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Ainda nos dias atuais não é raro encontrarmos extensas áreas de terras 
não urbanizadas muito próximas a metrópoles ou cidades de médio porte em 
fase de desenvolvimento e que ainda estão nas mãos de um único proprietário. 
Com a expansão urbana, estas áreas passam a ser visadas e valorizadas pelos 
empreendedores imobiliários que buscam justamente terrenos com estas 
características para o desenvolvimento de novos projetos, os quais poderão ser 
realizados através da implantação de loteamentos urbanos. 

O foco do empreendedor imobiliário é alavancar áreas propícias para a 
expansão urbana, de forma organizada e sem estar isolada da infraestrutura 
existente nas cidades, criando novos espaços qualificados, que ofereçam 
segurança e que integrem a moradia, o trabalho e o lazer no mesmo local. O 
desenvolvimento dos novos projetos é norteado pelo conceito de criar a partir da 
terra nua lugares que reproduzam as dinâmicas urbanas de alto valor agregado 
em sua totalidade, possibilitando viver, se divertir e trabalhar em um mesmo lugar.

No entanto, em muitos casos, estas áreas dependem de regularização, pois 
podem apresentar algum passivo fundiário ou ambiental. É o caso, por exemplo, 
dos imóveis que estão enquadrados no plano diretor municipal como rurais e que 
deverão transformar-se em área urbana, com o devido enquadramento dentro 
do zoneamento do município. Também é possível que o título de propriedade 
não corresponda à realidade fática, ou até mesmo precisar ser desmembrado 
ou unificado. Além disto, como se verá na sequência, o sucesso na implantação 
de loteamentos depende de uma série de estudos prévios quanto à sua 
viabilidade, tanto técnica quanto comercial. Tais situações demandam expertise 
(conhecimento comercial e técnico) no mercado imobiliário, assim como impõem 
a aplicação de investimentos, o que muitas vezes pode acabar ficando fora do 
alcance destes proprietários individuais.

É justamente neste contexto e com estas necessidades que entra em 
cena a figura dos empreendedores imobiliários, os quais procuram áreas para 
implantação de grandes empreendimentos, mas que precisariam despender 
vultuosas quantias caso fosse necessária a sua aquisição.
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Estes fatores convergem para as partes – quais sejam, o proprietário 
de grandes áreas não desenvolvidas (também conhecido como 
“terreneiro”) e o empreendedor imobiliário - buscarem uma parceria para 
o desenvolvimento das áreas e a implantação dos empreendimentos 
imobiliários, de forma a gerar vantagens econômicas e financeiras para 
todos os envolvidos. 

O terreneiro possui interesse na viabilização de empreendimento 
imobiliário a ser implementado sobre o seu imóvel; o empreendedor 
imobiliário, por sua vez, possui conhecimento técnico, know how e 
expertise necessários para analisar o empreendimento e capacidade 
financeira para implantá-lo, convergindo em um interesse comum para 
a realização do negócio imobiliário.

No que se refere à implantação de loteamentos urbanos, a matéria 
é regulada pela Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a qual traz 
o regramento para o parcelamento do solo urbano, que pode se dar 
através de loteamento ou desmembramento1.

Entretanto, considerando os formatos dos grandes 
empreendimentos que estão sendo planejados, ou seja, aqueles 
apoiados nos conceitos de urbanidade, em que tudo acontece em 
um mesmo local, sem abrir mão de uma infraestrutura básica e de 
segurança, pode-se dizer que esta legislação se encontra ultrapassada. 
Na realidade, o empreendedor necessitaria de um arcabouço jurídico 
muito mais completo, abrangente e atual. O cenário é outro, assim 
como as necessidades dos empreendedores e da população.
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1Artigo 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as 
disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.
§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de 
circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
§ 2º - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema 
viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou 
ampliação dos já existentes.
§ 3º (VETADO)
§ 4º - Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos 
pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. 
§ 5º - A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas 
pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias 
de circulação.



Se comparada com a aprovação de empreendimentos para 
implantação de edificações horizontais, a aprovação de um loteamento 
é sempre mais complexa e longa. Neste caso, há maior interface das 
partes envolvidas com os poderes públicos. Por isso é muito importante 
que a legislação municipal2 incentive a implantação deste tipo de 
empreendimento, que certamente irá gerar crescimento, circulação 
de renda, maior geração de tributos, enfim, trazer desenvolvimento, 
prosperidade e entrada de recursos para a região.

Antes de se buscar a aprovação de um loteamento, deverá ser 
verificada e analisada toda a viabilidade comercial, técnica e legal para 
a implantação do empreendimento. Em uma relação de parceria entre 
o proprietário da área e o empreendedor tais atribuições serão deste 
último, que é quem possui o conhecimento necessário para tomar tais 
providências de verificação e análise e que vai traçar todas as estratégias 
para um desenvolvimento imobiliário diferenciado e, bem ainda, definir 
o produto que seja adequado ao local.

Neste cenário, é muito importante que o empreendedor verifique a 
viabilidade do empreendimento dentro do contexto municipal, através 
da análise das condições ambientais da área, do sistema viário, do 
regramento sobre uso e ocupação do solo e as condições de saneamento 
e drenagem do local. Após estas verificações será possível desenvolver 
o masterplan do empreendimento e efetivamente estabelecer o plano 
de negócio. Caberá então ao empreendedor realizar as pesquisas 
necessárias, traçar suas diretrizes de acordo com a legislação incidente, 
buscar as aprovações prévias necessárias, tais como ambientais e 
urbanísticas, e ao final obter a aprovação efetiva do loteamento pela 
municipalidade. Após aprovado o projeto do loteamento, providenciará 
o empreendedor o devido registro junto ao álbum imobiliário dentro do 
prazo estabelecido pela lei3. Todas estas providências irão agregar valor 
ao projeto e beneficiarão as partes envolvidas.
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2Hoje, por força constitucional, os Estados e Municípios têm competência para estabelecer normas complementares relativas 
ao parcelamento do solo municipal para adequar às peculiaridades regionais e locais.
3Lei nº 6.766/79 – artigo 18: aprovado o projeto de loteamento ou desmembramento, o loteador deverá submetê-lo ao 
registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes 
documentos: (...).



Para que esta negociação tenha êxito, é preciso que ela esteja muito 
bem estruturada. Nesse sentido, o instrumento jurídico que regulará 
a parceira entre o terreneiro e o empreendedor deverá estabelecer 
todos os direitos e obrigações das partes envolvidas nas suas diversas 
fases, desde a concepção e desenvolvimento do projeto, passando 
pela regularização da área, aprovação do projeto até a comercialização 
dos lotes urbanizados. O contrato de parceria deverá regrar também o 
modo de repartição das receitas oriundas das vendas dos lotes. 

No que tange à política comercial, convém restar bem definido o 
papel do empreendedor para que possa, por exemplo, determinar com 
autonomia as condições comerciais de venda dos lotes, tais como, 
o preço, a forma de pagamento, bem como definir o marketing do 
empreendimento.

O contrato de parceria não é um instrumento típico, com previsão 
legal expressa. Por isto podemos denominá-lo como contrato atípico4, 
que nos termos do artigo 425 do Código Civil deve observar as normas 
gerais fixadas no dito código para ser lícito e assim, valerá aquilo que 
for pactuado no acordo de vontade das partes. Portanto, a contratação 
deve ser equilibrada e as partes devem ter obrigações equivalentes. 

São muitas etapas a serem superadas até as partes alcançarem 
aquilo que foi planejado no início da contratação e neste percurso podem 
surgir algumas divergências entre as mesmas. Por esta razão, entende-
se que é muito importante serem reguladas algumas situações neste 
tipo de contrato para dar segurança para as partes, como por exemplo, 
o terreneiro transferir a propriedade do imóvel para uma empresa de 
propósito específico – SPE, de titularidade do proprietário da área através 
de integralização de capital social; o empreendedor ter constituído
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4Na lição de Sílvio de Salvo Venosa, “se a avença contratual tiver por objeto regular relações negociais menos comuns, ou sui 
generis, mais ou menos empregadas na sociedade, mas não descritas ou especificadas na lei, estaremos perante um contrato 
atípico (ou inominado, segundo a doutrina mais antiga)”. E, prossegue, afirmando que “Nos contratos atípicos, a determinação 
formal é dada pelas partes. Isso não significa que a lei não proteja essa manifestação de vontade. Como estamos no campo da 
autonomia da vontade, respaldada pelo ordenamento, a descrição das condutas, feita pelas partes nesses contratos, estará 
inserida em um negócio jurídico perfeitamente válido e eficaz”. (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações 
e teoria geral dos contratos. 11ª ed. Volume 2. São Paulo: Atlas, 2011, p. 421-422).



uma outra SPE para fazer a comercialização das acessões e das 
benfeitorias que foram agregadas ao imóvel; a instituição de garantias 
para o cumprimento das obrigações assumidas; etc.

A relação que se estabelece entre as partes em um negócio 
de parceria é sempre mais longa se comparada a um contrato de 
permuta de terreno por área construída, considerando que no caso de 
loteamentos, a venda dos lotes se dá de forma mais vagarosa do que 
a venda de apartamentos em condomínios e que as áreas em que os 
mesmos são implantados não são centrais e, no início, estarão em fase 
de desenvolvimento.

No que se refere à contraprestação a ser paga pelo empreendedor 
ao terreneiro, uma modalidade comum é a participação nos resultados 
do VGV (Valor Geral de Vendas) do empreendimento, que são os valores 
das receitas decorrentes das vendas dos lotes, após a dedução de 
algumas despesas previamente determinadas pelas partes, referente 
ao custo do negócio; ou, o recebimento de permuta física, através da 
entrega de lotes devidamente urbanizados.

Também é importante que o contrato defina os prazos para as 
etapas que devem ser cumpridas, mesmo que sejam longos. Para 
segurança das partes, é salutar a previsão do tempo necessário para 
a regularização do imóvel, para as aprovações necessárias e para o 
efetivo lançamento do empreendimento, que muitas vezes será feito 
em fases, até a completa venda dos lotes.

Todas as cláusulas contratuais devem buscar minimizar os riscos 
das partes, tanto para o terreneiro que terá o seu patrimônio exposto, 
quanto para o empreendedor que irá realizar investimentos para viabilizar 
o empreendimento. À medida que as situações previstas no contrato 
forem se concretizando, vão se invertendo as compensações para a 
parte que estiver acrescendo valor ao negócio. No mundo negocial, 
especificamente no campo do contrato, negócio jurídico bilateral por 
excelência, impera a autonomia da vontade como regra geral5.
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5VENOSA, Sílvio de Salvo, op. cit., p. 421.



Outrossim, é comum a previsão de condições resolutivas neste 
tipo de contrato, em especial aquelas sobre a regularização do imóvel, 
fundiária e/ou ambiental, e a obtenção das aprovações necessárias 
para a efetiva implantação do empreendimento, pois sem a superação 
deste tipo de condição não será possível o prosseguimento do negócio. 
Nesse mesmo sentido, poderão ser previstas algumas condições 
mercadológicas a serem superadas, para dar um pouco de conforto 
para as partes de que o negócio se tornará viável. Não sendo superadas 
as condições resolutivas previstas, poderá ser buscada a resolução do 
contrato, com o retorno das partes ao status quo ante.

Diante das considerações acima expostas, entendemos que para 
os casos em que um proprietário de extensas áreas de terra tenha 
a intenção de urbanizá-las e com isto agregar grande valor ao seu 
imóvel, uma ótima alternativa é a celebração de uma parceria com 
um empreendedor imobiliário, o qual terá a expertise necessária para 
regularizar a área, desenvolver o projeto mais adequado para a demanda 
existente naquela região e buscar todas as aprovações necessárias 
junto aos órgãos públicos.

O desenvolvimento de grandes empreendimentos imobiliários, 
no formato de loteamento, envolve uma complexa e estruturada 
implantação que compreende questões que vão desde a identificação 
da vocação da área, a análise do local de intervenção e seu entorno, a 
verificação das demandas existentes, sociais, ambientais e econômicas, 
e que podem estar reprimidas, estudo da precificação até a estratégia 
e gestão da comercialização, entre outras. E, sendo o conceito do 
empreendimento diferenciado, tendo um produto bem posicionado, 
com certeza será gerada maior liquidez, menor prazo de sua implantação 
e um melhor resultado para todos.

As vantagens da parceria são evidentes para todas as partes 
envolvidas, mas para tanto é necessário que a documentação jurídica a 
ser firmada pelas partes seja bem regrada e dê a proteção necessária, 
seja para a parte mais fraca, seja para aquele que tem maior poder 
dentro do negócio, de forma que se busque um equilíbrio nas relações 
contratuais estabelecidas.
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EMPREENDEDORA
(know how em loteamentos)

PARCERIA
(proprietária da área)

CONTRATO
DE PARCERIA

Obrigações da Empreendedora: 

- implementar o Loteamento. 

- elaboração de estudos e projetos para 

    aprovação do loteamento. 

- estudos sobre a situação ambiental 

    e legal da área. 

- definir o cronograma de obras. 

- executar as obras para a implementação  

    física do loteamento. 

- elaborar o plano de marketing e tabela de   

    vendas dos lotes. 

- promover a venda dos lotes.

Obrigações da Parceira: 

- entregar o imóvel para a Empreendedora.

- manter a propriedade da área sem 

   onerá-la com hipotecas e outros ônus. 

- arcar com os impostos incidentes 

   sobre a área até o momento do registro 

   do loteamento ou até a entrega da posse 

   da área para a Empreendedora.

Área permanece sendo 
de propriedade da Parceira.

Adquirentes

Valor das
Vendas

Contratos de Compra e Venda  
dos lotes são feitos em nome da Parceira 

ou da SPE que constituir

REGISTRO
DO

LOTEAMENTO

Partilha do valor 
das vendas entre 
Parceira e 
Empreendedora 
conforme ajustado 
no contrato.


