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RESUMO  

O registro da incorporação imobiliária por etapas gera situações não previstas na ocasião da 

averbação da construção no Cartório de Registro de Imóveis. O tema é contemporâneo. Um 

assunto que além de tirar o sono de muita gente, provoca idas e vindas e divergências entre 

Cartórios e Prefeitura, ocasionando atrasos e gerando problemas aos compradores e 

incorporadores na entrega das unidades autônomas. Portanto, com foco nesta questão, o objetivo 

deste artigo é demonstrar as questões práticas identificadas e propor uma reflexão. 
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Condos delivered in stages: notary questions 

 

ABSTRACT  

The registration of real estate development in stages generates unforeseen situations at the time 

of registration of building in the Registry of Property. The theme is contemporary. The subject 

causes comings and goings, differences and misconceptions between Registries and Hall, causes 

delays and troubles to buyers and developers in the delivery of units and buildings. Focusing on 

this issue, the goal of this article is to demonstrate the practical issues identified and to propose a 

reflection. 

 

Key words: condo in stages, property registration, registration of construction, developers, 

Electronic license of occupation. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os empreendimentos imobiliários contemporâneos tornaram-se mais complexos – a ocupação de 

glebas maiores ou antigas áreas industriais, a construção de megaempreendimentos imobiliários, 

a disseminação do “conceito” de condomínios clubes
1
 – em todos os sentidos a complexidade vai 

além, ou ultrapassa questões de projeto, execução, modificações, averbações de construções e 

registros – incide diretamente nos procedimentos (regulamentados por lei), operacionalização 

entre equipes internas e terceirizadas, divergências conceituais entre equipes técnicas (das 

Prefeituras e dos ofícios de registro de imóveis), dentre outros. O tema afeto aos registros de 

incorporação imobiliária e empreendimentos imobiliários entregues em etapas no período 

recente intensificou-se.  

Vários são os fatores que merecem enfoque e devem ser aprofundados para abordarmos sobre a 

divergência de solicitações sem fundamento
2
 – fato que ocorre no dia a dia das aprovações de 

projetos de empreendimentos imobiliários, solicitações inadequadas de documentos pelos 

cartórios
3
, o apagão da mão de obra (UOL, 15/07/2012

4
), fenômeno que denomina a carência de 

profissionais especializados, notadamente na área de construção civil e adjacentes, dentre outros. 

Basta percorrer noticiários recentes para verificar que a construção civil é uma das áreas mais 

atingidas, segundo levantamento da revista Exame
5
, pela falta de engenheiros, construtores, 

armadores, carpinteiros, e verificação das “mãos que faltam” (SBT, 10/06/2011
6
).  

Infelizmente, o fenômeno não se concentra exclusivamente nessa etapa da cadeia produtiva – a 

expansão da atividade imobiliária Brasil afora gera efeitos a outras etapas da cadeia – e algumas, 

como o sistema registral, que antes passava despercebida e absorvia em ritmo próprio os 

empreendimentos com grande número de unidades ou torres, passa a sofrer diretamente os 

efeitos da produção em massa. Com a expansão do mercado, empreendimentos complexos e a 

segmentação em etapas dos empreendimentos, os Cartórios de Registro de imóveis passam a 

vivenciar internamente a situação e se deparam com questões maiores e complexas – antes, 

aparentemente restrita ao canteiro de obras. 

Embora questões diretas como profissionalização das empresas, crescimentos acelerados por 

fusões, Initial Public Offering (ou oferta pública inicial) – IPO’s (EXAME, 28/05/2012
7
), 

incorporações de empresas ou parcerias afetem diretamente o tema, não abordaremos o assunto. 

Vamos tratá-los como fatores, irreversíveis e consolidados ou não, que sob determinado ponto de 

vista aconteceram e impactaram o mercado e suas facetas, positiva ou negativamente. 

Como os profissionais atuantes e especializados estão lidando com essa área e seus 

desdobramentos durante o exercício de sua atividade, é nosso objeto, quase que uma ótica 

reflexiva, para que possamos identificar os gargalos, desvios e pontos que merecem 

aperfeiçoamento e inovações.  

                                           
1
 Que privilegiam áreas de lazer e equipamentos em grande quantidade no mesmo local. 

2
 Fato que ocorre na aprovação de um projeto quando o técnico solicita um documento divergente ou desnecessário 

– sob o amparo legal – para complementar uma etapa. 
3
 Notadamente, quando a Prefeitura se recusa a fornecer algum documento – que deveria. 

4
 Informação disponível em: <//noticias.uol.com.br/empregos/album/2012_apagao_mao_de_obra 

_album.jhtm#fotoNav=1 >. Acesso em: 15 jul. 2012. 
5
 Idem.  (Nota: No levantamento, estima-se que o Brasil necessita de quase 340 mil profissionais em pelo menos 20 

áreas críticas que sofrem com a falta de mão de obra qualificada)  
6 
Informação disponível em: <www.youtube.com/watch?v=_1KLFndF8Og&feature=related com crescimento de 

60% em média>. Acesso em: 15 jul. 2012. 
7
 Informação disponível em: <//exame.abril.com.br/rede-de-blogs/voce-e-o-dinheiro/2012/05/28/aprendendo-com-o-

ipo-do-facebook/>. Acesso em: 15 jul. 2012. (Nota: IPO significa a abertura de capital de uma empresa e se refere 

ao momento em que as incorporadoras brasileiras abriram seu capital e lançaram suas ações na bolsa de valores). 
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2.  A ATIVIDADE PRODUTIVA DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E A QUESTÃO 

REGISTRÁRIA: UNIDADES AUTÔNOMAS 

A atividade produtiva imobiliária no Brasil, desde o início das atividades da incorporação 

imobiliária, aquisição do terreno, construção e desenvolvimento dos produtos imobiliários, 

comercialização, entrega de unidades e posterior administração e gerenciamento das 

propriedades imobiliárias, dentre outros, passa pela cadeia produtiva por meio de prestadores de 

serviços de diversas naturezas, áreas de conhecimento, tamanhos e áreas de atuação (LISBOA, 

2011
8
).  

Vantagens e desvantagens são observadas nessa modalidade de habitação no decorrer dos 

tempos, porém, de inevitabilidade histórica, como um produto típico do processo intenso de 

urbanização, em especial das metrópoles urbanas, o condomínio consolidou sua 

representatividade no modo de viver contemporâneo (MELLO, 2007, p. 10/13/33). 

Nos termos da Lei nº 4.591/1964 (PLANALTO, 13/07/2010
9
), que dispõe sobre o condomínio 

em edificações e as incorporações imobiliárias, a atividade de incorporação consiste no 

compromisso de venda de frações ideais pertinentes a unidades autônomas, integrantes de 

edificações em regime condominial
10

, a construir-se ou que estejam em construção, pelas quais 

se responsabiliza o incorporador pela efetivação e entrega das obras na forma como ajustada 

(LISBOA, 2010
11

). 

O registro da incorporação imobiliária – do empreendimento que terá suas unidades vendidas é 

precedido da respectiva aprovação pela Prefeitura do projeto do empreendimento
12

. Equivale 

dizer que, durante o processo de aprovação é concedido ao empreendimento imobiliário, nos 

termos da legislação vigente de uso e ocupação do solo
13 

uma destinação ao imóvel
14

.  

É notório que os empreendimentos imobiliários contemporâneos, nos últimos anos, sobretudo os 

condomínios edilícios situados nas metrópoles urbanas, tornaram-se mais complexos – em todos 

os sentidos, como já citado. Nos dias atuais, vale dizer que o ato de administrar a propriedade em 

condomínio gera cerca de aproximadamente 150 atividades operacionais para a administradora
15

 

muito diferente do que ocorria nos anos 80 e 90. O acréscimo das obrigações (fiscais, 

trabalhistas, administrativas etc.), que geram e acrescem responsabilidades aos profissionais 

envolvidos é um reflexo da complexificação que se tornou o processo de gerenciamento das 

propriedades imobiliárias. 

Por analogia, é possível inferir que os aspectos construtivo, administrativo, tributário, jurídico, 

dentre outros, também se ampliaram. Como mencionado, a entrega em etapas diz respeito aos 

empreendimentos imobiliários – que preveem um número maior de torres, usos diferenciados ou 

mistos –, empreendimentos que possuem uma natureza complexa e diversidade de usos.  

                                           
8
 Informação disponível em: <www.lares.org.br/2011/images/566-832-2-DR.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2012. 

9
 Informação disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil/ Leis/L4591.htm>. Acesso em: 13 jul. 2012. 

10
 Que se constitui de duas partes distintas, uma constituída de coisas de uso e propriedades comuns, inalienáveis e 

indivisíveis, acessórias e indissoluvelmente ligadas às demais, que são as partes comuns, e outra, constituída das 

partes de uso e propriedade exclusiva dos condôminos, que são as unidades autônomas. 
11

 Informação disponível em: <www.lares.org.br/2010/anais2010/images/417-508-1-RV.pdf>. Acesso em: 15 jul. 

2012. 
12

 Com o “Aprov” do GRAPROHAB – Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São 

Paulo, foi reestruturado através do Decreto Estadual nº 52.053, de 13 de agosto de 2007. 
13

 A lei atual: “Uso e Ocupação do Solo do Município de São Paulo”.  
14

 Segundo a lei de zoneamento, o imóvel poderá ser utilizado como residencial, comercial ou serviços, de uso 

misto, industrial etc. 
15

 Administrar significa exercer atividades relacionadas às pessoas (condôminos, funcionários, prestadores de 

serviços, locatários, outros), as questões financeiras – dinheiro dos demais, gerenciamento de problemas etc.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil/%20Leis/L4591.htm


Página 5 de 12 
 

 

A instituição e especificação do condomínio é o ato pelo qual se cria o condomínio edilício, 

também denominado de especial, seja constituído de casas ou de unidades autônomas em 

edifícios (apartamentos, salas, vagas de garagem etc.) (KONNO, 2010). Assim, complementa 

Konno, a escrevente-chefe do 1º Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo, a 

discriminação e a individualização das unidades de propriedade exclusiva, a atribuição da fração 

ideal e a finalidade das unidades são realizadas também nesse momento, nos termos do artigo 

1.332 do Código Civil. 

Quando concluído o empreendimento e expedido o auto de conclusão ou “Habite-se”, como 

prevê o artigo 44, o incorporador deverá requerer a averbação da construção das edificações, 

para efeito de individualização e discriminação das unidades, respondendo perante os 

adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento de tal obrigação. 

Dessa forma, averbada a construção do edifício e em seguida registrada a instituição do 

condomínio, serão descerradas matrículas individuais para cada uma das unidades autônomas. 

Na prática, eis o que ocorre: “Com o registro da instituição e especificação do condomínio, o 

prédio a que se referia sua matrícula de origem deixa de existir no plano jurídico-registrário, 

dando nascimento às unidades autônomas do condomínio horizontal” (KONNO, 2010, p. 150).  

Na cidade de São Paulo, desde julho de 2012, é possível a obtenção do “habite-se eletrônico” 

(CÂMARA, 15/07/2012
16

) ou Certificado de Conclusão de Obra, a introdução visa acelerar o 

procedimento, concentrar o atendimento num único local, assegurar o acesso por meio de senha 

eletrônica, identificar os responsáveis e as exigências legais. Tudo isso para conferir agilidade e 

transparência, esclarece a secretaria de planejamento. No mesmo mês é possível identificar a 

expedição do primeiro habite-se para um empreendimento totalmente vendido (GLOBO, 

15/07/2012
17

). 

3. A CONSTRUÇÃO E A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO POR ETAPAS 

A construção do empreendimento por etapas é uma faculdade que possibilita ao incorporador 

adotar o procedimento em incorporações imobiliárias, notadamente, em empreendimentos 

complexos e com maior número de unidades.  

O advogado carioca Melhim Chalhub (2005) enfatiza que o procedimento é usual quando não é 

possível levantar todo o capital necessário para a construção ou quando a produção das unidades 

imobiliárias não serão absorvidas de uma única vez. Visa, ainda, facilitar a realização de 

empreendimentos de grande porte, a produção de maior quantidade de unidades e organizar as 

características diversas no empreendimento – que facilitam a disponibilização em fases.  

Num primeiro momento:  

Uma incorporação poderá ser desdobrada em várias incorporações, nos 

casos de projeto que preveja a edificação de mais de um edifício (Lei nº 

4.864/65, art. 6°). Essa faculdade atende à necessidade de realização de 

empreendimentos de grande porte, reconhecida a dificuldade prática de 

se executar simultaneamente todos os blocos de apartamentos, sobretudo 

porque nem sempre é possível levantar, a um só tempo, o capital 

necessário para construir todos os blocos de edifícios, assim, como nem 

                                           
16

Informação disponível em: <www.camara.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11260: 

servico-qhabite-se-eletronicoq-ja-esta-disponivel-&catid=112:podcast&Itemid=199>. Acesso em: 15 jul. 2012. 
17

 A Kallas Incorporações é a primeira no país a expedir o Habite-se eletrônico, implantando pela Prefeitura de São 

Paulo. O empreendimento que recebeu o alvará é o Time's, na Pompéia, e já está 100% vendido. 

Informação disponível em: <//extra.globo.com/casa/compra/empresa-de-sao-paulo-primeira-ter-habite-se-eletronico-

5708674.html#ixzz24CVUBA6V>. Acesso em: 15 jul. 2012.    
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sempre o mercado absorve de uma só vez um grande número de unidades 

imobiliárias. (CHALHUB, 2005, p. 13) 

A faculdade de fasear o empreendimento, como se estivesse sendo desdobrado em etapas 

diferenciadas de construção, segue o rigor do regramento e registro. Significa que todas as etapas 

devem estar previstas e registradas no memorial de incorporação, com a previsão detalhada de 

entrega de cada uma das etapas e respectivas áreas comuns em fases diferenciadas (ex.: 1ª etapa 

com descrição do que será entregue nas áreas comuns, prazo, vagas autônomas etc., 

sucessivamente). Ressaltando-se que todas as etapas, fases e ciclos devem estar adequadamente 

registrados e previstos por ocasião do 1º registro do memorial de incorporação do 

empreendimento.   

Ensina Melhim Chalhub (2005, p. 37-38), que o memorial de incorporação é o “ato jurídico 

básico da incorporação imobiliária”, compreendendo um: 

[...] dossiê que contém todas as informações e todos os documentos que 

descrevem e caracterizam o empreendimento planejado, tais como o 

título de propriedade do terreno, cópia do projeto aprovado pelas 

autoridades, o orçamento da obra e a especificação dos materiais, entre 

outros. Uma vez promovido o registro no cartório de imóveis, o 

memorial de incorporação tem prazo de validade de 180 dias.  

O lançamento de campanha publicitária do empreendimento não é suficiente para demonstrar, 

juridicamente, a efetivação da incorporação. Há outros aspectos que poderiam ser abordados, 

como: revalidação da incorporação, desistência etc., em face ao objeto não o serão.  

“Se, durante o prazo de validade, a incorporação for concretizada, o registro do memorial passa a 

valer por tempo indeterminado, até a conclusão da obra” (REGISTRO, 01/12/2010
18

). 

Nos empreendimentos cuja construção é realizada por etapas, somente as unidades imobiliárias 

concluídas e com o “habite-se” devidamente averbado, podem integrar o “condomínio edilício”. 

Nesse tipo de empreendimento (construção por etapas), o condomínio deve ser instalado quando 

da averbação do “habite-se” das unidades produzidas na primeira etapa, vindo somente a se 

integrar a ele as demais unidades imobiliárias projetadas, depois de concluídas, devidamente 

individualizadas e discriminadas, segundo a regra do artigo 44 da Lei 4.591/64 (ADEMI, 

15/07/2012
19

). 

A possibilidade de lançar o empreendimento em etapas – quando devidamente regrado e 

discriminado no memorial de incorporação – funciona como um fator positivo, que impulsiona e 

propicia a construção de empreendimentos imobiliários com várias torres, blocos de edifícios, 

usos e destinação, condomínios clube, dentre outros.  

Como cada etapa do empreendimento entregue possui seu ciclo de produção própria, 

comercialização, lançamentos e procedimentos operacionais, dentre outros, importante ressaltar 

que qualquer previsão inadequada poderá desencadear atrasos e enfatizar o aspecto negativo, 

haja vista que pode fazer com que algumas fases fiquem muito próximas umas das outras. Isso 

poderia transformar a vantagem e o fator positivo (da previsão em etapas) em desvantagem. Por 

isso, nossa insistência em que os prazos e previsões devem ser minuciosamente descritos com os 

cuidados e atenção que o assunto merece. Na prática, a ocorrência de atrasos inesperados na 

entrega de obras, documentação falha, falta de previsão minuciosa e divergências entre 

                                           
18

 Informação disponível em: <//registrodeimovel.blogspot.com.br/2010_12_01_archive.html>. Acesso em: 15 jul. 

2012.  
19

 Informação disponível em: <//ademi.webtexto.com.br/article.php3?id_article=19261>. Acesso em: 15 jul. 2012. 
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Prefeituras e Ofícios de Registro de imóveis fizeram com que algumas etapas fossem entregues 

simultaneamente, prejudicando a dinâmica
20

, que serviria para facilitar.  

Eis o ponto fulcral da questão, quando abordamos a entrega em etapas, que no período recente 

aumentou significativamente. 

 

3.1 A exceção: o caso do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado e não 

homologado
21

 

Há outros aspectos que também possuem previsão legal no registro do memorial de incorporação 

(MPDFT, 15/07/2012
22

) e aqui abrimos parênteses para demonstrar a fragilidade que ocorre no 

mercado. Embora legal e possível a fixação do prazo de carência, que no artigo 34 da lei prevê o 

prazo de 180 dias, dentro do qual é lícito desistir do empreendimento, condicionado a 

determinadas condições. 

Dessa forma, para garantir o exercício da faculdade legal, é necessário estabelecer seu 

regramento. O assunto versa sobre a viabilidade, ou não, do empreendimento, obrigando-se a 

restituir aos adquirentes de boa fé que tenham adquirido fração ideal de futuras unidades. Sobre 

isso, vale apontar que havendo a previsão da entrega do empreendimento em etapas, o prazo de 

carência somente valerá para a 1ª etapa. Isto é, dentro do prazo de 180 dias, uma vez decidida 

pela viabilidade do empreendimento – o prazo de carência não abrange as demais etapas. 

Em período recente, o assunto – prazo de carência ou tolerância – tendo em vista o apagão da 

mão de obra já mencionado, resultou num (TAC), que abriu um novo capítulo sobre o assunto e 

merece breve abordagem.  

Há quase 20 anos, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC, 10/08/2012
23,24

) tem sido um 

instrumento de resolução negociada de conflitos, conforme as lições do eminente procurador de 

justiça – Marco Antonio Zanellato –, que envolve direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos e tem sido utilizado pelos órgãos públicos de defesa do consumidor. O objeto do 

TAC é prevenir, fazer cessar ou buscar indenização do dano aos interesses; e os direitos que 

podem ser objeto do TAC são, entre outros, os referentes ao meio ambiente, ao consumidor e à 

ordem urbanística. 

                                           
20

 Além dos efeitos um grande número de unidades foram entregues simultaneamente – houve “encalhe” de 

produtos imobiliários disponíveis. 
21

 Informação disponível em: <www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2011/outubro_ 

2011/MP%20e%20SECOVI%20firmam%20TAC%20para%20incorporadoras%20inclu%C3%ADrem%20nos%20c

contratos%20cl%C3%A1usulas%20sobre%20atraso%20em%20obras>. Acesso em: 15 jul. 2012. 
22

 A lei promulgada em 1964 tinha por objetivo organizar a atividade de incorporação imobiliária (venda de imóvel 

na planta). Na época, era comum a fraude no setor por pessoas inescrupulosas, após o recebimento de grandes somas 

em dinheiro, simplesmente desapareciam, sem sequer haver iniciado a construção do empreendimento. A Lei nº 

4.591/64 determina que o empresário não pode iniciar a negociação da unidade imobiliária antes de registrar no 

Cartório de Imóveis uma série de documentos. Este conjunto de documentos é denominado memorial de 

incorporação, que prevê a entrega de documentos, entre os quais: prova da propriedade do terreno, projeto de 

construção aprovado pelo órgão, certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, certidão negativa 

de débito com a Previdência Social, cálculo da área das edificações, discriminação detalhada do acabamento, 

material a ser utilizado na construção. Informação disponível em: <www.mpdft.gov.br/portal/index.php/conheca 

mpdft-menu/promotorias-justica-menu/promotoria-de-justica-de-defesa-do-consumidor-prodecon-menu/337-

memorial-de-incorporacao>. Acesso em: 15 jul. 2012. 
23

 Informação disponível em: <www.esmp.sp.gov.br/eventos/passados/2008_mpconsumidor_marcoantoniozanellato 

.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
24

 O TAC foi assinado no último dia 26 de setembro pelos promotores de Justiça do Consumidor da Capital. 
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Segundo o termo, as cláusulas penais serão calculadas a partir da entrega das chaves do imóvel 

ao consumidor e pagas na data da outorga da escritura definitiva de venda e compra, ou em até 

90 dias contados do recebimento das chaves, valendo o que ocorrer primeiro. 

Dentre as cláusulas e ajustes celebrados, ficou estabelecido que: 

No prazo de 60 dias, o SECOVI orientará as incorporadoras a adotarem 

as cláusulas em todos os contratos decorrentes das incorporações 

registradas, a partir do prazo de 120, contados da sua cientificação da 

notificação expedida pela Promotoria de Justiça do Consumidor da 

Capital. (SECOVI, 26/09/2011
25

) 

Inicialmente, a assinatura do documento foi comemorada pelo setor como uma vitória das áreas 

pública e privada e foi considerado um processo evolutivo – um verdadeiro sinal de maturidade. 

Meses depois, surpreendentemente, o Conselho do Ministério Público do Estado de São Paulo 

não homologou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) relativo ao atraso de obras 

(ASBEA, 10/08/2012
26

), regulamentação de condições e penalidades, para que as incorporadoras 

não ultrapassem o prazo de tolerância de 180 dias para entrega dos empreendimentos.  

A rejeição foi recebida com espanto e considerada como lamentável pelo setor e pelo conselheiro 

Carlos Leite, da Comissão de Habitação e Urbanismo (LEITE, 10/08/2012
27

) da seccional 

paulista da OAB, pois o termo “beneficiaria a maioria das pessoas que desejam ressarcimento 

sem litígio judicial”. Em suma, o “ponto de consenso” obtido depois de longo prazo e discussão 

a suspensão gerou também “insegurança jurídica”, especialmente porque já existem acordos 

firmados até em outros estados que utilizaram os critérios do termo rejeitado
28

. 

O fato foi lamentado pelo Secovi-SP (15/07/2012
29

), em nota que vislumbrou a rejeição ao TAC, 

mas afirmou que continuará a recomendar aos seus associados as cláusulas do termo. A entidade 

disse que a cláusula de tolerância é aplicada há décadas no mercado e que, apesar da não 

homologação, ela é admitida pelo sistema legal.   

Importante ressaltar que o artigo 34 da lei que dispõe sobre o prazo de carência permanece em 

vigor. 

 

3.2 Questões práticas: A incerteza no lugar do imóvel (!?)  

Atrasos na entrega das unidades (SINDICONET, 10/08/2012
30

) adquiridas – de empreendimentos 

entregues em etapas é mais comum do que é possível imaginar. Importante ressaltar que em sua 

grande maioria, as entregas e os procedimentos são cumpridos por profissionais sérios e 

empresas atuantes. Vale citar o caso ocorrido no Condomínio Terra Nova, na cidade de Bauru 

(G1, 10/08/2012
31

), no qual é possível identificar a divergência de informações – embora as 

casas da 2ª e 3ª etapas estejam prontas “há meses!”, como menciona a Construtora –, 

                                           
25

 Informação disponível em: <www.secovi.com.br/files/Downloads/termodeajustamentodeconduta26-09-11pdf. 

pdf>. Acesso em: 15 jul. 2012. 
26

 Informação disponível em: <www.asbea.org.br/escritorios-arquitetura/noticias/tac-do-atraso-das-obras-nao-e-

homologado-pelo-ministerio-261965-1.asp>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
27

 Informação disponível em: <www.endividado.com.br/noticia_ler-32925,conselho-do-mp-veta-tac-que-permitia-

atraso-em-obras.html>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
28

 Em complemento, de acordo com o Conselheiro da Ordem, “Os empreendedores ficam inseguros na hora de 

firmar um acordo com o MP, já que ele pode ser invalidado”. 
29

 Informação disponível em: <www.secovi.com.br/noticias/nota-a-imprensa/5041/>. Acesso em: 15 jul. 2012. 
30

 Informação disponível em: <www.sindiconet.com.br/8849/Informese/Mercado/Atraso-da-construtora>. Acesso 

em: 10 ago. 2012. 
31

 Informação disponível em: <//g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2012/02/mutuarios-sofrem-com-demora-na-

entrega-de-casas-em-bauru-sp.html>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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simultaneamente, a Prefeitura informa que o Habite-se foi entregue. Evidente que a situação dos 

compradores é de insegurança e o atraso de mais de um ano gera nos mutuários a necessidade da 

propositura de reclamação no Procon, dentre outros, mas não adia os compromissos contratuais 

assumidos; processos de financiamentos e respectivas parcelas, correções monetárias e juros 

previstos contratualmente etc., a ocorrência mais comum é que na falta de previsão legal desse 

tipo de construção, uma certa falta de clareza permeia a situação, fazendo com que – idas e 

vindas – gerem uma espécie de disputa de poder.  

Inúmeros fatos podem ser mencionados, como o do consumidor que não consegue migrar sua 

dívida da construtora para um banco imediatamente após a expedição do habite-se, como deveria 

ser. Além disso, quando o habite-se é expedido, nem sempre o imóvel está habitável. Mesmo 

assim, continua a correção monetária pela inflação, e a construtora passa também a cobrar juros 

(GAZETA ONLINE, 10/08/2012
32

). 

Os casos pessoais e as histórias de vidas (SEGURANÇA, 2011
33

) dos envolvidos não serão 

abordados aqui, embora devêssemos mencionar as questões – que se ampliam pelo simples fato 

da questão principal não ser cumprida.  

Em que pese toda a polêmica e controvérsia que o assunto envolve, impossível deixar de citar 

que alguns cartórios estabelecem verdadeiras parcerias com os profissionais envolvidos, 

resolvendo de forma legal e criando subsídios e alternativas para suprir os vácuos – que as 

prefeituras não estão preparadas operacionalmente para resolver.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A difusão do condomínio fechado e o surgimento de condomínios de grande porte como modelo 

geraram empreendimentos imobiliários que possuem áreas de lazer e convivência social 

privilegiadas e maiores (LISBOA, 2010
34

). O conceito exigiu que as empresas buscassem 

recursos, profissionais, especialização e junção de ferramentas, como forma de compreender, 

operacionalizar e atender esse formato diferenciado de empreendimentos – que proliferam. 

Com efeito, a imprensa noticiou o caso do Morumbi (CBN, 07/08/2012
35

), onde metade dos 

apartamentos já está vendida, foi concedido o habite-se e os proprietários instalados – mas há um 

agravamento da situação que se delineia, que demonstra e confirma a insegurança jurídica e o 

despreparo geral do poder público de lidar com essas situações – especificamente os produtos 

individualizados como são os imobiliários – que são empreendidos um a um – adequados aos 

tamanhos dos terrenos e desenvolvidos por artífices.  

No caso, a construção foi autorizada pelo poder público, e durante a execução da obra também 

deveria ser fiscalizada pelo mesmo. O exemplo serve para ilustrar que os órgãos não se 

comunicam e agem conjuntamente, para que possam ficar arquivados todos os documentos – 

estadual, municipal, ambiental e federal. É possível nos valermos dessa situação para 

indagarmos: Ora, se os poderes se comunicaram e tiveram suas respectivas esferas legais 

respeitadas e cumpridas, porque revestir a compra do imóvel novo na planta como uma espécie 

                                           
32

 Informação disponível em: <//gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/03/noticias/cbn_vitoria/artigos/1168810-

direitos-do-comprador-que-nao-teve-imovel-entregue-no-prazo.html>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
33

  Informação disponível em: <//segurancadecondominio.blogspot.com.br/2011/07/condominio-terra-nova-bauru-

atraso-nas.html>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
34

 Informação disponível em: <www.lares.org.br/2010/anais2010/images/417-508-1-RV.pdf>. Acesso em: 10 ago. 

2012. 
35

 Informação disponível em: <//cbn.globoradio.globo.com/colunas/condominio-legal/2012/08/07/PREFEITURA-

CASSOU-O-ALVARA-DE-CONSTRUCAO-DO-MEU-CONDOMINIO-E-AMEACA-DEMOLIR-A-

OBRA.htm>. Acesso em: 10 ago. 2012. 
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de uma aventura sem precedentes? Cremos que o fato deveria ser analisado sob o enfoque 

adequado e consequências – que pode vir a causar, se equivocadamente observado. 

Fatos como o discorrido sobre a assinatura do TAC também comprovam todos os aspectos já 

mencionados: de apagão de mão de obra, despreparo das instituições públicas para aprovar e 

promover empreendimentos complexos e, sobretudo do desconhecimento e despreparo 

operacional de alguns cartórios em lidar com empreendimentos que tenham grande número de 

unidades autônomas, as vulnerabilidades e a falta de operacionalização e preparo dos 

profissionais envolvidos, dentre outros. Poderíamos aqui citar casos inúmeros, nos quais os 

atrasos superaram em muito o prazo legal previsto, as questões operacionais dos cartórios e a 

falta de profissionais especializados para contratação e execução de um serviço especializado, 

porém, correríamos o risco de expor empresas sérias que se viram envolvidas em atrasos que 

superaram questões técnicas e envolveram pessoas, famílias e situações equivocadas. 

Na afirmação de Chalhub (2005, p. 13): 

[...] depois de concluída a incorporação, racionalizar a fruição da coisa 

comum, seja regulamentando o acesso dos condôminos às partes e 

serviços que sejam comuns aos diversos blocos, seja limitando o acesso e 

o uso de outras partes aos condôminos de determinados blocos, ou, 

ainda, segregando a administração por blocos, de modo a atender aos 

interesses individuais em harmonia com o interesse do conjunto dos 

condôminos.  

A dinâmica da produção em etapas do empreendimento imobiliário possibilita a formação de 

condomínios secundários ou subcondomínios (que tem sido a usual denominação) dentro do 

condomínio geral. O fato é simples e executado por inúmeras incorporações, porém, a 

estruturação jurídica dos empreendimentos imobiliários, em geral maiores e com múltiplas 

atividades, denota um planejamento complexo, detalhado e composto por uma equipe 

multidisciplinar (LISBOA, 2010
36

). Enquanto os empresários se preparam adequadamente, por 

que os órgãos e instituições públicas também não o fazem para acompanhar a dinâmica que 

ocorre no empreendimento imobiliário? 

Desde a concepção dos empreendimentos contemporâneos, há características específicas nos 

imóveis, que privilegiam, por exemplo, a concentração de atividades no mesmo empreendimento 

imobiliário, o fato que, além de merecer estruturação específica, enseja descrição detalhada de 

atividades e funções impulsiona outra atuação, na qual, passa a exigir da prefeitura – no ato de 

concessão do certificado de conclusão da obra ou habite-se –, uma fiscalização cuidadosa, de 

modo a verificar se todos os itens enumerados e descritos foram entregues. 

O recente “habite-se eletrônico” na cidade de São Paulo demonstra um avanço. É certo, porém, 

muito aquém do esforço que os cidadãos merecem. Isso sem falar nos empresários regulares e 

comprometidos, que pagam seus impostos, mantêm empregos etc. Precisamos que as esferas 

públicas saiam da produção caseira e artesanal para acompanhar a produção empresarial – tal 

como os empresários precisaram acompanhar a evolução do mercado, das leis e dos mecanismos 

de operacionalização, com a proteção e cuidado que todos os setores merecem. 

Do mesmo modo, o registro de imóveis – que, usualmente já liberou uma nota devolutiva com 

exigências a cumprir – aguarda os documentos para averbar a construção do prédio. É nesse 

momento que ocorre o maior número de situações que poderíamos chamar de “bizarras”, pois há 

exigências que passam a acontecer – incluindo a produção documental – fundamentada em 
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2012. 
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critérios subjetivos ou desnecessárias, uma vez que não há uma linguagem única – ou previsão 

legal. 

Simples seria compreender que a apresentação do “as built” bastaria para suprir e deixar 

arquivado nos Cartórios de Registro de Imóveis – documentos hábeis, esclarecedores e 

facilitadores da vida cotidiana dos condôminos que irão ocupar os empreendimentos, por 

exemplo. É, portanto, necessário estabelecer procedimentos específicos e alternativas que 

supram tais exigências, o que, na maioria das vezes, reflete uma luta de poder, o viés encontra 

controvérsias na documentação produzida pelas Prefeituras, impossibilitando o devido registro e 

arquivamento nos Cartórios.  
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