estudo. 

 

3.2 Análise de Exemplos 

 

Por fim, para alcançar a resolução da segunda questão motivadora, serão listados 

exemplos, tais como modelos de contratos e outras documentações relacionadas a constituição 

de uma incorporação imobiliária. O estudo de documentos como esses podem contribuir com a 

elucidação dos conhecimentos teóricos e fornecer uma visão mais clara da importância desses 

conhecimentos para as atividades práticas do profissional. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Processamento 

 

Como resultado do passo 1 da etapa de processamento da RS, foi elaborada uma 

lista com as referências bibliográficas adotadas no plano de ensino das disciplinas listadas no 

Quadro 2, referentes a três Universidades do País. Essa lista de referências, apontada na coluna 

“Referência” do Apêndice A, representa as fontes primárias para a condução da RS e serviram 

de guia para o prosseguimento da revisão. 

Após realizado o passo 2 da etapa de processamento da RS, que simboliza a 

aplicação de um filtro, foram determinados os materiais, inseridos no conjunto das fontes 

primárias, que abordam o assunto de Incorporação Imobiliária. A aplicação desse filtro está 

demonstrada na coluna “Situação” do Apêndice A. Nessa coluna, foram listadas três 

codificações: “Selecionado” indica aquelas referências que foram aprovadas na aplicação do 

filtro; “Excluído” indica as referências que foram rejeitadas na aplicação do filtro; “Sem acesso” 

indica aquelas referências que não puderam ser consultadas devido à indisponibilidade dos 

livros nas bibliotecas consultadas. 

 

Figura 6 - Resumo dos resultados obtidos na aplicação do filtro 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Mais especificamente sobre as 5 bibliografias aprovadas e selecionadas por meio 

dos critérios utilizados, encontra-se a diversificação mostrada no Quadro 3, em que estão 

5
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6
14%

Status de seleção das fontes

Selecionados Descartados Sem acesso
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caracterizados o título, o tipo de publicação e o ano em que foi publicado. Como pode ser 

observado pelos dados temporais, o livro mais recente indicado foi publicado há cerca de 14 

anos, o que mostra a defasagem da literatura sobre incorporação imobiliária adotada nos cursos 

de graduação em engenharia civil. 

Quadro 3 - Quadro resumo das bibliografias selecionadas. 

Autor/Entidade e Título Tipo Ano 

ABNT. NBR 12721: Avaliação de custos unitários e preparo de orçamento 

de construção para a incorporação de edifícios em condomínio. 
Norma 2006 

CHALHUB, M. N. Da incorporação imobiliária. Rio de Janeiro: Renovar. Livro 2003 

GONZALEZ, Marco Aurelio Stumpf. Os contratos de construção e de 

incorporação de imóveis. São Leopoldo: Editora UNISINOS. 
Livro 1998 

LIMMER, Carl Vicente. Planejamento, orçamentação e controle de 

projetos e obras. Rio de Janeiro: Ltc. 
Livro 1997 

MEZZARI, M. P. Condomínio e incorporação no registro de imóveis. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado. 
Livro 1996 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, o passo 3, que consiste na documentação do processamento realizado, é 

representado pelo próprio Apêndice A. A Figura 6, ilustrada acima, apresenta um resumo 

estatístico das referências analisadas e do resultado obtido após a filtragem preliminar. Já aqui 

pode-se perceber uma das dificuldades na aplicação de RS em livros: em geral, por não poderem 

ser obtidos através de repositórios ou bases de dados online a exemplo dos artigos, podem ser 

de mais difícil acesso. 

 

4.2 Saída – Síntese e resultados 

 

Seja pelo grande déficit habitacional observado no Brasil, seja pela elevada 

especulação imobiliária observada nos anos recentes da construção civil ou mesmo pela grande 

concentração populacional observada nas metrópoles brasileiras, é muito comum a realização 

de empreendimentos residenciais multifamiliares, sejam eles representados por edificações 

horizontais ou verticais. De um modo geral, a construção desses empreendimentos envolve 

elevadas cifras monetárias, tornando praticamente inviável que a construção seja bancada 

inteiramente com aporte financeiro do construtor. Nesse contexto, surge a figura da 
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incorporação imobiliária, que constitui o mecanismo mais comum observado na construção dos 

edifícios residenciais multifamiliares de grande porte. 

O art. 28 da Lei nº 4.591/64 (BRASIL, 1964) define incorporação imobiliária como 

“a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou 

parcial, de edificações compostas de unidades autônomas”. Logo aqui deve-se destacar que a 

caracterização de uma incorporação imobiliária requer, necessariamente, a figura de uma 

construção, ficando excluída a possibilidade de incorporação em uma edificação pronta. 

Um dos sujeitos essenciais para a constituição de um contrato de incorporação 

imobiliária é o adquirente, representado por qualquer pessoa, física ou jurídica, que compre ou 

prometa comprar unidades autônomas de empreendimentos sujeitos ao regime de incorporação 

(GONZALEZ, 1998). Devido ao porte dos empreendimentos sujeitos ao regime de 

incorporação, o mais comum é ser observada a existência de vários adquirentes vinculados a 

uma mesma incorporação imobiliária. 

O personagem principal da incorporação imobiliária é representado pelo 

incorporador, figura que se torna responsável geral pelo empreendimento. Partem do 

incorporador as iniciativas essenciais para a realização do empreendimento, sendo o 

responsável pela liderança e planejamento do negócio; pela elaboração, por si ou por terceiros, 

dos projetos necessários à concepção do empreendimento; pela aprovação dos projetos e demais 

autorizações legais perante os órgãos competentes; pela mobilização dos recursos necessários; 

pela comercialização das unidades imobiliárias e por sua regularização no Registro de Imóveis 

(GONZALEZ, 1998; CHALHUB, 2003). A Figura 7, mostrada a seguir, ilustra algumas dessas 

atividades de responsabilidades do incorporador. 

Muito embora sejam comuns os incorporadores que agem como intermediadores 

do processo, administrando todas as relações entre o proprietário do terreno, os adquirentes e 

as pessoas/empresas contratadas para o projeto e construção do empreendimento, também é 

possível o acúmulo de funções por parte do incorporador. Ele pode, por exemplo, além de 

promover a administração da construção, ser o proprietário do terreno, atuar como projetista 

e/ou construtor, comerciante e financiador (PEREIRA, 1985 apud GONZALEZ, 1998). 

O art. 29 da Lei nº 4.591/64 (BRASIL, 1964) define o incorporador como: 

 

[...] a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a 

construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando 

a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas 

ou em construções sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para 

efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e 

responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e 

determinadas condições, das obras concluídas. 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O compromisso de venda ou a efetivação da venda de unidades a serem construídas 

ratificam a necessidade de haver algo em construção ou a ser construído para a configuração de 

uma incorporação imobiliária. Destaca-se que essa comercialização antecipada das unidades 

tem a finalidade de contornar a necessidade do grande aporte monetário durante a construção, 

estabelecendo uma parceria entre o incorporador e os adquirentes para arcar com os altos custos 

construtivos. 

Importante frisar, no entanto, que a constituição de uma incorporação imobiliária 

não é de caráter obrigatório para a construção de um empreendimento constituído por unidades 

autônomas. Admitindo-se a hipótese de um empreendedor que deseje construir um edifício 

residencial multifamiliar constituído de unidade autônomas, seja com a finalidade de manter 

todas as unidades para si e alugá-las posteriormente, seja com o objetivo de vendê-las apenas 

após o término da construção, fica descaracterizada a incorporação imobiliária uma vez que não 

ocorre a comercialização de unidades previamente à conclusão da construção do 

empreendimento. 

Incorporador

Liderar o 
negócio

Promover o 
planejamento

Promover o 
estudo 

arquitetônico

Providenciar a 
aprovação dos 

projetos de 
construção

Administrar os 
contratos para 

comercialização 
das unidades e 

construção

Captar recursos

Figura 7 - Atividades do incorporador. 



38 

Retomando a formulação da parceria entre o incorporador e os adquirentes das 

unidades autônomas, têm-se o estabelecimento de uma relação que, apesar de vantagens, 

também envolve riscos para os dois lados. Após firmada a comercialização das unidades, o 

incorporador assume a responsabilidade de promover a construção do empreendimento, 

assumindo os grandes riscos financeiros inerentes a essa atividade, tais como o não pagamento 

das obrigações devidas por parte dos adquirentes, bem como todos os imprevistos e possíveis 

problemas oriundos de uma construção. Por sua vez, o adquirente de uma unidade compromete-

se com o pagamento do empreendimento, que em geral ocorre de forma parcelada, correndo o 

risco de ter seu investimento frustrado pela não conclusão da obra.  

Como toda relação comercial, a existência de riscos deve vir sempre acompanhada 

de alguma compensação que torne o negócio atrativo para os envolvidos. Por parte do 

incorporador, é natural que ele seja recompensando pelas suas atividades e pelos riscos que 

corre durante todo o processo de concepção e construção do empreendimento. Portanto, a 

motivação do incorporador está na obtenção de lucro com a realização do empreendimento. Já 

por parte do adquirente, devido ao risco que assume, a recompensa é representada pelo preço 

final que pagará pela unidade, uma vez que a comercialização de unidades a serem construídas 

é, em geral, consideravelmente menor do que os preços praticados após a conclusão da obra e 

materialização do bem imobiliário. 

A fim de nortear a relação entre as partes integrantes da incorporação imobiliária e 

tentar amenizar os riscos assumidos, diversos são os dispositivos legais que regulamentam a 

incorporação imobiliária, tais como os arts. 28 a 67 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964; 

Lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965; Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004. Há ainda a 

atuação do Código de Defesa do Consumidor que equipara, de forma indireta, o contrato de 

incorporação com o contrato de consumo, classificando o bem imóvel como um produto e 

fornecendo maior proteção ao adquirente (CHALHUB, 2003). Devido ao caráter jurídico das 

incorporações imobiliárias, é importante atentar para as alterações legais sobre o assunto, que 

podem ocorrer ao longo do tempo, fazendo da incorporação imobiliária um elemento em 

constante evolução. 

É o caso, por exemplo, do art. 31 da Lei nº 4.591/64, que especifica aqueles que 

podem agir como incorporador. Após alteração realizada em 2011, a lei estabelece que apenas 

podem atuar como incorporador (BRASIL, 1964): 

qqq) o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário deste 

ou promitente cessionário;  

rrr) o construtor ou o corretor de imóveis; 
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sss) o ente da Federação imitido na posse a partir de decisão proferida em 

processo judicial de desapropriação em curso ou o cessionário deste; 

 

4.2.1 DINÂMICA DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

Uma vez vistos a definição básica de incorporação imobiliária e os principais 

sujeitos envolvidos, será apresentada a seguir uma dinâmica geral de uma incorporação para a 

compreensão geral do processo, que será mais detalhado adiante. Deve-se destacar que a 

situação apresentada a seguir representa apenas uma das possibilidades de ocorrência, podendo 

ser observadas diversas diferenciações do modelo que será apresentado. A Figura 8, apresentada 

a seguir, ilustra um exemplo de dinâmica de incorporação imobiliária. 

Figura 8 - Exemplo esquemático de uma dinâmica de incorporação imobiliária 

 

Fonte: Adaptado de Gonzalez (1998) e Chalhub (2003). 

 

De modo geral, o processo se inicia com a identificação, por parte do incorporador, 

de um terreno propício para a realização de uma incorporação, a partir do qual se realiza um 

estudo preliminar para a análise da viabilidade econômica do empreendimento, baseada em 

estudos arquitetônicos básicos. Caso se decida pela viabilidade, o incorporador deve adquirir 

os direitos legais sobre o terreno para a realização da construção, podendo efetuar a compra do 

terreno ou alguma negociação diversa com o proprietário. Devem então ser elaborados os 

diversos projetos necessários à execução do empreendimento, assumindo o incorporador a 

responsabilidade de promover a sua aprovação perante os órgãos competentes. Após aprovação, 

prossegue-se com a elaboração do Memorial de Incorporação (que deve conter documentos 
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mínimos necessários para a completa caracterização da incorporação e comprovação de sua 

legalidade) e seu registro em um Registro de Imóveis para que o incorporador obtenha o direito 

de iniciar a comercialização das unidades1 . Após comercializadas unidades suficientes para 

arcar com os gastos da construção, o incorporador dá início às obras, que podem ser executadas 

por ele ou contratadas com terceiros. Finalizada a construção, é obtido o “habite-se” das 

autoridades municipais e realizada a entrega das unidades aos adquirentes, que devem quitar o 

valor contratado com o incorporador para a obtenção definitiva do bem. É ainda de 

responsabilidade do incorporador instituir a convenção de condomínio, disciplinada pelos arts. 

1.331 a 1.358 do Código Civil de 2002 (BRASIL, 2002) (GONZALEZ, 1998; CHALHUB, 

2003). 

Neste cenário, Gonzalez (1998) destaca o papel do incorporador como gerente de 

todo o processo, conciliando os esforços de todos os interessados, dentre eles os proprietários, 

construtores e adquirentes, que seriam incapazes de atingir o resultado final sozinhos. Fica 

ainda reforçada a ideia de incorporação como promoção do empreendimento, desde a sua 

concepção até a entrega final das unidades construídas aos seus respectivos adquirentes. 

 

4.2.2 MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO 

 

O memorial de incorporação é composto por uma série de documentos que devem 

conter todas as informações necessárias para a completa descrição e caracterização do 

empreendimento projetado. Representa um ato jurídico básico para o negócio da incorporação, 

uma vez que só após a sua aprovação no registro de imóveis é que fica permitida a 

comercialização das unidades autônomas constituintes da incorporação imobiliária. O 

memorial tem a função de estabelecer a estrutura do negócio da incorporação, através de sua 

caracterização e identificação. (CHALHUB, 2003) 

Para a leitura completa dos documentos necessários, recomenda-se a leitura do art. 

32 da Lei nº 4.591/64, que se encontra anexada a este trabalho sob o título “ANEXO A – ART. 

32 DA LEI Nº 4.591/64”. A seguir serão comentados alguns dos documentos previstos por essa 

lei: 

                                                
1 A princípio, esta comercialização costuma ser realizada por meio de um documento preliminar firmado antes da 

concretização da incorporação. O Anexo C deste trabalho apresenta um modelo genérico de proposta de 

aquisição de uma unidade em incorporação imobiliária. Gonzalez (1998), em sua publicação original de onde 

esse anexo foi retirado, adverte que esse é um modelo básico de contrato, que deve ser complementado pelas 

regras de cada situação específica, sendo recomendado o assessoramento por profissional competente e 

habilitado para este fim.  
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ttt) título de propriedade do terreno, ou de promessa, irrevogável e 

irretratável, de compra e venda ou de cessão de direitos ou de permuta, 

do qual conste cláusula de imissão na posse do imóvel, não haja 

estipulações impeditivas de sua alienação em frações ideais e inclua 

consentimento para demolição e construção, devidamente registrado - 

a finalidade dessa documentação é comprovar que o incorporador tem 

a posse do terreno e possui os direitos sobre ele para a construção e 

comercialização das unidades construídas; 

uuu) certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, de 

protesto de títulos de ações cíveis e criminais e de ônus reais 

relativamente ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador 

– possui a finalidade de atestar a existência ou não de ônus relativos ao 

incorporador, ao proprietário do terreno e ao imóvel. Muito embora a 

eventual existência de ônus, a depender do caso, possa não impedir o 

registro da incorporação, todo e qualquer fato relativo deve ser 

registrado para que o pretenso comprador de qualquer unidade 

autônoma possa avaliar os riscos de sua aquisição (CHALHUB, 2003); 

vvv) histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 

20 anos, acompanhado de certidão dos respectivos registros – 

documento que deve discorrer sobre a filiação do imóvel nos últimos 

20 anos, apresentando as transações a que o imóvel esteve sujeito e 

identificando vendedores e compradores. Embora a lei exija o histórico 

referente a 20 anos, Chalhub (2003) entende que o prazo que deve 

prevalecer é de apenas 10 anos, uma vez que o Código Civil de 2002 

estabeleceu esses 10 anos como sendo o prazo prescricional para ações 

judiciais que visem atingir transmissões da propriedade do terreno; 

www) projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades 

competentes – como para qualquer outro empreendimento, a aprovação 

dos projetos tem a finalidade de atestar que a edificação atende aos 

requisitos estabelecidos pelos órgãos locais competentes, além de 

identificar e responsabilizar o profissional que deverá responder pela 

atividade. Mezzari (1996) afirma que “a segurança que se deve dar ao 

comprador é de que ele está negociando sobre coisa certa, com 
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contornos definitivos e que não terá que enfrentar surpresas por 

mudanças de orientação das autoridades municipais”; 

xxx) cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das 

partes comuns, e indicando, para cada tipo de unidade a respectiva 

metragem de área construída – devem ser apresentados os quadros I, II, 

IV.B ou IV.B.1 do Anexo A da ABNT NBR 12.721:2006 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006); 

yyy) memorial descritivo das especificações da obra projetada, segundo 

modelo a que se refere o inciso IV, do art. 53, desta Lei – devem ser 

apresentados os quadros V a VIII do Anexo A da ABNT NBR 

12.721:2006, onde os materiais devem ter o mesmo padrão 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006); 

zzz) discriminação das frações ideais de terreno com as unidades 

autônomas que a elas corresponderão – a fração ideal é definida pela 

ABNT NBR 12.721:2006 como a fração “que representa a parte ideal 

do terreno e de coisas de uso comum atribuídas à unidade autônoma”. 

Salvo disposição em contrário na convenção de condomínio, a fração 

ideal também corresponde à quota de rateio das despesas do 

condomínio entre cada condômino, além de indicar o poder de 

representatividade de cada unidade nas votações em assembleia 

(BRASIL, 1964); 

aaaa) declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo de carência (art. 

34) – como medida de proteção do incorporador e, também, do 

adquirente, a lei permite que aquele desista da realização do 

empreendimento se verificar que não possui condições para sustentar o 

custo da construção. No entanto, essa ação é possível apenas em um 

período de tempo, denominado prazo de carência. Conforme explica 

Chalhub (2003), “na declaração de carência o incorporador deverá fixar 

as condições em que poderá exercer a faculdade de desistir do negócio” 

e aponta ainda que a condição básica está geralmente vinculada a 

comercialização de um número mínimo de unidades. Mesmo previsto 

em lei a possibilidade de desistência do incorporador dentro do prazo 

de carência, ele deve restituir aos adquirentes as quantias já pagas por 

eles caso opte por essa desistência. 
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As alíneas xxx), yyy) e zzz) referem-se aos quadros de incorporação previstos na 

ABNT NBR 12.721:2006, intitulada “Avaliação de custos unitários de construção para 

incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edilícios – Procedimento”. Esta 

norma estabelece os critérios para avaliação de custos unitários, cálculo do rateio de construção 

e outras disposições correlatas, válidas não apenas para as edificações sujeitas ao regime de 

incorporação, mas também para as que estarão submetidas à forma condominial, fazendo-se 

necessária a leitura desta norma pelos envolvidos na atividade de incorporação imobiliária. 

Acerca da aplicação em incorporações, Gonzalez (1998) destaca como principal finalidade 

desta norma a “garantia, para incorporadores, construtores e adquirentes, de que o prédio será 

construído com determinadas características, registradas em planilhas próprias, não se exigindo 

ou aceitando obra diversa”. 

Embora o memorial de incorporação possa ser visto por muitos como um excesso 

de burocracia, representando obstáculos à realização do empreendimento, ele pode também ser 

entendido como um dispositivo de defesa do consumidor. Desde o início do século passado, 

quando a atividade de incorporação se tornou comum, principalmente com a construção de 

edifícios residenciais multifamiliares nos grandes centros urbanos, ocorreram inúmeros casos 

de incorporadores que anunciaram empreendimentos, negociaram valores com os clientes, 

receberam parte dos pagamentos e os deixaram totalmente desassistidos, seja por má fé, seja 

por dificuldades em cumprir com os compromissos firmados.  

Após o arquivamento do memorial de incorporação no Registro de Imóveis, ele se 

torna documento público e de livre acesso aos interessados, permitindo que os pretensos 

adquirentes possam consultar todos os detalhes do negócio, conhecer com exatidão o objeto 

que pretendem adquirir e avaliar os riscos da aquisição. (CHALHUB, 2003) Do mesmo modo, 

a exigência de tantos documentos em muito dificulta a atividade de falsos incorporadores que 

forjam empreendimentos com o intuito de enganar os clientes em contratos falsos e com os 

quais não deseja cumprir. É o que defende Rodrigues (1972 apud GONZALEZ, 1998) ao 

afirmar que os documentos do memorial de incorporação devem ser “capazes de demonstrar, 

de maneira cabal, a legitimidade do empreendimento”. 
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4.2.3 PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO 

 

O art. 31-A da Lei nº 4.591/04 deixa a critério do incorporador a submissão da 

incorporação ao regime de afetação, pelo qual se constitui um patrimônio especial que, embora 

integrante do patrimônio geral da empresa, permanece incomunicável até a conclusão da obra. 

O regime da afetação segrega do patrimônio do incorporador o terreno, as acessões relativas e 

todos os direitos e obrigações a ela vinculadas, tornando-as incomunicáveis com os direitos e 

as obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação 

instituídos por ele. O conjunto de direitos e obrigações afetados (tais como as receitas 

provenientes das vendas e os encargos) possuem exclusiva destinação de conclusão da obra e 

entrega do empreendimento aos compradores. (CHALHUB, 2003) 

Vários são os registros de incorporações que, devido à má administração da 

empresa incorporadora, acabaram resultando em insucesso e trazendo prejuízos não apenas aos 

clientes, mas aos fornecedores de materiais e prestadores de serviços envolvidos. Uma prática 

comum nesses casos diz respeito à não segregação dos patrimônios de cada incorporação 

pertencente ao mesmo incorporador, de modo que as finanças de cada incorporação 

individualmente fogem ao controle dos administradores. Como exemplo, pode-se imaginar uma 

empresa incorporadora que administra, simultaneamente, 8 incorporações: caso não haja a 

afetação patrimonial de cada um desses empreendimentos, pode-se imaginar a possibilidade de 

a empresa utilizar receitas de uma incorporação para arcar com os custos de outra incorporação, 

favorecendo a ocorrência de eventuais desequilíbrios financeiros da incorporadora. 

A afetação patrimonial, portanto, funciona como uma medida de garantia para os 

compradores das unidades autônomas, bem como para os trabalhadores da obra, fornecedores, 

agentes financiadores e demais entidades que possuam alguma ligação financeira com o 

empreendimento, pois dificulta a utilização indevida de recursos e dá maior segurança para o 

cumprimento de todas as obrigações econômicas devidas pelo incorporador. A Lei nº 4.591/64 

(BRASIL, 1964) prevê ainda que, em casos especiais de falência do incorporador ou má 

administração da incorporação, os adquirentes podem assumir a administração da incorporação, 

tendo à sua disposição todos os patrimônios afetados para dar prosseguimento à construção. 

Caso a ideia ainda não tenha ficado clara, pode-se fazer uma analogia simples para 

exemplificar: imagine-se que cada incorporação constitui uma conta corrente isolada em uma 

instituição financeira, de modo que todas as movimentações nessa conta deverão ser justificadas 

com o pagamento de despesas ou demais obrigações vinculadas à esta mesma incorporação, 

não podendo ocorrer movimentações financeiras alheias a este empreendimento. Quando o 
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incorporador assume com os clientes o compromisso de realização do empreendimento a “preço 

fechado”, ele deve arcar com os riscos econômicos da atividade, cabendo a ele todo o saldo 

remanescente nesta conta corrente após o cumprimento das obrigações contratadas: em caso de 

saldo positivo, todos os recursos remanescentes são convertidos ao patrimônio geral do 

incorporador; em caso de saldo negativo, cabe ao incorporador bancar todo o prejuízo da 

incorporação com o seu próprio patrimônio. 

Chalhub (2003) destaca, no entanto, que a afetação não elimina a possibilidade de 

prejuízo dos adquirentes, mas restringe esse risco ao limite das obrigações próprias do 

empreendimento. Desse modo, cada patrimônio de afetação responde apenas aos compromissos 

da incorporação a que está vinculado, não sendo prejudicado por insucessos de outras 

incorporações do mesmo incorporador; em caso de falência do incorporador, os adquirentes 

assumem a administração da incorporação e do patrimônio afetado, mas devem dar prioridade 

ao cumprimento das obrigações devidas, por exemplo, aos fornecedores de materiais, 

prestadores de serviços e com encargos fiscais, sendo possível que tenham prejuízo devido ao 

insucesso do incorporador. 

 

4.2.4 CONTRATO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

 

Uma vez aprovado e arquivado o registro da incorporação no Registro de Imóveis 

competente, pode-se iniciar a comercialização das unidades autônomas. Uma análise mais 

detalhada desse assunto conduziria a aspectos jurídicos, o que não é o foco deste trabalho. No 

entanto, para expor aspectos gerais sobre o contrato de incorporação, serão listadas as cláusulas 

essenciais apontadas na literatura (GONZALEZ, 1998; CHALHUB, 2003): 

bbbb) identificação e qualificação das partes contratantes, podendo ser 

pessoas físicas e/ou jurídicas. Conforme o caso, o contrato pode 

apresentar o incorporador, o proprietário do terreno, o construtor e o 

adquirente; 

cccc) identificação da incorporação que constitui o objeto do contrato, com a 

indicação do seu registro no Registro de Imóveis; 

dddd) indicação da fração ideal do terreno e da unidade objeto do negócio; 

eeee) indicação da existência de financiamento para a construção, bem como 

possível gravame que incidir sobre o imóvel como garantia do 

financiamento, caso existir; 
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ffff) regime da construção, condições de execução da obra, prazo de 

conclusão e suas eventuais prorrogações; 

gggg) preço, condições de pagamento, encargos, além de índices e critérios de 

reajustamento e taxa de juros, caso existam; 

hhhh) indicação das obras e serviços não incluídos no preço contratado e que 

deverão ser pagas separadamente pelo adquirente; 

iiii) cláusulas penais, moratórias e compensatórias a que estarão sujeitas as 

partes que deixarem de cumprir suas obrigações contratuais; 

jjjj) indicação das hipóteses de resolução do contrato. Entenda-se 

“resolução” como um meio de dissolução do contrato em caso de 

descumprimento culposo ou fortuito por qualquer das partes. 

Em linhas gerais, o contrato deve estabelecer todas as regras que comandarão a 

relação entre os contratantes, que podem ser entendidos como uma série de direitos e deveres 

relativos a cada um deles. Embora cada contrato de incorporação possa conter cláusulas 

específicas, a depender do incorporador e dos adquirentes, todos eles devem respeitar os direitos 

e obrigações previstos em lei para cada contratante. 

O Anexo D deste trabalho apresenta um modelo genérico de contrato de 

incorporação imobiliária e de compromisso de construção por administração, que será 

detalhada mais à frente. Gonzalez (1998), em sua publicação original de onde esse anexo foi 

retirado, adverte que esse é um modelo básico de contrato, que deve ser complementado pelas 

regras de cada situação específica, sendo recomendado o assessoramento por profissional 

competente e habilitado para este fim. 

 

4.2.4.1 Obrigações do incorporador 

 

Entre os dois participantes básicos de um contrato de incorporação, o adquirente é 

comumente a parte mais vulnerável do contrato, uma vez que depende da competência e boa 

administração do incorporador para receber o retorno do seu investimento. Não apenas como 

maneira de compensar esse desequilíbrio entre o incorporador e o cliente, mas também por ser 

o incorporador o responsável por realizar ou promover a realização do empreendimento, 

diversas são as obrigações legais a que o incorporador fica sujeito, tendo sido destacadas as 

seguintes (BRASIL, 1964; CHALHUB, 2003): 
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kkkk) promover o registro da incorporação, cujo número de registro do 

memorial deve ser mencionado em todos os anúncios, contratos ou 

outros papeis relativos à incorporação (art. 32, Lei nº 4.591/64); 

llll) manter seu nome indicado ostensivamente no local da construção (art. 

31, § 2º, Lei nº 4.591/64); 

mmmm) explicitar, se houver, a existência do prazo de carência em todos os 

ajustes preliminares que porventura vier firmar com os adquirentes (art. 

34, § 3º, Lei nº 4.591/64); 

nnnn) em caso de desistência da incorporação (dentro do prazo de carência), 

denunciar a desistência ao Registro de Imóveis e comunicá-la 

imediatamente aos adquirentes (art. 34, § 4º e art. 35, § 2º, Lei nº 

4.591/64); 

oooo) ainda em caso de denúncia da incorporação, restituir aos adquirentes as 

importâncias pagas por estes, no prazo de trinta dias a contar da 

desistência da incorporação, havendo a possibilidade de reajuste 

monetário e juros de 6% ao ano sobre os valores reajustados em caso 

de descumprimento do prazo (art. 36, Lei nº 4.591/64); 

pppp) mencionar em todos os instrumentos de ajuste a eventual existência de 

restrição à fruição da propriedade, bem como qualquer ação que possa 

comprometer a titularidade do imóvel, tais como garantias de 

financiamento (arts. 37 e 66, II, Lei nº 4.591/64); 

qqqq) demonstrar periodicamente aos adquirentes, no mínimo a cada seis 

meses, o estado da obra, não podendo alterar o projeto, modificar as 

especificações ou se desviar do plano de construção, salvo autorização 

unânime dos interessados ou exigência legal; fica vedada a alteração 

dos preços e as condições de pagamento, desde que claramente 

especificado em contrato a possibilidade e as condições para reajuste; 

também proibido de retardar ou paralisar as obras injustificadamente 

por mais de 30 dias, podendo ser destituído da incorporação (art. 43, 

Lei nº 4.591/64); 

rrrr) manter para cada condomínio contabilidade específica e conta corrente 

bancária própria para os casos de construções por administração ou 

incorporações submetidas ao regime da afetação (art. 58, Lei nº 

4.591/64); 
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ssss) requerer a averbação da construção após a concessão do “habite-se” 

pela autoridade administrativa, individualizar e discriminar as unidades, 

com a consequente instituição da convenção de condomínio do edifício 

(art. 44, Lei nº 4.591/64); 

tttt) fiscalizar o cumprimento, pelo construtor e empreiteiros, das 

obrigações fiscais e previdenciária, pelas quais possam ser 

solidariamente responsáveis o proprietário do terreno, o dono da obra e 

o adquirente das unidades; 

uuuu) entregar ao adquirente um “manual de proprietário”, contendo os 

corretos procedimentos de utilização de todos os componentes da 

edificação, bem como instruções de conservação e manutenção das 

áreas privativas e comuns da edificação (CDC); 

vvvv) fornecer ao adquirente material descritivo das especificações, além dos 

prazo e critérios de garantia dos materiais, serviços e equipamentos 

(CDC); 

 

4.2.4.2 Direitos do incorporador 

 

Em contrapartida às diversas obrigações que assume e também como medida de 

proteção dos seus interesses e do seu investimento, diversos são os direitos do incorporador em 

um contrato de incorporação, destacando-se os seguintes (BRASIL, 1964, 1965; CHALHUB, 

2003): 

wwww) desistir da realização do empreendimento, desde que dentro do prazo 

de carência que deve ter sido previamente estabelecido (art. 34, Lei nº 

4.591/64); 

xxxx) exigir do adquirente a assinatura do contrato definitivo, depois de 

expirado o prazo de carência, quando houver, sob pena de rescisão do 

instrumento preliminar de ajuste; 

yyyy) exigir o pagamento do preço estabelecido nos instrumentos de ajuste, 

promessas de compra e venda ou qualquer outro instrumento de 

alienação; para garantir o pagamento, o adquirente inadimplente fica 

sujeito à ação de resolução de contrato, em alguns casos podendo até 

mesmo ser promovido o leilão da unidade objeto do contrato (art. 63, 

Lei nº 4.591/64); 
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zzzz) transferir a terceiros os direitos do adquirente cujo contrato tiver sido 

desfeito em razão da mora (art. 63, Lei nº 4.591/64 e art. 1º, VII, Lei nº 

4.864/65); 

aaaaa) reter a unidade como garantia do cumprimento das obrigações 

assumidas pelo adquirente até que seja efetivado todo o pagamento de 

sua dívida (art. 52, Lei nº 4.591/64). 

 

4.2.4.3 Obrigações dos adquirentes 

 

Pela própria natureza e finalidade do contrato, poucas são, em quantidade, as 

obrigações impostas aos adquirentes (BRASIL, 1964; CHALHUB, 2003): 

bbbbb) pagar o preço ajustado no contrato de compra e venda ou qualquer outra 

das variações de contrato utilizada para regular a relação comercial; 

ccccc) não interferir na obra, não só para não prejudicar o andamento dos 

serviços, mas, sobretudo, para proteger sua integridade física. 

 

4.2.4.4 Direitos dos adquirentes 

 

Como maneira de amparar os adquirentes e fornecer-lhes maior segurança, 

incentivando esse tipo de negociação e, consequentemente, estimulando a construção de 

empreendimentos compatíveis com as características desse tipo de atividade, diversos são os 

direitos dos adquirentes. Como pode ser visto nas alíneas listadas a seguir, esses direitos 

envolvem não apenas o recebimento do objeto conforme contratado, mas também garante a 

representação dos adquirentes na fiscalização e nas tomadas de decisão relativas ao 

empreendimento (BRASIL, 1964; CHALHUB, 2003): 

ddddd) obter do incorporador, no prazo máximo de 60 dias após o término do 

prazo de carência, o contrato relativo à aquisição da unidade ou à 

aquisição da fração ideal de terreno e construção - caso não tenha sido 

estipulado prazo de carência, os 60 dias são contados a partir da data de 

qualquer documento de ajuste preliminar; 

eeeee) no caso de desistência da incorporação por parte do incorporador dentro 

do prazo de carência, receber do incorporador, no prazo máximo de 30 

dias a contar da denúncia da incorporação, em restituição, a quantia que 

a ele tiver sido paga - caso o prazo não seja respeitado, o adquirente 
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possui o direito de cobrança por via executiva, com incidência de 

reajuste monetário e juros de 6% ao ano; 

fffff) acompanhar o andamento da obra, mediante atuação da Comissão de 

Representantes (que será detalhada mais adiante); 

ggggg) obter relatórios periódicos do incorporador, no mínimo a cada seis 

meses, em que fique demonstrado o andamento da obra conforme o 

cronograma estipulado; 

hhhhh) notificar o incorporador em caso de paralisação ou atraso injustificado 

da obra por mais de 30 dias, sendo dado um prazo de 30 dias para que 

o incorporador retorne a obra ao seu andamento normal, sendo passível 

de destituição caso não atenda à notificação; 

iiiii) obter do incorporador indenização dos prejuízos decorrentes da não 

conclusão da obra ou do seu atraso injustificado; 

jjjjj) obter, do incorporador e/ou dono do terreno, a escritura de compra e 

venda da unidade e/ou fração ideal do terreno, inclusive mediante ações 

jurídicas. 

 

4.2.5 ESPÉCIES DE CONTRATO MAIS FREQUENTES DA INCORPORAÇÃO 

IMOBILIÁRIA 

 

Devido à complexidade das relações comerciais estabelecidas nesse processo e à 

diversidade de possibilidades para configuração dessas relações, diversos são as espécies de 

contrato possíveis na incorporação imobiliária. Nos itens a seguir serão comentadas algumas 

das principais espécies de contrato de incorporação. 

 

4.2.5.1 Contrato de promessa de compra e venda da unidade como “coisa futura” 

 

Tipo de contrato em que o incorporador é proprietário do terreno e assume os riscos 

da construção. Também conhecido como “venda a preço fechado”, o incorporador estabelece 

previamente o preço da unidade e compromete-se a entregá-la concluída e averbada no Registro 

de Imóveis, correndo os riscos da construção e não podendo repassar ônus da construção para 

os adquirentes. (CHALHUB, 2003) 
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4.2.5.2 Contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária 

 

Nessa espécie de contrato, ao mesmo tempo em que se acerta a compra da unidade 

por parte do adquirente, este aliena o bem imóvel ao incorporador como garantia de que quitará 

os seus pagamentos devidos. Portanto, se o Patrimônio de Afetação tem uma das principais 

consequências proteger os adquirentes, a Alienação Fiduciária desempenha papel semelhante, 

mas em prol do incorporador, ou seja, fornece ao incorporador meios capazes de garantir a 

liquidação dos valores devidos pelos compradores. Embora assinado o contrato de compra e 

venda, a alienação fiduciária mantém o incorporador como proprietário do imóvel, transferindo-

o ao adquirente logo que se conclua o pagamento do preço. (CHALHUB, 2003) 

 

4.2.5.3 Contrato de permuta 

 

Modalidade de contrato em que o proprietário do terreno transmite ao incorporador 

uma parte do seu terreno, ficando o incorporador obrigado a retribuir com a construção de 

unidades imobiliárias para aquele. A transmissão de posse do terreno é feita de modo que os 

proprietários do terreno já fiquem com a fração ideal de terreno correspondente às unidades 

imobiliárias que serão destinadas a ele como contrapartida pelo terreno. (CHALHUB, 2003) 

 

4.2.6 ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO DOS ADQUIRENTES 

 

Para facilitar a fiscalização e cumprimento dos direitos dos adquirentes, eles podem 

ser representados por dois órgãos ao longo do processo de incorporação, que são: a assembleia 

geral dos adquirentes e a comissão de representantes. Neste ponto, há que se destacar a 

existência de uma alternativa ao contrato de incorporação. Desde o princípio da realização do 

empreendimento, os adquirentes podem se mobilizar independentemente da atuação ou 

vinculação a qualquer incorporadora. Trata-se da Construção em Condomínio, modalidade em 

que o conjunto dos adquirentes assume a responsabilidade pelo planejamento e execução do 

empreendimento, negociando diretamente com o construtor.  

De modo geral, nesse tipo de construção, permanecem válidas as mesmas regras 

gerais válidas para incorporação, adaptando-se apenas o fato da inexistência do incorporador. 

De modo simplista, pode-se compreender esse tipo de contrato como uma forma de eliminar o 

papel de intermediador, representado pelo incorporador. Portanto, todos os contratos e 
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documentos relacionados são emitidos em nome dos contratantes, representados pelo 

condomínio, que deve ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

Em resumo, nos contratos de Construção em Condomínio, os órgãos de 

representação dos adquirentes que serão mostrados a seguir agem diretamente em nome destes 

perante os construtores ou fornecedores, substituindo o incorporador na atividade de coordenar 

os esforços e estabelecer as conexões entre os diversos envolvidos na realização do 

empreendimento. Já nos contratos de construção por incorporação, esses mesmos órgãos de 

representação dos adquirentes agem, a princípio, como agentes de fiscalização e defesa da 

vontade dos adquirentes, podendo ainda desempenhar atividades mais complexas, conforme 

será mencionado a seguir. 

 

4.2.6.1 Comissão de representantes 

 

Definida no art. 50 da Lei nº 4.591/64, a comissão de representantes deve ser 

composta por três membros, pelo menos, escolhidos entre os adquirentes, para representá-los 

perante o construtor, incorporador ou terceiros, conforme for a situação. Chalhub (2003) destaca 

que a legislação atribui os três poderes listados a seguir para a comissão de representantes, 

muito embora nada impeça que outras atribuições para a comissão de representantes possam 

ser inseridas no contrato: 

kkkkk) “acompanhar o andamento da obra, fiscalizando a atuação do 

incorporador e do construtor, especialmente quanto à obediência ao 

projeto e às especificações (art. 50, § 3º)”; 

lllll) “promover a cobrança extrajudicial de adquirente em mora, 

notificando-o para a purgação da mora no prazo de 10 dias, sob pena de 

venda da unidade e utilização do produto da venda para satisfação do 

crédito do condomínio (art. 63, § 1º)”; 

mmmmm) “vender, em leilão público, a unidade do adquirente inadimplente, 

destinando o produto da venda à satisfação do crédito do condomínio, 

encargos, eventuais débitos fiscais e previdenciários e despesas do 

leilão, entregando-lhe o saldo, se houver (art. 63, §§ 4º a 9º)”. 

Chalhub (2003) ressalta ainda a necessidade de a comissão de representantes, 

principalmente em empreendimentos de maior complexidade, estar assistida por profissionais 

especializados, com ênfase para engenheiro e contador. Embora não obrigatório, a prática 

contribui para uma fiscalização mais eficiente da comissão de representantes, uma vez que os 
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membros da comissão, na grande parte dos casos, além de não possuírem a capacidade técnica 

necessária para as funções, não dispõem de tempo suficiente para tais atividades. 

 

4.2.6.2 Assembleia geral dos adquirentes 

 

Definida no art. 49 da Lei nº 4.591/64, a assembleia geral consiste em um órgão 

para tratar assuntos de interesse dos adquirentes das unidades, tanto para os casos de contratação 

a preço certo quanto para os casos de contratos por administração. Representando o órgão 

máximo de deliberação dos assuntos de interesse dos adquirentes, as deliberações da assembleia 

são obrigatórias para todos os contratantes, desde que aprovadas por maioria simples dos votos 

presentes ou por quórum especial, quando necessário. Conforme previsto pela Lei nº 4.591/64 

(BRASIL, 1964), pode ser convocada pelo incorporador, pelo construtor ou por 1/3 dos 

adquirentes. A assembleia geral tem o poder de, por maioria absoluta dos votos, “alterar a 

composição da Comissão de Representantes e revogar qualquer de suas decisões, ressalvados 

os direitos de terceiros quanto aos efeitos já produzidos”. 

 

4.2.7 CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO 

 

Uma vez que o incorporador firme contratos com um número suficiente de clientes 

de modo a formar um fluxo de caixa que viabilize a realização do empreendimento, deve-se dar 

prosseguimento ao processo com a construção do que foi projetado. A depender da situação, o 

incorporador pode atuar como construtor do empreendimento ou contratar a sua construção, 

agindo apenas no gerenciamento das atividades necessárias à conclusão do empreendimento. 

De modo geral, duas figuras constituem o contrato de construção: o construtor, que 

deve ser legalmente habilitado, assume a responsabilidade técnica pela obra e se obriga a 

executá-la; o contratante propriamente dito, aquele que tem o interesse na edificação a ser 

executada e contrata o construtor para o cumprimento dessa tarefa, seja por não possuir 

capacidade técnica para tal, seja por não ser atividade principal do seu ramo de atuação. As 

características da construção, sob os aspectos da dinâmica construtiva, das obrigações de cada 

parte e dos riscos assumidos, dependem do tipo de contrato de construção que rege a relação 

comercial. Desse modo, é importante iniciar pela classificação dos tipos de contrato de 

construção. 
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4.2.7.1 Contrato de construção por empreitada 

 

O contrato de empreitada está disciplinado pelos arts. 610 a 626 do Código Civil de 

2002 (BRASIL, 2002). O contrato de empreitada é caracterizado por não haver subordinação 

ou dependência do construtor em relação ao contratante. Nesse tipo de contrato, o proprietário 

acorda a construção com o empreiteiro, que fica responsável pela sua execução, por conta 

própria ou por terceiros (MILHOMENS; ALVES, 1996 apud GONZALEZ, 1998; VIANA, 

1981 apud GONZALEZ, 1998). 

Com o consentimento prévio do proprietário, o construtor pode “ceder a execução 

de algumas partes ou do todo da obra para outros construtores” (GONZALEZ, 1998). No 

entanto, mesmo para esse caso, o primeiro construtor, aquele que assinou o contrato diretamente 

com o cliente, é dispensado da responsabilidade técnica sobre a tarefa terceirizada. 

Gonzalez (1998) destaca ainda que o contrato de empreitada pode sofrer divisões 

quanto ao objeto e quanto à contratação de preços, conforme mostrado a seguir: 

nnnnn) divisão quanto ao objeto: 

 empreitada de mão de obra: também denominada de empreitada 

de serviço ou empreitada de lavor, é o contrato em que o 

empreiteiro participa somente como a mão-de-obra construtiva, 

ou seja, o construtor possui apenas a obrigação da prestação de 

uma atividade; 

 contrato de empreitada global: além de executar as tarefas 

construtivas, o executor fornece os materiais necessários e 

contrata mão-de-obra, ou seja, o construtor possui não apenas a 

obrigação de prestação de uma atividade, mas também a 

obrigação de entregar os materiais, que podem ser certos 

(completamente especificados) ou incertos (genéricos). 

Também recebe as denominações de empreitada mista ou 

empreitada de material. Limmer (2008) observa que a 

contratação da execução junto com o fornecimento de materiais 

é a forma mais comum na execução de obras civis, uma vez que 

facilita o gerenciamento da construção pelo contratante e a 

execução da obra pelo construtor contratado; 

ooooo) divisão quanto à fixação do preço: 
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 empreitada a preço fixo: constitui o tipo mais comum de 

contrato por empreitada, por isso sendo muitas vezes referido 

apenas como empreitada. Nesse tipo de contratação, ocorre o 

estabelecimento prévio do preço por meio de orçamentos que 

passam a compor o contrato. Por esse motivo, é também 

conhecido como “execução de obra a preço determinado”. Este 

tipo de contrato pode ainda ser classificado como de preço fixo 

absoluto ou relativo, de acordo com a possibilidade de reajuste2. 

Carvalho (1953, p.24 apud GONZALEZ, 1998) e Rondina 

(1993, p.120 apud GONZALEZ, 1998) destacam como 

vantagem desta forma de contratação a certeza do preço final, 

garantindo ao contratante o conhecimento prévio de quanto lhe 

custará o serviço. É comum, nesse tipo de contrato, a instituição 

de prêmio ou multa para o construtor, ou seja, ele pode ser 

bonificado caso consiga reduzir o custo ou prazo de execução 

da obra sem prejuízo à qualidade do produto (LIMMER, 2008); 

 empreitada com medição de serviços: em vez de fixado um 

valor total para a obra, são definidos preços unitários dos 

serviços. Em outras palavras, o construtor define o preço por 

unidade de um certo serviço e é remunerado pela quantidade 

realizada dessas atividades, havendo medições de produção para 

acertar o valor devido. Limmer (2008) destaca que o preço 

unitário, por ser função da escala de produção, está vinculado a 

uma certa faixa de variação em torno da quantidade prevista 

para cada tipo de serviço, o que significa dizer que desvios 

consideráveis da faixa estabelecida devem implicar em 

renegociação do preço unitário. Carvalho (1953, p.24 apud 

GONZALEZ, 1998) e Rondina (1993, p.120 apud GONZALEZ, 

                                                
2 A ideia inicial do contrato de empreitada a preço fixo é a garantia do valor final pago pelo cliente, ficando todo 

o risco da construção, portanto, para o construtor. Para arcar com os possíveis imprevistos enfrentados, é natural 

que o construtor inclua no valor final de contrato uma quantia referente ao risco assumido, sendo, portanto, tanto 

maior a quantia cobrada quanto maior for o risco avaliado pelo construtor. Em face de obras onde os riscos 

podem ser muito onerosos para o construtor ou encarecer muito o contrato, ganha importância o contrato de 

empreitada a preço fixo relativo, em que é possível o reajuste de preço. 
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1998) ressaltam a diminuição dos riscos econômicos do 

construtor através desse tipo de contratação; 

 empreitada a preço de custo: semelhante à empreitada com 

medição de serviços, mas em vez de fixos, os preços unitários 

são apenas estimativas. O construtor gerencia a construção e é 

remunerado pelos custos efetivos da obra. Diniz (1992, p.204 e 

1993, p.163 apud GONZALEZ, 1998), Carvalho (1953, p.28 

apud GONZALEZ, 1998), Milhomens e Alves (1996, p.268 

apud GONZALEZ, 1998) consideram essa modalidade de 

contratação oportuna para os empreiteiros em épocas de grandes 

variações de preço, fator que pode causar receio de prejuízos em 

contratos de preços fixos. 

A fim de exemplificar o que foi dito acima, o Anexo B deste trabalho apresenta um 

modelo genérico de contrato particular de construção por empreitada. Conforme adverte 

Gonzalez (1998), em sua publicação original de onde esse anexo foi retirado, esse é um modelo 

básico de contrato, que deve ser complementado pelas regras de cada situação específica, sendo 

recomendado o assessoramento por profissional competente e habilitado para este fim.  

 

4.2.7.2 Contratos de construção por administração 

 

Diferentemente do contrato por empreitada, em que o construtor assume total 

responsabilidade pela obra, no contrato de construção por administração o construtor possui 

apenas a responsabilidade técnica pelo serviço. Nesse tipo de contrato, os aspectos 

administrativos, tais como a compra de materiais e a contratação de mão-de-obra, são de 

responsabilidade do contratante, podendo essas tarefas serem delegadas ao construtor. No 

entanto, todo os negócios de aquisição de materiais ou de contratação de mão-de-obra, por 

exemplo, são realizados em nome do proprietário da obra. Em geral, o construtor é remunerado 

através de um percentual, fixo ou variável, das despesas realizadas (GONZALEZ, 1998; 

LIMMER, 2008). 

Cabe aqui mencionar um tipo específico de contrato por administração que tem sido 

amplamente utilizado por muitas incorporadoras nos anos mais recentes da construção civil: o 

contrato de Preço Máximo Garantido (PMG). Como qualquer outro contrato de construção por 

administração, o contratante arca com todos os custos de aquisição de materiais e contratação 

de mão de obra. O diferencial desse contrato é a existência de um orçamento e prazo limites 
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previamente determinados, a partir dos quais o construtor pode ter ônus ou bônus. É o que 

destaca Martins (2012): 

 

O conceito básico desse tipo de contratação é o estímulo ao desenvolvimento de 

soluções técnicas e metodologias eficazes que possibilitem a redução de custos por 

parte da empresa a cargo da execução do objeto contratual. Conforme mencionado, 
uma vantagem muito atraente dessa modalidade de contrato é a possibilidade de 

bonificações caso a construtora consiga reduzir o custo final do empreendimento – ou 

penalidades em caso contrário. 

 

Assim, pelo fato da possibilidade de ocorrerem ônus ou bônus para o construtor ao 

final da construção, é necessário um maior nível de detalhamento dos projetos antes de firmado 

o contrato, para que os envolvidos no contrato possam avaliar os riscos assumidos, bem como 

a viabilidade técnica e econômica. Importante frisar, no entanto, que apesar da existência do 

preço pré-determinado, a responsabilidade pelo atingimento dessa meta não recai 

exclusivamente sobre o construtor, dependendo de esforços conjuntos entre o construtor e o 

contratante. Há que se destacar ainda que, diferentemente dos contratos de construção por 

empreitada (em que eventuais contingências estariam diluídas no preço de contrato e seriam de 

responosabilidade do construtor), o contrato de PMG não inclui contingências ou imprevistos. 

Por esse motivo, é comum que o contrato especifique uma margem de variação do contrato 

(denominada de “colchão”), dentro da qual a construtora não fica sujeita a quaisquer ônus do 

contrato. Essa margem, no entanto, deve ser utilizada apenas para cobrir contingências 

limitadas, devidas principalmente ao próprio caráter de imprevisibilidade da construção civil, 

não devendo cobrir desvios de custos da construção. Do mesmo modo, a ocorrência de 

quaisquer fatos alheios à construtora contratada e que impactem negativamente as metas 

estabelecidas devem ser adequadamente analisadas no intuito de não acarretar ônus indevido a 

quaisquer das partes do contrato. (MARTINS, 2012) 

Um dos principais motivos para adoção dos contratos PMG por muitas empresas 

do setor foi a expectativa de que esse mecanismo garantiria o custo e a qualidade do produto 

imobiliário. No entanto, salvo algumas exceções, essa expectativa não se concretizou porque 

as empresas contratantes do serviço de construção não trabalhavam realmente em parcerias com 

os construtores, mas apenas utilizavam deste modelo de contrato para travar os preços da 

construção e transferir para os construtores as responsabilidades pelas metas estabelecidas. 

(FELLER, 2013) 

Como já foi mencionado, Anexo D deste trabalho apresenta um modelo genérico 

de contrato de incorporação imobiliária e de compromisso de construção por administração. 

Gonzalez (1998), em sua publicação original de onde esse anexo foi retirado, adverte que esse 
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é um modelo básico de contrato, que deve ser complementado pelas regras de cada situação 

específica, sendo recomendado o assessoramento por profissional competente e habilitado para 

este fim. 

 

4.2.7.3 Considerações gerais sobre os contratos de construção 

 

Além da identificação das partes envolvidas, já mencionado anteriormente, o 

contrato de construção, qualquer que seja a modalidade, deve ainda apresentar outros itens 

essenciais: objeto, preço e pagamento. O conjunto dos termos do contrato também devem 

definir riscos e responsabilidades assumidos por cada parte envolvida, bem como informações 

sobre a garantia dos serviços executados. 

O objeto do contrato é a própria identificação da obra que está sendo contratada. 

Para essa identificação, são válidas quaisquer informações necessárias à completa especificação 

da obra, tais como plantas de situação, projetos, prazos e especificações de materiais. A 

descrição do objeto de contrato deve ser feita o mais detalhada possível, pois além de munir o 

construtor de informações completas sobre a obra a ser executada, serve como parâmetro para 

orientar o recebimento da construção após concluída. 

Conforme visto nos tipos de contrato, nem sempre a contratação se dá por preço 

certo, seja ele total ou em valores unitários. De qualquer modo, o contrato deve fornecer 

informações compatíveis com o nível de contratação: se empreitada a preço fixo, deve ser 

especificado o valor total da construção; se empreitada com medição de serviços, devem ser 

especificados os valores unitários combinados; nos demais casos, em que não há 

estabelecimento de preço fixo, podem ser feitas estimativas dos preços totais ou unitários, 

devendo ser estabelecido o método de remuneração do construtor, que geralmente se dá através 

de um percentual do custo da obra. Em todos os casos, se acordado entre as partes a 

possibilidade de reajuste, esse fato deve ser explícito e detalhado no contrato. 

Também é importante, para todas as partes envolvidas, que sejam estabelecidas as 

formas de pagamento dos serviços. Conforme Gonzalez (1998), as formas mais comuns de 

pagamento são: 

ppppp) seguindo um cronograma financeira, com o pagamento em datas pré-

fixadas; 

qqqqq) seguindo um cronograma físico, em que os pagamentos são realizados 

após a conclusão de cada pacote de serviço; 
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rrrrr) por medições, em que a produção do construtor é aferida 

periodicamente e a remuneração se dá pela quantidade de serviço 

realizado; 

sssss) nos casos de preço de custo ou contrato por administração, o construtor 

apresenta a comprovação das despessas de maneira periódica, sendo 

remunerado de maneira proporcional às despesas de construção através 

de um percentual pré-estabelecido no contrato. 

Uma vez especificados todos os elementos do contrato, bem como a forma de 

contratação, ficam estabelecidas as obrigações e os direitos de cada parte, como já mencionada 

para cada tipo de contratação específica. Qualquer que seja a modalidade de contratação, o 

construtor se obriga pela execução dos serviços e o proprietário da obra, pelo pagamento, 

devendo as duas partes seguirem as formas, tempos e locais convencionados no contrato. 

Conforme regimento legal, o construtor se responsabiliza não apenas pela qualidade técnica da 

obra, mas também pelos eventuais danos causados a terceiros devido à execução de suas 

atividades. 

Como forma de defesa dos interesses do proprietário, o art. 618 da Lei nº 10.406/02 

(BRASIL, 2002) estabele que o construtor deve responder, pelo prazo de cinco anos, “pela 

solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”. Apesar do prazo 

de 5 anos, o parágrafo único deste artigo determina que o proprietário possui o prazo de 180 

dias a partir da manifestação do vício ou defeito para acionar o empreiteiro, perdendo o direito 

caso não o faça dentro do prazo estabelecido. 

De publicação bem mais recente, pode ser citada ainda a norma ABNT NBR 

15.575:2013, entitulada “Edificação habitacionais – Desempenho”. Esta norma trouxe vários 

avanços no que diz respeito a requisitos de desempenho e garantia dos diversos sistemas de 

uma edificação, aumentando a responsabilidade do construtor sobre os serviços prestados, mas 

também exigindo dos proprietários que sejam seguidas as medidas de manutenção preventiva 

indicadas pelo construtor. 

Fica reservado ao construtor o direito de retenção da obra em caso de 

inadimplemento do proprietário no pagamento do preço contratado. A retenção da obra é uma 

forma de defesa do construtor, servindo como uma forma de pressionar o proprietário em prol 

do pagamento devido. Gonzalez (1998) destaca a existência de três limitações no direito de 

retenção: o construtor já deve deter o objeto alvo do direito, deve existir um débito pendente e 

esse débito deve ter relação direta com o alvo da retenção. Esses requisitos visam evitar a 

ocorrência de abusos na relação entre o construtor e o proprietário da obra. 
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Por fim, uma vez que seja concluída a obra, cabe ao proprietário efetuar o seu 

recebimento, que pode se dar por meio de uma vistoria ou por simples concordância tácita do 

proprietário. Nesse momento, como já citado anteriormente, é importante que o contrato tenha 

especificado detalhadamente o objeto contratado: conforme regula o art. 615 da Lei nº 

10.406/02, o proprietário não tem obrigação de receber objeto diferente daquele contratado, 

seja em dimensões de projeto, especificações de material ou qualquer outra característica, 

mesmo que os serviços executados tenham valor maior do que aqueles contratados. A mesma 

Lei nº 10.406/02, em seu art. 616, orienta ainda que, caso seja observada alguma discordância 

com o projeto, o proprietário pode solicitar ao construtor que efetue as correções necessárias 

ou pode resolver aceitar o objeto tal como construído, recebendo, em contrapartida, um 

abatimento em relação ao valor contratado. (BRASIL, 2002) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Foi possível confirmar uma das hipóteses que embasou o desenvolvimento deste 

trabalho: a carência de livros ou outros textos de referência sobre incorporação imobiliária nos 

cursos de graduação em engenharia civil das universidades brasileiras. Mesmo entre as 

referências consultadas, os conhecimentos estavam muito divididos, com algumas fontes 

apresentando foco nos contratos de incorporação propriamente ditos, outras enfatizando os 

contratos de construção e ainda algumas fontes priorizando a abordagem dos aspectos legais da 

formação de condomínios. Embora essa especialização possa ser engrandecedora, uma vez que 

cada autor fornece conhecimentos mais detalhados de um assunto específico, apresenta também 

a desvantagem de dificular a comparação de ideias e de pensamentos sobre o assunto. Por fim, 

também pode ser observado que parte da literatura consultada encontrava-se defasada devido a 

atualização de leis e normas, fato que denota ainda mais a relevância de trabalhos no sentido de 

atualização dos conhecimentos para os alunos de graduação. 

Pela grande amplitude de conhecimentos reunidos, acredita-se ter atingido 

satisfatoriamente o primeiro objetivo específico deste trabalho, que tratava da reunião das 

principais teorias sobre incorporação imobiliária. Do mesmo modo, acredita-se que os 

exemplos inseridos neste trabalho, tais como os modelos de contratos, contribuem de modo 

adequado para uma melhor compreensão do tema abordado. Uma validação dessas expectativas, 

no entanto, dependeria da aplicação deste material entre alunos de graduação para possibilitar 

a avaliação de sua qualidade, o levantamento das possíveis falhas e o aprimoramento do 

material. 

Devido à importância da literatura para a formação dos alunos de graduação em 

engenharia civil, são indicadas como sugestões para trabalhos futuros a realização de revisões 

sistemáticas semelhantes sobre os assuntos de planejamento, orçamento e fluxo de caixa, outros 

assuntos chave na disciplina de Gerenciamento da Construção Civil ministrada na Universidade 

Federal do Ceará. Revisões como essas poderiam contribuir para a identificação das principais 

referências neste campo de conhecimento e auxiliar os alunos de graduação no aprendizado 

desses temas. 
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APÊNDICE A – DOCUMENTAÇÃO DA FASE DE PROCESSAMENTO E SELEÇÃO 

DAS FONTES PARA A REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Nº Referência Situação 

1 

ABNT. NBR 12721: Avaliação de custos unitários e preparo de 

orçamento de construção para a incorporação de edifícios em 

condomínio. 2006. 

Selecionado 

2 
CHALHUB, M. N. Da incorporação imobiliária. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003. 
Selecionado 

3 

Gonzalez, Marco Aurelio Stumpf. Os contratos de construção e de 

incorporação de imóveis. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 1998. 

ISBN 85-85580-88-7. 

Selecionado 

4 

Limmer, Carl Vicente. Planejamento, orçamentação e controle de 

projetos e obras. Rio de Janeiro: Ltc, c1997. ISBN 852161084X; 

9788521610847. 

Selecionado 

5 
MEZZARI, M. P. Condomínio e incorporação no registro de imóveis. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. 
Selecionado 

6 
ABNT. NBR ISO 9001 - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos. 

Rio de Janeiro: ABNT, 2008. ISBN ICS 03.120.10. 
Excluído 

7 
Boiteux, C. Demaria; Administração de Projetos; Vol. 1 e 2; Editora 

Interciencia, 1979 
Excluído 

8 

BRASIL. LEI Nº 8.6663. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 21 de junho de 1993. 

Excluído 

9 Bronson, Richard; Pesquisa Operacional; SP. 1984. Excluído 

10 

CALDAS, C. H. S. Sistemas de planejamento e controle operacionais 

em empreendimentos: a integração tempo, custo e recursos. [s.l.] 

Universidade Federal Fluminense, 1990. 

Excluído 

11 
Carvalho, H.Martins; Introdução à Teoria do Planejamento; Editora 

Brasiliense, 1979. 
Excluído 

12 

COUTINHO, L. G. e FERRAZ, J. C. Estudo da competitividade da 

indústria Brasileira. 2a ed. Campinas: Papirus: Universidade Estadual 

de Campinas, 1994. 

Excluído 

13 
DIAS, P.R.V. Engenharia de custos: uma metodologia de orçamento 

para obras civis. 5a ed. ed. Itaperuna: Hoffman, 2005. 
Excluído 

14 

ENK, I. Aspectos relativos ao gerenciamento da construção de 

conjuntos habitacionais. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

1984. 

Excluído 

15 
ESCRIVÃO FILHO, E. ed. Gerenciamento na Construção Civil. São 

Carlos, Projeto Reenge, 2009. 
Excluído 

16 

Formoso, C. T.. Termo de referência para planejamento e controle da 

produção em empresas de construção civil.. São Paulo: SINDUSCON-

SP, 1999. 

Excluído 

17 
Formoso, C.T. et al.. Gestão da qualidade no processo de projeto. Porto 

Alegre: UFRGS, 1998. 
Excluído 
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18 
GOLDMANN, P. Introdução ao planejamento e controle de custos na 

construção civil. Ed. PINI, 1986. 
Excluído 

19 GOLEMANN, D. Inteligência Emocional. Ed. Objetiva Ltda., 1995. Excluído 

20 HANDY, C. Understanding Organizations, 1976. Excluído 

21 Hirschfeld, Henrique; Planejamento com PERT-CPM; SP; 1969 Excluído 

22 

Isatto, E.L.; Hirota. E.H.; Alves, T.C.L.; Formoso, C.T.. Lean 

construction: diretrizes e ferramentas para o controle de perdas na 

construção civil. Porto Alegre: SEBRAE-RS, 2000. 

Excluído 

23 MATTOS, A. D. Como preparar orçamento de obras. PINI, 2006. Excluído 

24 
NETO, J. DE P. B.; ALVES, T. DA C. L. Curso de especialização em 

construção civil. Fortaleza. 
Excluído 

25 
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção (118.000-2) 
Excluído 

26 

OLIVEIRA, M. [et al]. Sistema de Indicadores de Qualidade e 

Produtividade para a Construção Civil: Manual de Utilização. 2a. ed. 

rev. - Porto Alegre: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

do Rio Grande do Sul - SEBRAE/RS, 1995. 149p. 

Excluído 

27 

PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (guia 

PMBOK), 5ª edição. Pennsylvania, Project Management Institute, 

2014. 

Excluído 

28 

SANTOS, A. [et al]. Método de Intervenção para a Redução de Perdas 

na Construção Civil: Manual de Utilização. Porto Alegre: Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul - 

SEBRAE/RS, 1996. 103p. 

Excluído 

29 

SCARDOELLI, L. et al. Melhorias de Qualidade e Produtividade: 

Iniciativas das empresas construtoras. Porto Alegre, SEBRAE / RS, 

1995. 

Excluído 

30 

SCHMITT, C. M. Custos na construção de edifícios: conceitos e 

métodos de estimativa. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, 1999. 

Excluído 

31 

SCHMITT, C. M. Orçamentos de edificações residenciais: método 

sistematizado para levantamento de dados em planta e cálculo de 

quantitativos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1987. 

Excluído 

32 
SCHMITT, C. M. Programação e controle de obras de edificação. Porto 

Alegre. 
Excluído 

33 SINAPI. Índices da Construção Civil. Excluído 

34 TCPO. Tabela de composição de preços para orçamentos. PINI, 2003. Excluído 

35 
Woodhead, Antill; CPM Aplicado às construções; Editora Livros 

Técnicos e Científicos, RJ, 1971 
Excluído 

36 GIAMUSSO, S. E. Orçamentos e custos na construção civil. PINI Sem acesso 

37 GÓMEZ, L. A. et al. Contratos EPC. Editora Visual Books, 2006. Sem acesso 

38 
JUNGLES, A.E.; ÁVILA, A. V. Gerenciamento na construção Civil. 

Editora Argos, Chapecó, 2006. 
Sem acesso 

39 
MUTTI, C. N. Apostila de administração da construção. Florianópolis, 

2011 (última atualização março de 2013). 
Sem acesso 

40 
MUTTI, C. N. Treinamento de mão de obra na construção civil: um 

estudo de caso. Florianópolis, SC. UFSC. 1995. 132p. Dissertação 
Sem acesso 
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(Pós-graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal de Santa 

Catarina, 1995. 

41 

SACOMANO, J.B.; GUERRINI, F.M.; SANTOS, M.T.S; 

MOCCELIN, V. Administração da produção na construção civil: o 

gerenciamento de obras baseado em critérios competitivos. São Paulo. 

Arte & Ciência, 2004. 

Sem acesso 
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ANEXO A – ART. 32 DA LEI Nº 4.591/64 

 

Art. 32. O incorporador somente poderá negociar sôbre unidades autônomas após 

ter arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, os seguintes documentos: 

a) título de propriedade de terreno, ou de promessa, irrevogável e irretratável, de 

compra e venda ou de cessão de direitos ou de permuta do qual conste cláusula 

de imissão na posse do imóvel, não haja estipulações impeditivas de sua 

alienação em frações ideais e inclua consentimento para demolição e construção, 

devidamente registrado; 

b) certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, de protesto de 

títulos de ações cíveis e criminais e de ônus reais relativante ao imóvel, aos 

alienantes do terreno e ao incorporador;  

c) histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, 

acompanhado de certidão dos respectivos registros;  

d) projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes;  

e) cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das partes 

comuns, e indicando, para cada tipo de unidade a respectiva metragern de área 

construída;  

f) certidão negativa de débito para com a Previdência Social, quando o titular de 

direitos sôbre o terreno fôr responsável pela arrecadeção das respectivas 

contribuições;  

g) memorial descritivo das especificações da obra projetada, segundo modêlo a 

que se refere o inciso IV, do art. 53, desta Lei;  

h) avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada 

de acôrdo com a norma do inciso III, do art. 53 com base nos custos unitários 

referidos no art. 54, discriminando-se, também, o custo de construção de cada 

unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra; 

i) discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a 

elas corresponderão; 

j) minuta da futura Convenção de condomínio que regerá a edificação ou o 

conjunto de edificações; 

l) declaração em que se defina a parcela do preço de que trata o inciso II, do art. 

39; 

m) certidão do instrumento público de mandato, referido no § 1º do artigo 31;  
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n) declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo de carência (art. 34);  

o) atestado de idoneidade financeira, fornecido por estabelecimento de crédito que 

opere no País há mais de cinco anos; 

p) declaração, acompanhada de plantas elucidativas, sôbre o número de veículos 

que a garagem comporta e os locais destinados à guarda dos mesmos. (Alínea 

incluída pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965) 

§ 1º A documentação referida neste artigo, após o exame do Oficial de Registro de 

Imóveis, será arquivada em cartório, fazendo-se o competente registro. 

§ 2º Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de 

cessão de unidades autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real 

oponível a terceiros, atribuindo direito a adjudicação compulsória perante o incorporador ou a 

quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência posterior ao término da obra. (Redação 

dada pela Lei nº 10.931, de 2004) 

§ 3º O número do registro referido no § 1º, bem como a indicação do cartório 

competente, constará, obrigatoriamente, dos anúncios, impressos, publicações, propostas, 

contratos, preliminares ou definitivos, referentes à incorporação, salvo dos anúncios 

"classificados". 

§ 4º O Registro de Imóveis dará certidão ou fornecerá, a quem o solicitar, cópia 

fotostática, heliográfica, termofax, microfilmagem ou outra equivalente, dos documentos 

especificados neste artigo, ou autenticará cópia apresentada pela parte interessada. 

§ 5º A existência de ônus fiscais ou reais, salvo os impeditivos de alienação, não 

impedem o registro, que será feito com as devidas ressalvas, mencionando-se, em todos os 

documentos, extraídos do registro, a existência e a extensão dos ônus. 

§ 6º Os Oficiais de Registro de Imóveis terão 15 dias para apresentar, por escrito, 

tôdas as exigências que julgarem necessárias ao arquivamento, e, satisfeitas as referidas 

exigências, terão o prazo de 15 dias para fornecer certidão, relacionando a documentação 

apresentada, e devolver, autenticadas, as segundas vias da mencionada documentação, com 

exceção dos documentos públicos. Em casos de divergência, o Oficial levantará a dúvida 

segundo as normas processuais aplicáveis. 

§ 7º O Oficial de Registro de Imóveis responde, civil e criminalmente, se efetuar o 

arquivamento de documentação contraveniente à lei ou der certidão ... (VETADO) ... sem o 

arquivamento de todos os documentos exigidos.  

§ 8º O Oficial do Registro de Imóveis, que não observar os prazos previstos no § 6º 

ficará sujeito a penalidade imposta pela autoridade judiciária competente em montante igual ao 
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dos emolumentos devidos pelo registro de que trata êste artigo, aplicável por quinzena ou fração 

de quinzena de superação de cada um daqueles prazos. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 

29.11.1965) 

§ 9º Oficial do Registro de Imóveis não responde pela exatidão dos documentos que 

lhe forem apresentados para arquivamento em obediência ao disposto nas alíneas e, g, h, l, e p 

dêste artigo, desde que assinados pelo profissional responsável pela obra. (Incluído pela Lei nº 

4.864, de 29.11.1965) 

§ 10º As plantas do projeto aprovado (alínea d dêste artigo) poderão ser 

apresentadas em cópia autenticada pelo profissional responsável pela obra, acompanhada de 

cópia da licença de construção. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965) 

§ 11º Até 30 de junho de 1966 se, dentro de 15 (quinze) dias de entrega ao Cartório 

do Registro de Imóveis da documentação completa prevista neste artigo, feita por carta enviada 

pelo Ofício de Títulos e Documentos, não tiver o Cartório de Imóveis entregue a certidão de 

arquivamento e registro, nem formulado, por escrito, as exigências previstas no § 6º, considerar-

se-á de pleno direito completado o registro provisório. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 

29.11.1965) 

§ 12º O registro provisório previsto no parágrafo anterior autoriza o incorporador a 

negociar as unidades da incorporação, indicando na sua publicação o número do Registro de 

Títulos e Documentos referente à remessa dos documentos ao Cartório de Imóveis, sem prejuízo, 

todavia, da sua responsabilidade perante o adquirente da unidade e da obrigação de satisfazer 

as exigências posteriormente formuladas pelo Cartório, bem como, de completar o registro 

definitivo. (Incluído pela Lei nº 4.864, de 29.11.1965) 

§ 13º Na incorporação sobre imóvel objeto de imissão na posse registrada conforme 

item 36 do inciso I do art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, fica dispensada a 

apresentação, relativamente ao ente público, dos documentos mencionados nas alíneas a, b, c, 

f e o deste artigo, devendo o incorporador celebrar contrato de cessão de posse com os 

adquirentes das unidades autônomas, aplicando-se a regra prevista nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 26 

da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011) 

 

Fonte: Brasil (1964) 
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ANEXO B – CONTRATO PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA 

 

Local, data. 

 

CONSTRUTORA: qualificação 

PROPRIETÁRIO: qualificação 

 

Por este contrato particular de construção por empreitada, que fazem entre si, de 

um lado a CONSTRUTORA, e de outro o PROPRIETÁRIO, acima qualificados, declaram haver, 

nesta data, pactuado as seguintes condições e cláusulas: 

Primeira – Objeto – O PROPRIETÁRIO, proprietário de um terreno situado à 

________, registrado sob o número _____ no Cartório de Registro de Imóveis da __ Zona, no 

livro ___, fls. ___, sob o número _____, resolve contratar com a CONSTRUTORA a execução 

de uma residência em alvenaria, sob o regime de Construção por Empreitada Global. 

Segunda – Projeto – A construção atenderá ao projeto geral aprovado pela 

Prefeitura Municipal, com Alvará número ___, de _____ (Processo número _____), aos 

memoriais e às especificações técnicas, documentos estes que fazem parte integrante deste 

contrato e são do inteiro conhecimento e aprovação do PROPRIETÁRIO e da CONSTRUTORA. 

Parágrafo único – Modificações – São vedadas quaisquer alterações na forma, nas 

dimensões e nos materiais previstos nos projetos e documentos auxiliares. A CONSTRUTORA 

só está autorizada a proceder alterações por razões de ordem técnica ou por exigência de 

órgãos públicos ou concessionários, justificadas e limitadas ao estritamente necessário. 

Terceira – Preço – A construção será realizada com preço fixo reajustável, 

conforme orçamento preparado pela CONSTRUTORA, apresentado em anexo, compreendendo 

todo o fornecimento dos materiais e mão-de-obra necessários, bem como a disponibilização 

do maquinário e equipamento e a prestação do gerenciamento geral da construção. 

Parágrafo único – O preço da obra é de R$ ________ (______________), 

correspondente nesta data a ______ (___________) CUB (Custo Unitário Básico) a ser 

reajustado segundo a variação mensal deste índice, segundo valores fornecidos mensalmente 

pelo Sinduscon-RS. 

Quarta – Prazo – O prazo de execução é de 12 meses, a contar de _ data _, devendo 

a CONSTRUTORA pagar multa de 5% do valor da obra (indicado na cláusula anterior) por 

mês ou fração de atraso na entrega da obra. 
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Parágrafo único – A obra deverá ser entregue livre de resíduos, entulhos e 

maquinários. A CONSTRUTORA deverá providenciar esta limpeza e após comunicar, por 

escrito, a conclusão ao PROPRIETÁRIO, que a receberá apenas nestas condições. 

Quinta – Pagamentos – Os pagamentos serão realizados em 12 (doze) parcelas, à 

razão de 7% do valor previsto na cláusula terceira, parágrafo único, devendo o 

PROPRIETÁRIO realiza-los até o dia 5 de cada mês. 

Sexta – Retenção parcial – O saldo remanescente será desembolsado após a 

entrega efetiva da obra, conforme previsto na cláusula quarta, parágrafo único, descontando-

se deste os valores devidos por eventuais atrasos na entrega. 

Sétima – Atraso no pagamento – O PROPRIETÁRIO pagará multa de 0,1 % ao dia 

sobre qualquer parcela em atraso, além da correção monetária. 

Oitava – Foro – Fica eleito o Foro de ________ para qualquer ação ou execução 

oriunda do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

Por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato em __ vias 

de igual teor, em presença das testemunhas abaixo qualificadas.  

X

PROPRIETÁRIO

  

X

CONSTRUTORA

 

X

TESTEMUNHA

  

X

TESTEMUNHA

 

 

Fonte: Gonzalez (1998) 
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ANEXO C – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 

(Documento preliminar, firmado antes da concretização da incorporação) 

 

Local, data. 

 

Para: 

INCORPORADORA 

Endereço 

 

Prezados senhores: 

 

Tendo conhecimento de que esta INCORPORADORA está promovendo a 

incorporação de um prédio de apartamentos para fim residencial 

Tendo conhecimento de que esta INCORPORADORA está promovendo a 

incorporação de um prédio de apartamentos para fim residencial, com garagem, a ser 

construído a rua ______, número ___, nesta cidade, em terreno havido conforme escritura de 

compra e venda lavrada às fls. ____ do Livro ___ do Cartório do __ Ofício de Notas, de _____, 

datada de ______, e regularmente matriculada sob o número ___, Livro ___, fls. ___, em data 

de ______, no Cartório do __ Ofício de Registro de Imóveis da __ Zona, por mim examinada, 

valha-me da presente para propor-lhes a aquisição e solicitar-lhes a reserva para mim da 

unidade autônoma de número ____, situada no ___ pavimento e respectivas frações ideais do 

terreno e das áreas de uso comum, de acordo com as seguintes condições: 

Primeira – A INCORPORADORA obriga-se a prometer a venda da fração ideal do 

terreno correspondente à unidade autônoma que me caberá, que é de ___% da área total do 

terreno, pelo preço justo e certo de R$ ________ (_________), correspondentes nesta data a 

_______ CUB (Custo Unitário Básico), que será integralizado da seguinte 

forma:___________. 

Segunda – A construção será executada pelo regime de administração (preço de 

custo), e para esta finalidade será paga à INCORPORADORA, a título de taxa de 

administração, a importância correspondente a 15% sobre o custo global da obra, que será 

calculada e paga mensalmente sobre as despesas realizadas para a execução da obra. O custo 

estimado para todo o edifício, obtido através de orçamento executado conforme as 

recomendações da Lei 4.591/64, é de R$ _________ (____________), correspondentes nesta 

data a ______ (______) CUB (Custo Unitário Básico), incluindo todas as unidades autônomas, 
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inclusive a ora reservada, custo este que será revisto trimestralmente, de comum acordo entre 

a CONSTRUTORA/INCORPORADORA e a comissão de representantes, a ser escolhida de 

acordo com a Lei 4.591/64. 

Terceira – Pelo gerenciamento do empreendimento, a INCORPORADORA 

receberá a importância correspondente a 40%, calculada sobre o valor do terreno e sobre o 

custo da obra, após a consideração da taxa de administração, importância que será paga da 

seguinte forma: __________. 

Quarta – Nesta oportunidade, adianto-lhes a importância de R$ ________ 

(__________), correspondentes nesta data a _____ (_______) CUB (Custo Unitário Básico), 

como garantia da proposta, ficando convencionado que esta importância, tão logo sejam 

assinados os contratos relativos ao empreendimento, será integralmente aproveitada como 

sinal e princípio de pagamento da promessa de compra e venda da fração ideal. 

Quinta – O prédio deverá ser concluído no prazo de ____ meses, contados do início 

da construção, que se dará em _________. 

Sexta – Correrão por minha conta, a contar da aceitação desta proposta, na 

proporção da unidade autônoma que ora reservo, todas as despesas relativas a tributos e 

impostos, elaboração de contratos, convenção de condomínio, emolumentos, despesas para 

ligação do imóvel às redes de água, luz, esgoto e telefone, despesas estas que não estão 

incluídas no orçamento a que se refere o item 2, acima, devendo a INCORPORADORA 

apresentar e comprovar os valores respectivos de acordo com os orçamentos fornecidos pelo 

órgão público e concessionárias. 

Sétima – É de meu conhecimento que o terreno se acha inteiramente livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus ou responsabilidades, mesmo legais ou de impostos, e que 

está desocupado, nesta data. 

Oitava – A INCORPORADORA compromete-se a executar, ou mandar executar, a 

construção, de acordo com o projeto arquitetônico de autoria do Arq. ________, e projetos 

complementares de autoria do Eng. _________, aprovados pela Prefeitura Municipal de 

_________ (Alvará número _____), e memoriais descritivos de construção, que rubrico no ato 

da assinatura da presente proposta e que ficam fazendo parte integrante do presente 

instrumento. 

Nona – Estou ciente de que o contrato de promessa de compra e venda, o contrato 

de construção sob o regime de administração, a convenção de condomínio e demais 

documentos pertinentes ao empreendimento serão celebrados oportunamente, em estrita 

observância da Lei 4.591/64. 
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Décima – Para atualização monetária, sobre todos os valores indicados nesta 

proposta, a correção monetária será calculada pela variação do Custo Unitário Básico (CUB), 

calculado pelo SINDUSCON-RS, tendo como base o valor vigente nesta data, de 

R$ ___________ (_______________). 

Sem mais para o momento, firma-me, 

 

Atenciosamente, 

X

PROPONENTE

  

 

Recebemos a primeira via desta proposta, com a qual estamos de acordo. 

Recebemos o pagamento indicado no item 4, do qual damos quitação. Obrigamo-nos a celebrar 

o contrato de promessa de compra e venda da fração ideal, o contrato de construção por 

administração e a convenção de condomínio no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do 

recebimento da presente proposta, tudo de acordo com o que dispõe o art. 35 da Lei 4591/64. 

 

Local, data 

X

INCORPORADORA

 

Fonte: Gonzalez (1998) 
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ANEXO D – CONTRATO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE 

COMPROMISSO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO 

 

Local, data. 

 

CONSTRUTORA: qualificação 

PROPRIETÁRIO: qualificação 

 

Por este contrato particular de incorporação de imóvel em condomínio, que fazem 

entre si, de um lado a INCORPORADORA, e de outro o CONDÔMINO, nos termos e para os 

efeitos da incorporação registrada no Cartório do ___ Ofício de Registro de Imóveis, sob o 

número ____, subordinada ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, na forma da Lei 

4.591/64, ajustam as seguintes condições e cláusulas: 

Primeira – Incorporação – A INCORPORADORA, nos termos da Lei 4.591/64, 

promoverá a incorporação do condomínio do edifício ________, que se comporá de ____ 

apartamentos e ____ garagens, com área real global de _____ m², a ser construído no terreno 

constituído pelo lote __ do quarteirão ___, com área de ____ m², situado à rua _________, de 

propriedade da INCORPORADORA, devidamente inscrito no Cartório do ___ Ofício de 

Registro de Imóveis da __ Zona, sob o número ____, Livro ___, fls. ___. 

§1° - A INCORPORADORA declara que o referido terreno encontra-se livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus legais, judiciais ou convencionais que não os relacionados 

com a presente incorporação. 

§2º - A construção, a ser promovida pela INCORPORADORA, atenderá ao projeto 

geral aprovado pela Prefeitura Municipal, com Alvará número _____, de ______ (Processo 

número_______), aos memoriais e às especificações técnicas, documentos estes que estão 

depositados no Cartório competente e que fazem parte integrante deste contrato e são do 

inteiro conhecimento e aprovação do CONDÔMINO. 

Segunda – Compromisso de construção – A INCORPORADORA se compromete a 

construir, ou mandar construir, para o CONDÔMINO, a unidade específica que lhe pertencerá, 

constituída pelo apartamento número ____ do ____ pavimento do edifício ________, ao qual 

corresponde a vaga de garagem número ___ e a fração ideal de _____ do terreno, bem como 

as correspondentes partes de uso e gozo comum do edifício, conforme projetos e documentos 

que estão depositados no Cartório competente, através do regime de construção por 

Administração (sistema de preço de custo). O CONDÔMINO se obriga a pagar à 
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INCORPORADORA o custo total das obras, na proporção da respectiva fração ideal de sua 

unidade autônoma e com os acréscimos devidos por conta da taxa de administração e da taxa 

de incorporação. 

§1° - A avaliação do custo da obra de todo o prédio é de R$ _________ 

(____________), correspondente nesta data a ______ (_______) CUB (Custo Unitário Básico) 

e calculado na forma da Lei 4.591/64, entendendo-se este valor como estimativa, tendo em 

vista tratar-se de execução pelo regime de administração (preço de custo). 

 

§2° - A construção seguirá rigidamente as especificações registradas, 

especialmente a caracterização da unidade autônoma constante dos Quadros I a VIII, 

preparados conforme a Norma Técnica NBR 12.721 e os memoriais descritivos de construção, 

o projeto arquitetônico, de autoria do Arq. ________, e os projetos complementares, de autoria 

do Eng. _________, aprovados pela Prefeitura Municipal de _________ (Alvará número 

______). 

§3° - A taxa de administração é referente a remuneração pela execução (construção) 

do edifício, sendo de 15%, calculada sobre os custos efetivamente realizados na obra. 

§4° - A taxa de incorporação é a remuneração da INCORPORADORA pelo 

gerenciamento da incorporação, sendo de 40%, calculada sobre o total de custos, já incluída 

nestes a taxa de administração. 

§5º - A INCORPORADORA fica autorizada, em caráter irrevogável, a executar, ou 

contratar com qualquer empresa CONSTRUTORA que livremente a INCORPORADORA 

escolher, em nome do CONDÔMINO, as obras de construção do prédio, através do regime de 

construção por administração (sistema de preço de custo). As faltas, atrasos e 

descumprimentos quaisquer em que a CONSTRUTORA eventualmente incida não isentam a 

INCORPORADORA, única responsável perante o CONDÔMINO, pelo cumprimento do 

pactuado neste contrato de incorporação. 

Terceira – Preço da fração ideal do terreno – O preço da fração ideal do terreno, 

correspondente à unidade autônoma do CONDÓMINO, é de R$ ________ (_____________), 

correspondente nesta data a _____ (_________) CUB, a ser pago da seguinte forma: 

__________. 

Quarta – Pagamento do custo da unidade autônoma – O custo estimativo das obras, 

relativo à unidade autônoma do CONDÔMINO, de acordo com a avaliação registrada com 

base nos preços unitários calculados pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio 

Grande do Sul – SINDUSCON/RS, seguindo as regras indicadas pela Lei 4.591/64, é de 
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R$ _________ (______________), correspondente nesta data a _____ (_________) CUB 

(Custo Unitário Básico) e calculado na forma da Lei 4.591/64, entendendo-se este valor como 

estimativa, tendo em vista tratar-se de execução pelo regime de administração (preço de custo), 

e deve ser pago da seguinte forma: 

a) Parcela inicial de R$ ______ (____________), correspondente nesta data a 

______ (_____________) CUB; 

b) ____ Parcelas mensais, de valores correspondentes a ______ (____________ ) 

CUB, a serem pagas até o dia 10 (dez) de cada mês, com as atualizações procedidas conforme 

o andamento da obra e com os valores calculados nas datas dos respectivos pagamentos; 

§1° - As importâncias recebidas pela INCORPORADORA serão depositadas em 

conta bancária em nome do condomínio do edifício __________ e movimentada pela 

INCORPORADORA única e exclusivamente para os negócios do condomínio. 

§2° - A INCORPORADORA apresentará à comissão de representantes, a partir do 

décimo dia útil de cada mês, o balancete e os respectivos documentos que o compõem, relativos 

ao mês anterior. 

§3° - A relação a que se refere o §2° será devolvida à INCORPORADORA no prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar de sua apresentação, devidamente visada pela comissão de 

representantes, sendo considerada aprovada tacitamente se a comissão não se manifestar neste 

prazo. 

§4º - A cópia do balancete aprovado pela comissão de representantes, explícita ou 

tacitamente, será encaminhada a cada um dos condôminos, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

aprovação. 

 

§5º - Trimestralmente, a INCORPORADORA, auxiliada pela CONSTRUTORA e 

pela comissão de representantes, procederá à revisão do custo da obra, de acordo com a Lei 

4.591/64. 

§6º - As alterações procedidas no custo da obra, procedidas de acordo com o §5º, 

serão comunicadas pela INCORPORADORA ao CONDÔMINO no prazo de 10 (dez) dias após 

cada revisão. 

§7 º - Os pagamentos realizados fora do prazo, inclusive relativos às parcelas da 

fração ideal do terreno, pagamento inicial, pagamentos mensais, relativos à revisão do custo 

da obra ou devidos a alterações solicitadas e autorizadas pelo CONDÔMINO, obrigarão o 

CONDÔMINO ao pagamento de correção monetária, multa de 10% (dez por cento) e juros de 
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mora de 1 % (um por cento) ao mês ou fração, sobre os respectivos valores em atraso, sem 

prejuízo da cláusula sétima. 

§8° - Qualquer pagamento recebido com atraso pela INCORPORADORA não 

importará em precedente, novação ou alteração contratual, consistindo sempre de ato de 

liberalidade, revogável a qualquer momento, ao arbítrio da mesma. 

Quinta – Assembleia geral de representantes Será formada pela totalidade dos 

CONDÔMINOS, seguindo as indicações da Lei 4.591/64 e deverá reunir-se ao menos 

semestralmente, devendo ser convocada pela comissão de representantes, quando escolherá a 

comissão de representantes para o período semestral seguinte. 

Sexta – Comissão de representantes – A Comissão de representantes para o 

primeiro período é constituída pelos condôminos __________, __________ e __________, 

efetivos, e por seus respectivos suplentes __________, __________ e __________, terá os 

poderes e prerrogativas previstos na Lei 4.591/64, e suas decisões deverão ser cumpridas por 

todos os condôminos. 

Sétima – Mora – Caso o CONDÔMINO deixe de pagar, no vencimento, 3 (três) 

prestações mensais, consecutivas ou não, sejam de parcelas inicialmente fixadas ou das 

alterações criadas posteriormente, desde que avisado por escrito com prazo de 10 (dez) dias 

para purgar a mora, ficará rescindido de pleno direito o presente contrato. 

Parágrafo único -Ocorrendo a rescisão, a comissão de representantes fica, desde 

já, autorizada de pleno direito a proceder nos termos do art. 63 da Lei. 4.591/64, ficando 

estabelecido que o leilão se fará após anunciada uma vez no órgão oficial e em jornal de grande 

circulação, com prazo de 30 (trinta) dias da primeira publicação. 

Oitava – Adiantamento – A INCORPORADORA não se obriga a fazer qualquer 

tipo de adiantamento de recursos próprios ou de terceiros para o financiamento da obra. 

Nona – Financiamento – A INCORPORADORA não se obriga a obter ou procurar 

obter qualquer tipo de financiamento para custear a obra. 

Décima – Modificações – Cabe à INCORPORADORA a responsabilidade pelo 

cumprimento dos projetos e das especificações, normas e exigências técnicas aplicáveis. São 

vedadas quaisquer modificações nas plantas e especificações, em qualquer fase da construção. 

A INCORPORADORA está autorizada a proceder apenas alterações por razões de ordem 

técnica ou por exigência de órgãos públicos ou concessionários, justificadas e limitadas ao 

estritamente necessário. 

Décima-primeira – Entrega das unidades – A INCORPORADORA se obriga a 

entregar as unidades até   data__, mas se reserva o direito de somente entregar aos 
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CONDÔMINOS as respectivas unidades após a complementação de todos os pagamentos 

devidos até esta data.  

§1º - Ocorrendo adiantamento do ritmo da obra, o CONDÔMINO não é obrigado 

a antecipar ou aumentar os valores dos pagamentos, exceto se a INCORPORADORA for 

autorizada pela comissão de representantes. 

§2° - O atraso na entrega da obra sujeita a INCORPORADORA ao pagamento de 

multa correspondente a 5% sobre os pagamentos que vencerem após a data da entrega, 

conforme valores previstos na cláusula quarta e com quaisquer alterações realizadas 

posteriormente. A multa será descontada nas parcelas que vencerem após a data da entrega, 

devendo a comissão de representantes orientar o CONDÔMINO sobre a forma e os valores dos 

pagamentos.  

Décima-segunda – Encerramento das contas – Antes da entrega da unidade ao 

CONDÔMINO, a INCORPORADORA fará o encerramento das contas, apresentando balanço 

geral dos gastos, com devolução do excedente depositado na conta exclusiva do condomínio e 

a entrega da unidade ou com a apresentação do saldo devedor, neste caso ficando 

expressamente convencionado que a entrega da obra se fará após o pagamento do saldo e 

desde que o CONDÔMINO esteja em dia com todos os pagamentos programados até aquela 

data, sobre a construção e sobre a fração ideal do terreno. 

§1º - A aprovação final das contas e a aceitação da obra pela comissão de 

representantes constituem prova plena da aceitação da obra por todos os CONDÔMINOS, 

exceto quanto aos vícios ocultos. 

§2º - As despesas com “habite-se”, ligações de água, energia elétrica, esgoto, 

telefone e outras dependentes de serviços públicos são de responsabilidade exclusiva do 

CONDÔMINO, na proporção de sua respectiva fração ideal. 

§3º - A INCORPORADORA promoverá averbação e individualização junto ao 

Registro de Imóveis competente das unidades construídas, cabendo ao CONDÔMINO o 

pagamento de todas as despesas com taxas, impostos, escrituração, transmissão, averbação e 

individualização. 

Décima-terceira – Transferência – A transferência do contrato pelo CONDÔMINO 

dependerá de autorização expressa da INCORPORADORA, devendo aquele estar em dia com 

as obrigações assumidas, correndo por sua conta as despesas necessárias para a transferência, 

não tendo efeito a transferência realizada sem observância do que dispõe esta cláusula. Aceita 

a transferência, o sucessor sub-roga-se inteiramente nos direitos e deveres decorrentes deste 

instrumento. 
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Décima-quarta – Convenção de condomínio – O CONDÔMINO declara conhecer 

todos os termos e condições da convenção do condomínio do edifício ___________, registrada 

no Cartório do ___ Ofício de Registro de Imóveis de ___________, sob o número ____, e se 

sub-roga de todos os direitos e obrigações desta convenção, para todos os fins legais. 

Décima-quinta – Correção monetária – Para atualização monetária sobre todos os 

valores indicados neste contrato, a correção monetária será calculada pela variação do Custo 

Unitário Básico (CUB), calculado mensalmente pelo SINDUSCON-RS, tendo como base o 

valor vigente nesta data, de R$ _________ (___________________). 

Décima-sexta – O presente negócio é celebrado de forma irrevogável e irretratável, 

obrigando as partes e seus herdeiros e sucessores 

Décima-sétima – Foro – Fica eleito o Foro de ___________ para qualquer ação 

ou execução oriunda do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

Por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em __ vias de 

igual teor, em presença das testemunhas abaixo qualificadas. 

X

CONDÔMINO

 

X

INCORPORADORA

 

X

TESTEMUNHA

 

X

TESTEMUNHA

 

Fonte: Gonzalez (1998) 


