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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar os principais direitos consumeristas violados
pela mora, por parte dos incorporadores imobiliários, no cumprimento da obrigação de
entrega de imóvel comprado no lançamento (na planta), bem como a responsabilidade civil
dos incorporadores e dos construtores em decorrência dessa prática. A partir de uma análise
metodológica teórico-descritiva de natureza qualitativa, fundamentada principalmente na
legislação, doutrina e jurisprudência, enquadra-se os contratos destinados à aquisição de
imóveis na planta como de consumo, explica-se como a mora ofende os direitos do
consumidor adquirente, notadamente os direitos à liberdade de escolha e à igualdade nas
contratações, o direito à informação, à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, à
proteção contra as cláusulas abusivas, à modificação das cláusulas contratuais que
estabelecem prestações desproporcionais, à efetiva prevenção de danos materiais e morais e o
direito constitucional à moradia. Por fim, explicita-se a responsabilidade dos incorporadores
imobiliários e construtores frente ao inadimplemento parcial da obrigação de entrega das
unidades imobiliárias.
Palavras chave: Incorporação imobiliária. Atraso na entrega. Violação aos direitos do
consumidor. Responsabilidade civil.

ABSTRACT

The current work aims to analyze the main consumer's rights violated by the delay, by real
estate developers, in fulfillment of the obligation in delivering the property purchased at
launch (in the project), as well as the liability of developers and builders due to this practice.
Starting from a methodological and theoretical-descriptive analysis with a qualitative nature,
primarily grounded in law, jurisprudence and doctrine, framing the contracts for the
acquisition of property in the project as a consumer contract, it is explained how the delay
offends the rights of the purchaser consumer, notably the rights to choose freely and equality
in hiring, the right to information, to protection against misleading and abusive advertising, to
protection against unfair terms, to modification of contractual clauses that establish
disproportionate benefits, the right to the effective prevention of material and moral damages
and the constitutional right to housing. Finally, become explicated the responsibility of real
estate builders and developers in view of the partial noncompliance of the obligation to
delivery of property units.
Keywords: Real estate development. Delay in delivery. Violation of consumer rights.
Liability.
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1 INTRODUÇÃO
Diante do aumento da população das cidades, da falta de espaço e da violência
crescente nos centros urbanos, para uma parcela cada vez maior da população o sonho da casa
própria se transformou no desejo de possuir um imóvel em condomínio fechado,
frequentemente um apartamento.
Esses imóveis têm atraído muitos investimentos, sobretudo ainda à época do
lançamento, tendo em vista a possibilidade de o consumidor comprá-los por um preço menor
do que o de um apartamento já pronto para morar.
Nessa perspectiva, o sonho da moradia própria pode acabar virando pesadelo. E para
muitos brasileiros este já é uma realidade, havendo, ainda muitos outros que correm o risco de
sofrer o mesmo infortúnio, visto que, em se tratando da aquisição de um imóvel no
lançamento ou na planta, como mais frequentemente chamado, há diversos riscos envolvidos,
dentre os quais se destaca, no presente trabalho, o atraso na entrega das chaves, situação que,
no Brasil, ocorre com a maioria dos empreendimentos construídos sob o regime de
incorporação imobiliária.
Como se não bastasse a demonstração de descaso com o consumidor materializada
pelo inadimplemento frequente da obrigação de entregar o imóvel no prazo inicialmente
acordado, soma-se a isso a prática corrente, por parte das incorporadoras, de inserir cláusulas
de tolerância, em regra de 180 (cento e oitenta) dias, nos contratos destinados à aquisição de
imóveis na planta, cujo objetivo é alargar o prazo de entrega do imóvel, geralmente, sem
qualquer motivo justo.
Estas cláusulas são inseridas na maioria dos contratos incorporativos e, normalmente,
não estipulam hipóteses específicas que justifiquem o atraso em cumprir a obrigação que a
empresa assumiu. Além disso, não trazem qualquer disposição que imponha sanções
decorrentes da mora do incorporador em entregar o imóvel, como existe para o adquirente que
atrase a sua obrigação de pagar as parcelas relativas ao valor da unidade imobiliária, ferindo
claramente o princípio da equidade contratual ao impor desvantagem excessiva ao
consumidor.
Ocorre que, muitas vezes, crendo no cumprimento de todas as condições
apresentadas pelo fornecedor durante as tratativas do negócio, o consumidor, desatento,
examina o contrato apenas superficialmente e, não raro, desconhece a existência de tal
cláusula, ou ainda que saiba de sua existência, acredita no fiel cumprimento do acordado.
Além disso, sabendo que o contrato em referência segue o modelo dos contratos de
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adesão, cuja essência é a elaboração prévia e unilateral de suas cláusulas por uma das partes,
neste caso específico a incorporadora imobiliária, e que não possui reais condições de discutilas e modifica-las, o consumidor adquirente acaba não possuindo outra opção senão aceitar a
mencionada cláusula de 180 (cento e oitenta) dias, bem como outras cláusulas que
representem desvantagem para ele, sob pena de não ver concretizado o seu desejo de adquirir
um imóvel naquele empreendimento.
Assim é que, acreditando no recebimento de sua unidade imobiliária na data
acertada, o adquirente do imóvel faz diversos projetos, planeja seu casamento, a chegada de
um novo filho, compra mobília sob medida para o novo imóvel, programa a venda de sua
atual moradia, bem como a entrega desta aos compradores, idealizando toda a sua vida com
base no prazo de entrega previsto em contrato pela incorporadora.
Logo, quando o prazo é descumprido, o consumidor vê suas expectativas frustradas,
tendo de lidar com vários problemas como a armazenagem dos novos móveis, que muitas
vezes não cabem em seu atual lar, bem como a necessidade de encontrar, às pressas, um
imóvel provisório que acomode toda a família diante da chegada de um novo membro, ou em
razão da constituição de matrimônio, despendendo recursos financeiros que não pretendia ou,
muitas vezes, sequer dispunha, com a locação deste imóvel enquanto a entrega das chaves
daquele que adquiriu não ocorre.
Desse modo, o consumidor se vê obrigado a arcar com despesas imprevistas que,
muitas vezes, o levam a desistir da compra da nova moradia, pois além de pagar as parcelas
do imóvel ainda em construção, terá de pagar aluguel, o que acaba aumentando muito os seus
gastos, por vezes inviabilizando a continuidade do investimento na unidade imobiliária.
Tal realidade tem gerado inúmeras demandas no Poder Judiciário, pondo em
evidência a necessidade de reflexões sobre o tema, a fim de viabilizar a efetiva tutela dos
direitos dos consumidores, a partir de uma melhor compreensão das balizas da
responsabilidade civil dessas empresas, cuja conduta vem, reiteradamente, desrespeitando o
consumidor, causando-lhe diversos prejuízos, que não podem ficar irressarcidos, além de criar
entraves à realização de seu direito fundamental à moradia.
Nesse sentido, o presente trabalho se propõe à análise dos principais direitos
consumeristas frequentemente violados com a prática nociva de atraso na entrega do imóvel
comprado na planta, por parte das incorporadoras imobiliárias, bem como da responsabilidade
das incorporadoras e das construtoras em decorrência dessa prática, objetivando a tutela
efetiva dos direitos e interesses do consumidor.
Para tanto, primeiramente será realizado o enquadramento dos contratos destinados à
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aquisição de imóveis no lançamento como de consumo, a fim de justificar a submissão destes
contratos à normatização do microssistema de defesa e proteção do consumidor, o que será
realizado através da elucidação dos elementos da relação jurídica de consumo e em que
consiste o instituto da incorporação imobiliária, a partir do esclarecimento de suas nuances,
para posterior identificação desses elementos nas relações que se formam entre os
incorporadores e os adquirentes das unidades imobiliárias.
Em seguida, serão tecidos comentários acerca da forma pela qual a mora da
incorporadora em cumprir com a obrigação de entregar o imóvel viola cada um dos direitos
consumeristas tidos como principais para os fins deste trabalho, demonstrando-se como esta
conduta ocasiona danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial ao consumidor, que
necessariamente, deverão ser indenizados.
Ademais, explicitar-se-á a responsabilidade dos incorporadores imobiliários e
construtores frente ao inadimplemento parcial da obrigação de entrega das unidades
imobiliárias, partindo do esclarecimento dos elementos basilares da responsabilidade civil no
ordenamento pátrio e de seus fundamentos no sistema do Código de Defesa do Consumidor,
bem como do esclarecimento da necessidade de haver um diálogo entre as diversas fontes
normativas aplicadas à situação em estudo, a fim de alcançar a efetiva tutela dos direitos do
consumidor.
E, por fim, será realizada a exposição de como se configura a responsabilização do
incorporador imobiliário, além de demonstrar como se apresenta a responsabilização do
construtor, quando este não é o próprio incorporador, tendo em vista que também se enquadra
como fornecedor, apesar de inexistir, em regra, contato direto com o consumidor adquirente
do imóvel, tendo em vista a sua participação na cadeia de consumo.
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2 ENQUADRAMENTO DOS CONTRATOS FIRMADOS COM INCORPORADORAS
IMOBILIÁRIAS PARA A AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA PLANTA COMO DE
CONSUMO
Inicialmente, faz-se necessário demonstrar a razão pela qual os contratos firmados
com incorporadoras imobiliárias objetivando a aquisição de imóveis residenciais ainda na fase
de construção, ou mesmo antes disso, se enquadram como de consumo, devendo, portanto,
submeter-se à normatização do microssistema de proteção e defesa do consumidor, cuja
função é apontar diretrizes a serem seguidas no que se refere às relações jurídicas de
consumo1.
Para tanto, forçoso esclarecer os elementos que compõem a relação de consumo, de
modo a viabilizar a posterior identificação de sua existência na atividade da incorporação
imobiliária, na qual aqueles contratos se inserem.

2.1 NOÇÃO CONCEITUAL DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO
A conceituação da relação jurídica de consumo é imprescindível para delimitar o
campo de aplicação do microssistema de proteção e defesa do consumidor, visto que somente
caberá quando verificada a existência de tal relação. No entanto, não é possível encontrar uma
definição expressa na legislação consumerista pátria2.
Desta forma, para compreender como a relação jurídica de consumo se configura é
preciso realizar uma análise de todos os seus elementos constitutivos 3, cuja presença é exigida
de forma simultânea para caracterizar a referida relação, não se verificando como de consumo
se observada a ausência de qualquer um deles, de forma que se configuram como elementos
relacionais, visto que a análise de cada elemento depende dos outros, não podendo ser

1

ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação
publicitária. Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013, p. 37.
2
A análise dos elementos que compõem a relação de consumo a partir das disposições trazidas pelo Código de
Defesa do Consumidor leva a uma melhor compreensão da relação jurídica de consumo, entretanto, não se pode
olvidar que alguns doutrinadores trazem definições bastante esclarecedoras sobre o assunto. A respeito,
destacam-se Bonatto e Moraes, segundo os quais “relação jurídica de consumo é o vínculo que se estabelece
entre um consumidor, destinatário final, e entes a ele equiparados, e um fornecedor profissional, decorrente de
um ato de consumo ou como reflexo de um acidente de consumo, a qual sofre a incidência da norma jurídica
específica, com o objetivo de harmonizar as interações naturalmente desiguais da sociedade moderna de massa”.
BONATTO, Cláudio; MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões controvertidas no Código de Defesa do
Consumidor: principiologia, conceitos, contratos atuais. 5. ed. rev., atual., e ampl. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009, p. 63.
3
ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação
publicitária. Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013, p. 43.
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realizada de per se4.
Desse modo, verifica-se que o conceito de consumidor foi constitucionalmente
previsto para uma relação entre desiguais, onde, necessariamente, deverá existir um
fornecedor para configurar a existência de um consumidor e vice-versa, caracterizando-se,
assim, a relação jurídica de consumo5.
A relação jurídica de consumo possui três tipos de elementos, a saber, os subjetivos,
os objetivos e o causal. Os elementos subjetivos se consubstanciam nos sujeitos participantes,
isto é, o consumidor e o fornecedor, os objetivos, nos objetos da relação de consumo, ou seja,
os produtos e/ou serviços, e o causal, também denominado finalístico, remete à teoria da
finalidade, criada com o objetivo de determinar parâmetros para a verificação da qualidade de
destinatário final aos consumidores, impondo que o adquirente ou utente somente será
considerado consumidor se for o destinatário final do produto ou serviço ofertado6.
A seguir serão tecidos comentários acerca de cada um desses elementos, iniciando-se
pelo consumidor, elemento central da relação de consumo.

2.1.1 Conceito de consumidor
Como anteriormente mencionado, o consumidor é um dos elementos subjetivos da
relação jurídica de consumo, que vincula sujeitos essencialmente diferentes 7, estando em um
polo o fornecedor e no outro o consumidor, o elo mais fraco da relação8. Em decorrência
dessa vulnerabilidade é que a existência da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990,
que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, se justifica. Sua função é justamente
equilibrar a relação de consumo9, alcançando a isonomia garantida constitucionalmente, de
modo a realizar os imperativos da justiça social10.
Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu quatro definições,
cuja análise em conjunto leva à compreensão geral do que vem a ser consumidor, elemento
4

GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência, doutrina,
questões, Decreto 2.181/97. 6. ed. rev., ampl., e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 31.
5
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito
do consumidor. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 82.
6
ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação
publicitária. Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013, p. 44.
7
AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2010, p.92.
8
FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis; SACCO NETO, Fernando. Manual de direito do consumidor. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010, p. 8.
9
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência, doutrina,
questões, Decreto 2.181/97. 6. ed. rev., ampl., e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 42.
10
SAYEG, Ricardo Hasson. Práticas comerciais abusivas. Bauru: Edipro, 1995, p. 74.
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central da relação jurídica de consumo. Uma dessas definições trata do consumidor stricto
sensu ou direto, e as demais, do conceito lato sensu, que abrange o que pode caracterizar um
consumidor por equiparação11.
A definição de consumidor stricto sensu é trazida pelo Código em seu artigo 2º,
caput, cuja redação é a seguinte: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Como se vê, pela simples leitura do dispositivo transcrito, o Código admite de forma
manifesta a possibilidade de o consumidor ser tanto pessoa física como jurídica, inexistindo
motivo para discussões neste ponto, até porque, ao instituir o princípio do reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, no artigo 4º, inciso I, do Diploma
Normativo em apreço, o legislador não fez qualquer restrição no que diz respeito à situação da
pessoa jurídica como consumidora12.
Quanto à qualidade de destinatário final13, há um consenso entre os doutrinadores de
que somente poderá ser considerado como tal o indivíduo que não repasse ou revenda o bem
objeto da relação14. Contudo, para a verificação da qualidade de destinatário final é preciso,
também, atentar para o modo de auferição de lucro e para a situação de vulnerabilidade do
consumidor no mercado de consumo, pontos que motivaram divergências doutrinárias
ocasionando o surgimento de duas teorias principais, a saber, a teoria finalista e a teoria
maximalista.
Seguindo o entendimento adotado pela teoria finalista, que parte do conceito
econômico de consumidor15, a definição apresentada pelo Código deve ser interpretada
restritivamente, exigindo, para o reconhecimento de uma relação de consumo, que o produto
ou serviço possua destinação final fática, isto é, seja retirado do mercado a partir da aquisição
ou do uso do bem pelo consumidor, e econômica, ou seja, o consumidor tem de pôr um fim na
11

ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação
publicitária. Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013, p. 46.
12
Ibid., p. 46.
13
O elemento finalístico da relação de consumo se manifesta através da qualidade de destinatário final do
consumidor, razão pela qual será analisado juntamente com o elemento subjetivo central da relação jurídica de
consumo, ou seja, o consumidor.
14
Ibid., p. 47.
15
Segundo Finkelstein e Sacco Neto, o conceito econômico de consumidor se refere ao fato de que este sujeito é
aquele que movimenta a cadeia econômica, adquirindo ou utilizando produtos ou serviços, retirando-os
definitivamente do mercado. FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis; SACCO NETO, Fernando. Manual de
direito do consumidor. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 12. Para Garcia, o sentido econômico do conceito de
consumidor remete, ainda, a sua atuação como sujeito não profissional, que utiliza o bem para uso próprio ou de
sua família. GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência,
doutrina, questões, Decreto 2.181/97. 6. ed. rev., ampl., e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 15. No mesmo sentido
posiciona-se também Amaral. AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 105.
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cadeia de produção16.
Em outras palavras, somente deverão ser considerados consumidores aqueles que
adquirem ou utilizam o produto ou serviço para uso próprio ou de sua família 17, não
relacionado com seu trabalho, não podendo o produto ou serviço atuar como bem de
produção, independente da existência de auferição de lucro.
Além disso, essa teoria impõe a presunção de invulnerabilidade dos adquirentes ou
utilizadores de produtos ou serviços em sua atividade profissional, restringindo bastante o
campo de atuação do microssistema consumerista18, tornando praticamente impossível a
configuração da pessoa jurídica como consumidora19. Desse modo, para que a pessoa jurídica
possa se configurar como consumidora, além de atender a destinação fática e econômica,
deverá comprovar a sua hipossuficiência perante o fornecedor20.
A teoria maximalista, por sua vez, assentando-se no conceito jurídico de
consumidor21, informa que as normas do Código de Defesa do Consumidor representam um
novo regulamento para o mercado de consumo22, de modo que a definição direta de
consumidor deve ser interpretada extensivamente, a fim de abranger também os profissionais
que adquirem ou utilizam produto ou serviço em sua atividade, desde que não obtenham lucro
direto com o objeto da relação, mesmo que o produto ou serviço atue como bem de
produção23.
16

Posicionamento semelhante é adotado por Benjamin, conforme o qual “consumidor é todo aquele que, para
seu uso pessoal, de sua família, ou dos que se subordinam por vinculação doméstica ou protetiva a ele, adquire
ou utiliza produtos, serviços ou quaisquer outros bens ou informações colocados a sua disposição por
comerciantes ou por qualquer outra pessoa natural ou jurídica, no curso de sua atividade ou conhecimento
profissionais”. BENJAMIN, Antonio Herman V. O conceito jurídico de consumidor. In: MARQUES, Claudia
Lima; MIRAGEM, Bruno (Org.). Direito do consumidor: fundamentos do direito do consumidor. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011. p. 935-954. (Coleção doutrinas essenciais: v. 1), p. 954.
17
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência, doutrina,
questões, Decreto 2.181/97. 6. ed. rev., ampl., e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 15.
18
ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação
publicitária. Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013, p. 47.
19
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência, doutrina,
questões, Decreto 2.181/97. 6. ed. rev., ampl., e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 16.
20
FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis; SACCO NETO, Fernando. Manual de direito do consumidor. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010, p. 10.
21
De acordo com Garcia, o conceito jurídico de consumidor remete justamente ao fato de que as normas
inseridas no Código de Defesa do Consumidor têm por finalidade a regulamentação da sociedade de consumo
como um todo. GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência,
doutrina, questões, Decreto 2.181/97. 6. ed. rev., ampl., e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 16. Dessa forma,
verifica-se que a interpretação extensiva assumida pela teoria maximalista se fundamenta na viabilização da
aplicação do CDC “a um número cada vez maior de relações no mercado”. BENJAMIN, Antônio Herman V.;
MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 3. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 85.
22
FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis; SACCO NETO, Fernando. Manual de direito do consumidor. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010, p. 11.
23
ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação
publicitária. Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013, p. 48.
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Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor atuaria instituindo normas e
princípios para todos os agentes do mercado, que podem se configurar ora como consumidor,
ora como fornecedor24.
Com efeito, essa teoria somente requer a destinação fática do produto ou serviço para
configurar a relação de consumo, evidenciando-se puramente objetiva, não interessando a
finalidade da aquisição ou utilização do produto ou serviço25, aproximando-se mais do
espírito de facilitação da defesa do consumidor e com o princípio do reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo do que a teoria finalista pura, tendo
em vista que, ao instituir o aludido princípio em seu artigo 4º, inciso I, o Código de Defesa do
Consumidor não fez qualquer ressalva a categorias de consumidores 26 que justifique a
interpretação adotada pelos finalistas.
Deste modo, a teoria finalista pura se apresenta demasiadamente restritiva e, por
conseguinte, incompatível com o microssistema de proteção e defesa do consumidor em
determinadas situações, enquanto a teoria maximalista aumenta demasiadamente o campo de
atuação da legislação consumerista, ao ampliar as situações que configuram relação de
consumo, vez que admite uma interpretação extensiva do princípio previsto no artigo 4º,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, gerando a presunção de vulnerabilidade de
todos os consumidores27, inclusive se pessoas jurídicas.
Assim surge uma terceira vertente, cujo posicionamento se mostra o mais acertado,
sendo, inclusive, o adotado de forma majoritária pela doutrina 28, bem como pelo próprio

24

BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito
do consumidor. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 85.
25
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado, jurisprudência, doutrina,
questões, Decreto 2.181/97. 6. ed. rev., ampl., e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 17.
26
ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação
publicitária. Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013, p. 49.
27
Ibid., p. 50.
28
Nesse sentido Marques, cujo entendimento admite exceções ao padrão de reconhecimento do consumidor
como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço para satisfazer as suas necessidades ou as de seus
familiares, devendo o Judiciário averiguar, no caso concreto, a existência da vulnerabilidade de uma pequena
empresa ou profissional quando da aquisição ou utilização de produto ou serviço fora de sua área de
especialidade, caso em que poderão ser aplicadas as normas especiais do Código de Defesa do Consumidor.
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do
consumidor. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 85. Da mesma forma entendem
José Geraldo Brito Filomeno (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor:
comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 32-37); BOLZAN,
Fabrício. Serviço público e a incidência do Código de Defesa do Consumidor. In: MARINELA, Fernanda;
BOLZAN, Fabrício. (Org.) Leituras complementares de direito administrativo: advocacia pública. 2. ed.
Salvador: Juspodivm, 2010, p. 232; NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. A proteção constitucional do consumidor.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 64; DONATO, Maria Antonieta Zanardo. Proteção ao consumidor: conceito e
extensão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 108; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A jurisprudência
evolutiva do STJ em temas controvertidos e relevantes do consumerismo. In: MORATO, Antônio Carlos; NERI,
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Superior Tribunal de Justiça29. Trata-se de uma evolução da teoria finalista pura30, cujo
desenvolvimento foi possivelmente motivado pela entrada em vigor do Código Civil de
200231. É a denominada teoria finalista atenuada ou mitigada, cujo entendimento é o de que o
profissional que adquire ou utiliza bem ou serviço em sua atividade laboral somente poderá
ser caracterizado como destinatário final e, consequentemente, como consumidor, se
comprovada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional no caso
concreto32.
Note-se que, ao contrário do que se identifica na teoria maximalista, a teoria finalista
atenuada entende pela presunção de que a pessoa física se caracteriza sempre como
consumidora diante de um fornecedor, o que não ocorre com a pessoa jurídica vulnerável,
admitindo-se, apenas, que esta comprove a sua vulnerabilidade33 em juízo.
Diante da relevância do tema se faz necessário tecer alguns comentários acerca da
vulnerabilidade do consumidor, cujo reconhecimento foi consagrado como princípio
informador da política nacional das relações de consumo34 no artigo 4º, inciso I, do Código de
Defesa do Consumidor, podendo ser considerado como um superprincípio, pois “pressuposto
fático necessário à justa equação das relações de consumo”, não se caracterizando apenas
como presunção juris et de jure35.
A vulnerabilidade é característica intrínseca e indissociável do consumidor, presente
independente de suas condições socioeconômicas, seja ele consumidor pessoa física ou
jurídica36, não se confundindo, todavia, com a hipossuficiência, tendo em vista que esta é

Paulo de Tarso (Org.). 20 anos do Código de Defesa do Consumidor: estudos em homenagem ao professor José
Geraldo Brito Filomeno. São Paulo. Atlas: 2010, p. 483.
29
Percebe-se a adoção desta teoria no Superior Tribunal de Justiça nos seguintes julgados: Superior Tribunal de
Justiça, Recurso Especial nº 1195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgamento em
13/11/2012, DJ. 21/11/2012; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 661.145/ES, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, Quarta Turma, Julgamento em 22/02/2005, DJ. 28/03/2005; Superior Tribunal de Justiça, Recurso
Especial nº 476.428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgamento em 19/04/2005, DJ.
19/05/2005; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.080.719/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, Julgamento em 10/02/2009, DJ. 17/08/2009.
30
FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis; SACCO NETO, Fernando. Manual de direito do consumidor. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010, p. 11.
31
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito
do consumidor. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 99.
32
ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação
publicitária. Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013, p. 51.
33
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito
do consumidor. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 85.
34
AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2010, p. 66.
35
Ibid., p. 65.
36
No mesmo sentido Lisboa, que considera irrelevante, ainda, se a aquisição do produto ou serviço teve como
finalidade o desenvolvimento de atividade profissional do adquirente ou utente. LISBOA, Roberto Senise.
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qualidade mais restrita, pois presente somente em alguns consumidores, enquanto a
vulnerabilidade, como já explicitado, é atributo inerente à definição de consumidor 37.
Com efeito, a vulnerabilidade se apresenta como critério de Direito Material,
possuindo o fornecedor uma situação de vantagem em relação ao consumidor, por deter
conhecimentos técnicos que este não possui, reconhecendo-se que o consumidor se
caracteriza como o elo mais fraco da relação, e, portanto, mais vulnerável e merecedor de
proteção38.
Existem quatro tipos de vulnerabilidade, quais sejam, a técnica, a jurídica, a fática e a
informacional39. A primeira delas se caracteriza quando faltam ao consumidor conhecimentos
específicos sobre o produto ou serviço que está adquirindo ou utilizando, o que o deixa mais
suscetível de ser enganado quanto às características e à utilidade do objeto da relação de
consumo. Tal vulnerabilidade é presumida para o consumidor não profissional, podendo
alcançar, excepcionalmente, o consumidor profissional que se caracteriza como destinatário
final fático do bem, desde que devidamente comprovada, por configurar-se como “atividade
profissional de consumo intermediário40”.
A vulnerabilidade jurídica diz respeito à ausência de conhecimentos jurídicos
específicos, de contabilidade ou de economia. Esta qualidade é mais uma vez presumida para
os consumidores não profissionais, bem como para as pessoas físicas, devendo presumir-se o
contrário quanto às pessoas jurídicas e aos profissionais41. Relevante destacar que a
identificação desta vulnerabilidade na relação de consumo faz surgir, para o fornecedor, o
dever de informar, diante da presunção de que o consumidor stricto sensu é um leigo quanto
aos conhecimentos mencionados, impondo-se que as cláusulas limitativas do direito do
consumidor sejam redigidas com clareza e em destaque42, a fim de que o consumidor
compreenda integralmente o seu conteúdo.
A denominada vulnerabilidade fática remete à situação do consumidor perante o

Responsabilidade civil nas relações de consumo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Livro digital, formato ePub, p.
93.
37
AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2010, p. 68.
38
BONATTO, Cláudio; MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões controvertidas no Código de Defesa do
Consumidor: principiologia, conceitos, contratos atuais. 5. ed. rev., atual., e ampl. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2009, p. 86.
39
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito
do consumidor. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 88.
40
Ibid., p. 88-89.
41
MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 229.
42
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito
do consumidor. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 90-91.
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fornecedor, que, por sua posição de monopólio, por seu poderio econômico, ou, ainda, pela
essencialidade do produto ou serviço que oferta, impõe uma posição de superioridade na
relação de consumo43.
Por fim, merece destaque a vulnerabilidade informacional, que se caracteriza como a
vulnerabilidade básica do consumidor, intrínseca à sua natureza, pois relativa ao déficit
informacional a ele inerente. Trata-se de uma espécie de vulnerabilidade técnica, cuja
relevância se manifesta pela importância que a informação assume na sociedade atual, pois é
nela que está o poder 44.
Diante disso, o desconhecimento de informações, por parte dos consumidores, gera
grande desequilíbrio na relação jurídica de consumo, tendo em vista que os fornecedores se
evidenciam como detentores exclusivos da informação que importa à relação de consumo.
Impõe-se, portanto, a presunção de que o consumidor possui vulnerabilidade informacional, o
que se apresenta como dever imposto ao fornecedor de compensar a sua situação de
superioridade como detentor de informações, as quais o consumidor não tem acesso 45.
A hipossuficiência, por sua vez, é critério processual instituído pelo Código de
Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, cuja finalidade é determinar um
paradigma para identificar ocasional desigualdade em juízo 46, podendo se manifestar como
hipossuficiência fática, a partir da análise da situação socioeconômica do consumidor em
relação ao fornecedor, ou como hipossuficiência técnica, quando o consumidor, em razão de
sua

vulnerabilidade

revela

dificuldades

para

produzir

provas

indispensáveis

à

responsabilização do fornecedor47, caso em que poderá ser admitida a inversão do ônus da
prova48. Deste modo, pode-se dizer que a hipossuficiência se configura, mais especificamente,
como uma manifestação processual da vulnerabilidade49.
Além desse conceito stricto sensu de consumidor, também conhecido como
standard, o Código traz a proteção aos indivíduos tidos como consumidores equiparados ou
lato sensu, tutela que se faz necessária em razão da posição preponderante do fornecedor
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Livro digital, formato ePub, p. 96.
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FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis; SACCO NETO, Fernando. Manual de direito do consumidor. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010, p. 25.
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AMARAL, Luiz Otavio de Oliveira. Teoria geral do direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2010, p. 70-71.
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frente a tais sujeitos, que, embora não apresentem as características do conceito stardand de
consumidor, assumem posição de vulnerabilidade a justificar a aplicação da legislação
específica50.
Nessa perspectiva, a primeira definição de consumidor equiparado trazida pelo
Código é também a segunda definição de consumidor de uma forma geral. Encontra-se,
novamente, no artigo 2º da mencionada legislação codificada, desta vez em seu parágrafo
único, in verbis: “Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.
Através do referido dispositivo o legislador inseriu no Código a possibilidade de
considerar como consumidor também um grupo ou universalidade de pessoas, ainda que
indetermináveis, quando essa coletividade de alguma forma participar da relação de
consumo51.
Neste contexto, o dispositivo supracitado trata, mais especificamente, dos direitos e
interesses coletivos lato sensu, abrangendo os direitos ou interesses difusos, coletivos stricto
sensu e individuais homogêneos, possuindo intenção de tutela preventiva, a partir da
utilização dos meios de defesa coletiva do consumidor, com o objetivo de evitar maiores
danos para aquela universalidade de pessoas envolvida 52.
Complementando a definição do parágrafo único, do artigo 2º, do Código de Defesa
do Consumidor53, o artigo 17 do mesmo Diploma Normativo apresenta a terceira definição de
consumidor, que traz mais uma hipótese de consumidor por equiparação, a saber: “Para os
efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. Tal previsão
faz referência a Seção II, do Capítulo IV, do Título I, do Código de Defesa do Consumidor,
em que está situado o dispositivo supramencionado. Esta seção trata, especificamente, da
responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, trazendo regulamentação acerca dos danos
causados devido às relações de consumo, os denominados acidentes de consumo54.
Neste artigo, o Código procura estender a proteção do microssistema consumerista
também aos terceiros que sofram algum prejuízo em decorrência da relação de consumo,
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também denominados, pela doutrina americana, de buystanders. Dessa forma, o artigo 17, do
Código, define como consumidor equiparado aqueles indivíduos que, mesmo não interferindo
diretamente na relação de consumo55, sendo inicialmente estranhos a ela, passam a fazer parte
dessa relação ao sofrer algum dano em razão da superveniência de um defeito no produto ou
serviço objeto da relação de consumo56.
Por fim, o Código elenca uma última definição de consumidor, também por
equiparação, em seu artigo 29, nos seguintes termos: “Para os fins deste Capítulo e do
seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às
práticas nele previstas”.
O referido dispositivo integra o Capítulo V, do Título I, do Código de Defesa do
Consumidor, reportando-se, também, ao VI, estabelecendo que equiparam-se a consumidores,
para os fins dos mencionados capítulos, todas as pessoas, ainda que indetermináveis, que
sejam expostas às práticas comerciais, cuja previsão encontra-se no Capítulo V, a saber, a
oferta, a publicidade, as práticas abusivas, a cobrança de dívidas, bem como as condutas que
dizem respeito a bancos de dados e cadastros de consumidores57.
Trata-se de previsão legal que engloba situações abstratas, no intuito de estabelecer a
defesa preventiva do consumidor, um dos principais objetivos do Código de Defesa do
Consumidor58. Desse modo, essa norma se manifesta como a mais importante norma
extensiva do âmbito de aplicação da lei, cuja finalidade é a de harmonizar os interesses
existentes no mercado de consumo, reprimindo de forma eficaz os abusos do poder
econômico, além de proteger os interesses econômicos dos consumidores59.
Com efeito, a norma exige a mera exposição do consumidor às práticas aludidas60, de
modo que o dano é presumido, independente de comprovação da existência de prejuízo real
para os indivíduos equiparados a consumidores, ou da verificação de culpa ou dolo na conduta
do fornecedor61. Dessa forma, a norma alcança terceiros, que podem ser pessoas físicas ou
55
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jurídicas, desde que comprovada sua hipossuficiência, bem como o nexo de causalidade entre
o dano sofrido e o fato do qual aquele decorreu62.
Destaque-se, ainda, que o Capítulo VI cuida da proteção contratual e que, apesar da
previsão de equiparação do consumidor para os fins deste capítulo, somente as práticas
comerciais são aptas a caracterizar uma relação de consumo equiparada, nos termos do artigo
29, da Lei Federal nº 8.078/90, a não ser que as práticas contratuais possam, de alguma forma,
se inserir no universo das práticas comerciais63.
Diante da exposição dessas quatro definições, é possível fazer uma conceituação
geral do que vem a ser consumidor, composta pelas definições stricto sensu e lato sensu desse
elemento, que é o núcleo da relação jurídica de consumo.
Logo, pode-se afirmar que são consumidores diretos, conforme o artigo 2º, caput, do
Código de Defesa do Consumidor, todas as pessoas físicas ou jurídicas que adquiram ou
utilizem produto ou serviço como destinatário final, sendo considerados consumidores por
equiparação a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que venha a interferir em
uma relação de consumo, em consonância com o parágrafo único, do artigo 2º, do Código,
bem como todas as vítimas de acidentes de consumo, consoante artigo 17, do referido
Diploma Normativo, e todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas previstas
no Capítulo V, do Código as chamadas práticas comerciais, de acordo com o artigo 29, da
legislação consumerista codificada64.

2.1.2 Conceito de fornecedor
O fornecedor, como elemento subjetivo da relação jurídica de consumo, apresenta-se
como o outro polo da relação, necessário para que ela tome forma. A sua definição também se
encontra no Código, mais especificamente, em seu artigo 3º, caput65, que prevê a
caracterização do fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, seja ela pública ou privada,
nacional ou internacional, assim como os entes despersonalizados, que desenvolva as
atividades elencadas no mencionado dispositivo, a saber, de “produção, montagem, criação,
62
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construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços”.
Assim como acontece com o conceito de consumidor, o Código prevê expressamente
a possibilidade de o fornecedor ser tanto pessoa física quanto jurídica, bastando, para isso, que
ela desempenhe qualquer das atividades especificadas no texto do aludido dispositivo, ou
mesmo outra atividade afim, tendo em vista que o rol apresentado na legislação codificada
não é numerus clausus, mas sim numerus apertus, isto é, o legislador trouxe apenas exemplos
de atividades que podem ser descritas como tipicamente realizadas por fornecedores,
possibilitando, dessa forma, uma ampliação do âmbito de aplicação do microssistema
consumerista e, consequentemente, maior efetividade na proteção dos direitos e interesses do
consumidor66.
A aludida definição de fornecedor institui, também, a possibilidade de que o
fornecedor seja tanto pessoa privada, quanto pública, de modo a viabilizar a caracterização do
Poder Público como fornecedor quando atua ele próprio, diretamente, através da
administração direta ou indireta, bem como por meio de delegação a concessionárias ou
permissionárias de serviços públicos67.
Neste sentido, importante atentar para o fato de que o artigo 6º, inciso X, do Código
de Defesa do Consumidor, ao estabelecer "a adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral" como um dos direitos básicos do consumidor, não faz qualquer ressalva
quanto à forma de prestação, se direta ou indireta, além de não instituir qualquer distinção
quanto ao tipo de serviço público que enseja a caracterização das pessoas públicas como
fornecedoras, cujo tratamento deve ser o mesmo para os serviços públicos próprios e
impróprios68, embora haja posicionamento em contrário69.
Da mesma forma, não há qualquer diferenciação no que diz respeito ao tratamento
reservado aos entes nacionais e estrangeiros, que poderão se caracterizar como fornecedores
ao exercerem qualquer das atividades constantes do rol exemplificativo trazido pelo caput do
artigo 3º, da Lei Federal nº 8.078/90, ou outra atividade semelhante àquelas.
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A definição de fornecedor em apreço abrange, ainda, os entes despersonalizados, isto
é, destituídos de personalidade jurídica, a fim de evitar que a ausência dessa personalidade
jurídica venha a gerar prejuízos ao consumidor, em decorrência de fraudes70. Deste modo,
poderão ser reconhecidas como fornecedoras, nos termos da legislação consumerista, as
sociedades de fato ou irregulares, assim consideradas por não possuírem inscrição no cartório
de registros ou na junta comercial71.
Merece destaque, ainda, a questão relativa ao exercício da atividade com
profissionalismo e habitualidade, características que, apesar de não serem estabelecidas pela
legislação como imprescindíveis para a verificação da qualidade de fornecedor em
determinada pessoa, são compreendidas pela doutrina majoritária72 como essenciais.
Nesse sentido, haveria uma impossibilidade de inserção de produtos e/ou serviços no
mercado de consumo por atividades incidentais ou intermitentes, devendo a sua realização
decorrer de atividade especializada e profissional, através de organismos econômicos
permanentes73.
Assim, o desenvolvimento de uma atividade se verifica quando o fornecedor obtém
lucros, sejam diretos ou indiretos, com a sua execução, fazendo surgir a ideia de
profissionalismo, sendo necessário, ainda, que haja a continuidade e duração da execução da
atividade, configurando a habitualidade necessária para que se constate o profissionalismo
exigido para que determinada pessoa possa ser caracterizada como fornecedor74.
O artigo 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, faz referência à necessidade
de habitualidade no exercício de sua atividade quando utiliza a expressão desenvolvem
atividade, contemplando como fornecedor somente as pessoas que participem do
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fornecimento de produtos e serviços no mercado de consumo, a fim de suprir as necessidades
dos consumidores de forma habitual, excluindo-se do âmbito de regulamentação do
microssistema consumerista as relações decorrentes de negócios realizados por pessoas que,
em geral, não desenvolvem qualquer das atividades arroladas no mencionado dispositivo, nem
outras atividades assemelhadas, bem como os contratos firmados com comerciantes que,
naquele momento, não estejam atuando em sua atividade fim75.
Considerando, ainda, a dificuldade de identificar o profissionalismo do fornecedor, o
conceito deste deverá ser interpretado extensivamente, de forma que alcance todas as pessoas
que ofertem bens e serviços no mercado de consumo objetivando atender às necessidades dos
consumidores de forma contínua, independente do tipo de atividade laboral exercida 76, se de
produção, comercialização, ou qualquer outra, considerando-se fornecedor qualquer pessoa
que, na perspectiva do consumidor, é o responsável pelo fornecimento de produtos e/ou
serviços77.
O tipo de atividade realizada pelo fornecedor será relevante somente para classificálo como mediato ou imediato, sendo o fornecedor mediato, também denominado indireto,
aquele que não interage diretamente com o consumidor, participando, porém, da cadeia de
consumo, a exemplo daqueles que exercem as atividades de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação e distribuição, apenas para citar àquelas
mencionadas na definição do Código, de modo que o construtor dos empreendimentos
promovidos através de incorporações imobiliárias se insere aqui. O fornecedor imediato, por
sua vez, é aquele que interage diretamente com o consumidor, comercializando produtos e/ou
prestando serviços78, enquadrando-se como tal a empresa incorporadora.
Destarte, vê-se que o conceito de fornecedor é bastante amplo, de modo a abranger
tanto pessoas físicas, como jurídicas, públicas e privadas, nacionais e internacionais, ou
mesmo entes destituídos de personalidade jurídica, bastando, para se configurarem como
fornecedoras, que realizem uma das atividades arroladas no artigo 3º, caput, do Código de
Defesa do Consumidor, ou outra atividade equiparada, com profissionalismo e
habitualidade79, de sorte que as incorporadoras imobiliárias, bem como as construtoras
porventura contratadas, se encaixam perfeitamente aqui, como melhor se demonstrará adiante.
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2.1.3 Conceitos de produto e serviço
Da mesma forma que os conceitos de consumidor e de fornecedor, as definições de
produto e de serviço também podem ser encontradas no Código de Defesa do Consumidor,
mais especificamente, em seu artigo 3º, §§ 1º e 2º, respectivamente. Trata-se dos
denominados elementos objetivos da relação jurídica de consumo, os quais se configuram
como o motivo pelo qual a reciprocidade de ações acontece em uma relação80.
Nos termos do §1º, do artigo 3º, da legislação consumerista codificada: “Produto é
qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”. Tal conceituação sugere uma ideia
bastante ampla de produto, tendo em vista que o aludido dispositivo faz menção a qualquer
bem. Não obstante, é preciso atentar para o fato de que a palavra bem se refere,
especificamente, ao objeto que interessa às partes na relação de consumo, cujo propósito é a
satisfação das necessidades do adquirente ou utente como destinatário final 81 e a
movimentação do negócio do fornecedor.
Ademais, os bens passíveis de se configurarem como produtos podem sofrer outras
classificações, além daquelas referenciadas pelo Código (móveis ou imóveis, materiais ou
imateriais), sendo possível que o produto seja identificado, por exemplo, como semovente,
fungível ou infungível, divisível ou indivisível, singular ou coletivo, principal ou acessório,
durável ou não durável82.
Destaque-se que a referida definição não faz qualquer menção à necessidade de
contraprestação para a aquisição ou utilização do produto, seja tal remuneração direta ou
indireta, de modo que, em princípio, é possível à inserção de um bem no mercado de consumo
que, apesar de gratuito, irá se configurar como produto, ensejando a caracterização de uma
relação jurídica de consumo e, por consequência, a aplicação da normatização de proteção e
defesa do consumidor.
Todavia, é preciso notar que essa gratuidade, na verdade, procura ocultar uma
exploração econômica indireta, posto que, ao oferecer produtos gratuitamente, o fornecedor
não aufere lucro naquele momento, através de remuneração imediata, mas se utiliza de uma
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estratégia para estimular o consumidor à aquisição ou utilização do mencionado bem
posteriormente, quando, enfim, receberá remuneração direta. É o que ocorre com a amostra
grátis, que se evidencia como prática em que se configura a denominada gratuidade
interessada83.
Quanto ao outro elemento objetivo da relação de consumo, o §2º, do artigo 3º, do
Código de Defesa do Consumidor, conceitua: “Serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.
Diferentemente do que ocorre com a definição de produto, o legislador determinou
expressamente a necessidade de remuneração como contraprestação ao serviço para que este
se configure como elemento da relação de consumo, inexistindo, entretanto, qualquer ressalva
quanto ao modo que se dará essa contraprestação84.
Dessa forma, excluem-se do âmbito de proteção do microssistema consumerista os
serviços absolutamente gratuitos, cuja execução não enseja nem mesmo uma remuneração
indireta85, sendo plenamente possível que a prestação do serviço seja remunerada de forma
direta, através de uma contraprestação econômica imediata, ou de forma indireta, a partir de
compensação posterior, por meio da prestação de um serviço ou da aquisição de um
produto86, por exemplo.
No que tange às atividades que podem se caracterizar como serviços, o legislador se
refere a qualquer atividade, ampliando bastante o campo de aplicação da normatização do
microssistema de proteção e defesa do consumidor. No entanto, é preciso observar os
parâmetros definidos pela ordem jurídica brasileira, não encontrando guarida no
microssistema consumerista qualquer atividade que ultrapasse os limites da legalidade, a
exemplo daquelas que constituem ilícitos penais87.
O dispositivo em apreço foi, ainda, bastante elucidativo ao determinar,
expressamente, que as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária se
inserem no âmbito dos serviços tutelados pelo microssistema de proteção e defesa do
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consumidor, eliminando quaisquer dúvidas sobre o tema88.
A incidência do Código de Defesa do Consumidor às atividades de instituições
financeiras já foi, inclusive, ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através de
jurisprudência sumulada89, bem como pelo Supremo Tribunal Federal90, que, ao decidir pela
improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591, eliminou quaisquer dúvidas
existentes acerca da aplicação do referido Diploma Normativo às atividades dessas
instituições, ressalvando-se, somente, a fixação da taxa de juros praticada no mercado
financeiro, cuja responsabilidade cabe ao Conselho Monetário Nacional.
Também merece destaque a parte final do §2º, do artigo 3º, do Código de Defesa do
Consumidor, que ressalva as atividades de caráter trabalhista, excluindo-as da seara de
proteção do microssistema consumerista, mesmo porque tais atividades, típicas das relações
de natureza laboral, se inserem na competência da Justiça do Trabalho, conforme
determinação constitucional, consagrada no artigo 114 da Constituição de 1988 91, havendo
legislação específica regulamentando-a, a saber, a Consolidação das Leis do Trabalho92.
Deste modo, a impossibilidade de que o serviço decorra de relação trabalhista se
apresenta como a segunda exigência trazida pela legislação consumerista para que a atividade
se caracterize como serviço sob a proteção do microssistema de proteção e defesa do
consumidor, sendo a primeira exigência a necessidade de contraprestação pela execução do
serviço.
Por fim, forçoso tecer alguns comentários sobre os serviços públicos, cuja prestação,
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em que pese a existência de posicionamento em contrário93, se apresenta indiscutivelmente
alcançada pela tutela do microssistema consumerista, tendo em vista que o próprio Código de
Defesa do Consumidor traz inúmeros dispositivos regulamentando, de forma explícita, os
serviços públicos94.
Nesse sentido, destacam-se o artigo 4º, inciso VII, da legislação em referência, que
institui como um dos princípios da política nacional das relações de consumo "a
racionalização e melhoria dos serviços públicos", o artigo 6º, inciso X, do Código, que
consagra "a adequada prestação dos serviços públicos em geral" como um dos direitos básicos
do consumidor, e o artigo 22, caput, do mesmo Diploma Normativo, que determina que “os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Diante da inserção de tantos dispositivos tratando dos serviços públicos no Código
de Defesa do Consumidor, não há como concluir de outra forma senão pela aplicabilidade da
legislação consumerista a tais serviços, sendo descabida qualquer teoria que pretenda a sua
exclusão, mesmo que somente em parte, da tutela do microssistema de proteção e defesa do
consumidor.
Apesar disso, o requisito da existência de remuneração para que a atividade seja
caracterizada como serviço levou ao surgimento de uma tendência doutrinária 95 e
jurisprudencial96 que entende pela inaplicabilidade do microssistema consumerista aos
serviços públicos considerados próprios, isto é, coletivos, também denominados uti universi,
em razão da impossibilidade de identificar os seus destinatários. Essa tendência procura
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questões, Decreto 2.181/97. 6. ed. rev., ampl., e atual. Niterói: Impetus, 2010, p. 27; BONATTO, Cláudio;
MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões controvertidas no Código de Defesa do Consumidor: principiologia,
conceitos, contratos atuais. 5. ed. rev., atual., e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 113;
BOLZAN, Fabrício. Serviço público e a incidência do Código de Defesa do Consumidor. In: MARINELA,
Fernanda; BOLZAN, Fabrício. (Org.) Leituras complementares de direito administrativo: advocacia pública. 2.
ed. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 243.
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É possível verificar a referida tendência jurisprudencial nos seguintes julgados: Superior Tribunal de Justiça,
Recurso Especial nº 840.864/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, Julgamento em 17/04/2007, DJ.
30/04/2007; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 493.181/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira
Turma, Julgamento em 15/12/2005, DJ. 01/02/2006.
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fundamentar tal exclusão pelo fato de que a remuneração deste tipo de serviço público se dá
de forma indireta, através do pagamento compulsório de tributos, de modo a compor uma
relação puramente tributária97.
Assim, somente os serviços públicos impróprios, isto é, individuais, também
denominados uti singuli, por ser possível determinar os seus destinatários, poderiam se
enquadrar no âmbito de proteção do microssistema consumerista, vez que a prestação desses
serviços impõe remuneração direta por meio do pagamento de tarifa ou preço público 98.
Contudo, não há motivo para fazer tal restrição se o próprio Código de Defesa do
Consumidor não fez qualquer ressalva ao tipo de remuneração necessária. Aliás, conforme já
discutido anteriormente, a contraprestação pelo serviço, seja ele público ou não, poderá ser
tanto direta como indireta, não cabendo ao operador do direito fazer restrições que a Lei não
faz99.
Dessa forma, inconteste a aplicação do microssistema consumerista tanto em relação
aos serviços públicos próprios quanto impróprios, gerando uma identidade entre os conceitos
de consumidor e usuário de serviço público, tendo em vista que o microssistema de proteção e
defesa do consumidor impõe uma interpretação ampla, de modo a tutelar de forma mais
efetiva os direitos dos consumidores, e que o Código de Defesa do Consumidor não fez
qualquer distinção entre o consumidor e usuário de serviço público100 quando da
regulamentação sobre a matéria.
Há, inclusive, legislação específica de regulamentação dos serviços públicos
admitindo a aplicação do microssistema consumerista, a fim de conceder uma proteção mais
eficaz ao usuário-consumidor101, a exemplo da Lei Federal nº 8.987/95102.
97

ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da regulação
publicitária. Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013, p. 67.
98
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FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. Livro
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(Coord.). Agências reguladoras e a proteção do consumidor brasileiro. Curitiba: Jaruá, 2009, p. 120.
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publicitária. Natal: Espaço Internacional do Livro, 2013, p. 69.
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É o que prevê o seu artigo 7º, que assim dispõe: “Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: [...]”.BRASIL. Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe
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Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela compatibilidade
entre o microssistema consumerista e o de regulação dos serviços públicos cuja prestação se
dá de forma indireta103, bem como demonstrou entendimento no sentido de que tais serviços
são objetos especiais da relação de consumo em um de seus julgados 104.

2.2 IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DE UMA RELAÇÃO
JURÍDICA DE CONSUMO NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
Realizados os devidos esclarecimentos conceituais sobre a relação jurídica de
consumo, imperioso destacar que a identificação dos elementos caracterizadores dessa relação
em qualquer dos contratos comumente utilizados para a comercialização das unidades
imobiliárias pelos incorporadores105 impõe o estudo da incorporação imobiliária, a fim de
reconhecê-la como típica atividade profissional, cujo desenvolvimento por um sujeito
identifica-o como fornecedor, demonstrando-se que o exercício dessa atividade se insere no
campo de aplicação do microssistema consumerista.
A incorporação imobiliária pode ser definida, sinteticamente, como a atividade
empresarial pela qual se promove a construção de edificações coletivas para a alienação de
suas unidades autônomas106. Trata-se de atividade mercantil por natureza, pois possui como
finalidade a obtenção de lucro, de modo que, ao exercer sua atividade, o incorporador se

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal, e dá outras providências. Também admitindo a aplicação da legislação consumerista aos serviços
públicos são os artigos 3º, inciso XI, 5º e 19, inciso XVIII, da Lei nº 9.472/97, cujo conteúdo é o seguinte: Art.
3° O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: [...] XI - de peticionar contra a prestadora do serviço
perante o órgão regulador e os organismos de defesa do consumidor; Art. 5º Na disciplina das relações
econômicas no setor de telecomunicações observar-se-ão, em especial, os princípios constitucionais da soberania
nacional, função social da propriedade, liberdade de iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor,
redução das desigualdades regionais e sociais, repressão ao abuso do poder econômico e continuidade do serviço
prestado no regime público; e Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do
interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência,
imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente: [...] XVIII - reprimir infrações dos
direitos dos usuários. BRASIL. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.
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É o que se depreende da leitura do item 7 da ementa do Recurso Especial nº 980.661/MG: “Não existe
incompatibilidade entre o sistema de regulação dos serviços públicos de titularidade do estado prestados de
forma indireta e o de proteção e defesa do consumidor, havendo, ao contrário, perfeita harmonia entre ambos”.
Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 980.661/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
Julgamento em 20/05/2008, DJ. 13/11/2009.
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Turma, Julgamento em 16/03/2006, DJ. 03/04/2006.
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São os denominados contratos de incorporação. CHALHUB, Maelhim Namem. Da incorporação imobiliária.
3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2010, p. 19.
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configura como empresa ou empresário107.
Essa atividade apresenta regulamentação específica, materializada através da Lei
Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964108, que define a incorporação imobiliária, em
seu artigo 28, parágrafo único, como “a atividade exercida com o intuito de promover e
realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de
edificações compostas de unidades autônomas”.
A edição desta Lei teve como objetivo proteger os interesses do adquirente de
imóveis em construção, fixando a responsabilidade do incorporador e demais profissionais
envolvidos na incorporação imobiliária, estruturando-se nos princípios da boa-fé e da função
social do contrato109, de modo que a sua aplicação não exclui a do Código de Defesa do
Consumidor110, conforme, aliás, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça111, devendo haver
um diálogo de influências recíprocas112 entre estas fontes normativas e outras legislações que
107

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. 11. ed. rev., atual. e ampl. segundo a
legislação vigente. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Livro digital, formato ePub, p. 356.
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2010, p. 3.
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social das suas normas”. EFING, Antônio Carlos; BERGSTEIN, Laís Gomes. A evolução da responsabilidade
civil na incorporação imobiliária sob a égide do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Revista
Científica da Academia Brasileira de Direito Civil, Juiz de Fora, v. 1, n. 1, jan./jul. 2013, p. 7-8. Disponível em:
<http://abdc.emnuvens.com.br/abdc/article/view/5/3>. Acesso em: 24 set. 2014..
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foi inaugurado no Recurso Especial nº 80.036/SP, cuja ementa se transcreve: “INCORPORAÇÃO. Resolução do
contrato. Restituição. Lei 4.591/64. Código de Defesa do Consumidor. 1. O contrato de incorporação, no que tem
de especifico, é regido pela lei que lhe e própria (Lei 4.591/64), mas sobre ele também incide o Código de
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cuidar da devolução das prestações pagas. Recurso não conhecido (Súmulas 5 e 7).” Superior Tribunal de
Justiça, Recurso Especial nº 80.036/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, Julgamento em
12/02/1996, DJ. 25/03/1996. No mesmo sentido, relevante mencionar os seguintes julgados: Superior Tribunal
de Justiça, Recurso Especial nº 299.445/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, Julgamento em
17/05/2001, DJ. 20/08/2001; e Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 747.768/PR, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, Julgamento em 06/10/2009, DJ. 19/10/2009.
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Trata-se do denominado diálogo das fontes, teoria inserida no direito brasileiro por Cláudia Lima Marques,
com base na expressão criada por Erik Jayme, em seu Curso Geral de Haia de 1995. Tal expressão busca
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sejam aplicáveis ao assunto113.
Com efeito, analisando a legislação específica é possível perceber que quando da sua
edição já se percebia a desigualdade imanente às relações entre incorporadores e adquirentes
mesmo antes de se falar em defesa do consumidor como direito fundamental, havendo,
inclusive, a previsão do dever dos incorporadores de informar periodicamente aos adquirentes
sobre o andamento das obras114, dentre vários outros direitos, estabelecidos com o intuito de
proteger o adquirente das empresas incorporadoras115, que assumem posição de vantagem
econômica, técnica, jurídica e informacional.
Assim, tem-se que a legislação consumerista deve sim ser utilizada no âmbito da
incorporação imobiliária, diante da sintonia que possui com o espírito da Lei de Incorporações
Imobiliárias116, devendo, o operador do direito, ao se deparar diante de um caso concreto,
utilizar-se do diálogo das fontes aplicáveis, sempre em busca da solução mais justa, a partir da
aplicação simultânea, coordenada e coerente das legislações aplicáveis ao assunto, à luz da
Constituição Federal, que consagra a defesa do consumidor como direito fundamental, em seu
artigo 5º, inciso XII117.
Destarte, pode-se verificar o diálogo de duas fontes principais, a saber, o Código de
Defesa do Consumidor e a Lei de Incorporações Imobiliárias 118, que são plenamente

coexistentes no sistema jurídico, sob a luz dos valores consagrados na Constituição. Esse diálogo é necessário
para que o sistema jurídico seja eficiente e justo, buscando a harmonia entre as normas em contraposição ao
conhecido conflito de leis no tempo, que levaria necessariamente à revogação parcial ou total das leis
conflitantes. BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual
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113
EFING, Antônio Carlos; BERGSTEIN, Laís Gomes. A evolução da responsabilidade civil na incorporação
imobiliária sob a égide do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Revista Científica da Academia
Brasileira de Direito Civil, Juiz de Fora, v. 1, n. 1, jan./jul. 2013, p. 4. Disponível em:
<http://abdc.emnuvens.com.br/abdc/article/view/5/3>. Acesso em: 24 set. 2014.
114
Dever este insculpido no artigo 43, inciso I, que assim dispõe: “quando o incorporador contratar a entrega da
unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão
impostas as seguintes normas: I - informar obrigatòriamente (sic) aos adquirentes, por escrito, no mínimo de seis
em seis meses, o estado da obra [...]”. BRASIL. Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sôbre (sic) o
condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.
115
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e incorporações. 11. ed. rev., atual. e ampl. segundo a
legislação vigente. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Livro digital, formato ePub, p. 571-572.
116
Ibid., p. 575.
117
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito
do consumidor. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 110-111.
118
No que diz respeito ao diálogo destas duas normas, ensina Cláudia Limas Marques que “há diálogo de
coerência e de complementariedade, aplicando-se as duas leis especiais complementarmente e em uma
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Código, pois aplicável de forma específica aos sujeitos consumidores, quando estes se relacionam com os
fornecedores, tendo em vista que materialmente a legislação consumerista codificada possui natureza de Lei
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aplicáveis ao mesmo tempo e aos mesmos casos119, seja de forma complementar, seja de
forma subsidiária, seja dando às partes o poder de escolha da fonte prevalente, de modo a
permitir que a solução seja aberta e flexível, se manifestando como àquela mais favorável ao
elo mais fraco da relação120, que, neste caso específico, é o consumidor adquirente do imóvel
construído sob o regime de incorporação imobiliária, em consonância com a finalidade de
ambas as leis121.
Complementando os conceitos necessários à devida compreensão do tema, a Lei
Federal nº 4.591/64 define a figura do incorporador, em seu artigo 29, caput122, como a pessoa
física ou jurídica que venda ou se comprometa a vender frações ideais de terreno vinculadas a
edificações a construir ou em construção sob regime condominial, mesmo que não seja o
construtor, ou, ainda, que aceite realizar tais procedimentos, coordenando e promovendo a
incorporação, bem como responsabilizando-se pela entrega das obras concluídas em prazo,
preços e condições determinadas.
O aludido diploma normativo informa, ainda, em seu artigo 30, que serão também
considerados incorporadores os proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a
construção de edifícios que constituirão condomínios, caso iniciadas as alienações antes de
concluídas as obras.
A partir das mencionadas definições, o texto legal segue delineando os demais
aspectos do negócio jurídico em apreço, possibilitando conceituar a incorporação imobiliária,
de forma mais completa, como a atividade de coordenação e execução de empreendimento
imobiliário, englobando a alienação de unidades autônomas em construção e sua entrega aos
adquirentes, quando da conclusão da obra, com a devida regularização no competente
Registro de Imóveis123.
O traço distintivo desta atividade é a venda antecipada de apartamentos de um
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Especial nº 80.036/SP, já anteriormente transcrito. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 80.036/SP,
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120
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condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.
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2010, p. 11.
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edifício a construir124, que constitui a forma através da qual o incorporador arrecada os
recursos necessários à realização de sua atividade125. É tendo em vista esses recursos que o
incorporador administra a incorporação, realiza pesquisas de tendências de mercado, busca
terrenos compatíveis com essas tendências, negocia com o proprietário do terreno, efetivando
a sua compra ou a sua permuta, planeja a obra, além de realizar a alienação de suas futuras
unidades autônomas126.
Diante do exposto, percebe-se que a incorporação imobiliária se evidencia como uma
atividade complexa, visto que engloba mais de uma atividade profissional, posto que o
incorporador se responsabiliza pela transformação do terreno em uma edificação que será
dividida em frações ideais, cuja alienação ou promessa de alienação, também promovida pelo
incorporador, ocorre de um bem que ainda não foi construído, que ainda não existe no plano
físico127.
Em outras palavras, a incorporação imobiliária sempre contará com a presença da
construção, porém, esta não se confunde com aquela, somente integrando o conceito de
incorporação, quando articulada com a alienação128. Assim, a incorporação pode se
concretizar através da promoção da construção, quando o incorporador atribui tal tarefa a
outrem, ou da realização da construção pelo incorporador, devendo sempre incluir a alienação
das unidades imobiliárias, para que essa atividade reste caracterizada129.
Com efeito, pode-se dizer que a definição da incorporação imobiliária encaixa-se
perfeitamente no que dispõe o artigo 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, quando
define fornecedor, vez que, embora não haja alusão expressa à incorporação, o dispositivo em
apreço inclui as atividades de construção e de comercialização como tipicamente
desenvolvidas por fornecedores130.
Além disso, conforme anteriormente esclarecido, o rol trazido pelo artigo 3º, caput,
da legislação consumerista, é apenas exemplificativo, admitindo a caracterização do sujeito
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como fornecedor quando este desenvolve atividade assemelhada àquelas previstas no
mencionado dispositivo, o que se verifica no presente caso.
Da mesma forma, a definição legal de incorporador também se enquadra
perfeitamente no conceito de fornecedor trazido pelo Código de Defesa do Consumidor 131,
mormente a sua atuação de administrador, negociador e planejador da incorporação, estando
presentes a profissionalidade no exercício de sua atividade, visto que o incorporador organiza
fatores de produção a fim de inserir o seu produto no mercado de consumo; e a habitualidade,
vez que, independente da quantidade de incorporações lançadas, cada uma delas é composta
por várias unidades, que são alienadas sucessivamente pelo incorporador132.
Ademais, o incorporador não apenas insere produtos no mercado de trabalho, mas
também presta um serviço, ao assumir a obrigação de construir ou promover a construção da
unidade imobiliária que será entregue ao adquirente133, não se podendo olvidar que, caso
presente a figura do construtor, este também se caracterizará como fornecedor, ainda que não
tenha contato direto com o adquirente, pois presente na cadeia de consumo, caracterizando-se
como fornecedor mediato ou indireto.
Quanto à identificação do adquirente do imóvel como consumidor, esta se torna
evidente quando verificada a sua situação de vulnerabilidade perante o fornecedor, que se
manifesta tanto pela ausência de conhecimentos específicos por parte do consumidor em
relação às características do produto, mesmo quando ele tem acesso ao memorial da
incorporação134, configurando a vulnerabilidade técnica; quanto pela falta de conhecimentos
131
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jurídicos específicos, caracterizando a vulnerabilidade jurídica; bem como pela superioridade
econômica dos incorporadores em relação ao consumidor, verificando-se a vulnerabilidade
fática; e pela importância das informações que os incorporadores possuem acerca da unidade
imobiliária e que, frequentemente, não são repassadas, ao consumidor, de forma clara,
constatando-se a existência da vulnerabilidade informacional.
Deste modo, ao analisar os sujeitos participantes da relação jurídica incorporativa,
verifica-se que o incorporador assume a posição de fornecedor e o adquirente do imóvel,
desde que se verifique como seu destinatário final, assume a posição de consumidor135.
No que diz respeito ao elemento objetivo da relação, não há dúvidas de que a
unidade imobiliária se insere na definição de produto do §1º, do artigo 3º, do Código de
Defesa do Consumidor, que prevê, expressamente, a possibilidade de que o produto, objeto da
relação, seja um imóvel. Dessa forma, é possível identificar que a relação incorporativa possui
como objeto um produto que é ofertado ao mercado de consumo pelo incorporador136, a saber,
as unidades imobiliárias do edifício a ser construído.
Além disso, como já mencionado, a empresa incorporadora atua ainda como
prestadora de serviços, que se constituem na obrigação por ela assumida de promover a
construção das unidades imobiliárias, seja por conta própria, seja pela contratação de
construtora para este fim, de modo que a relação de consumo em apreço também tem como
objeto a execução do referido serviço.
Desta feita, não há como negar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à
incorporação imobiliária, pois devidamente identificados os requisitos legais para a
caracterização de uma relação de consumo. Ademais, o próprio Código de Defesa do
Consumidor, em seu artigo 53, caput137, faz referência aos contratos de compra e venda de
imóveis mediante pagamento em prestações, os quais normalmente decorrem do
desenvolvimento da referida atividade. Destarte, não se sustenta tese em contrário 138.
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A identificação dos contratos imobiliários como de consumo se evidencia ainda mais
quando a unidade imobiliária é adquirida pelo consumidor no intuito de constituir nela a sua
futura moradia. Entretanto, não se pode olvidar que a incorporação imobiliária também
promove a construção e alienação de unidades autônomas comerciais, de modo que, não
obstante a regra geral seja a não incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor
para tais situações139, tendo em vista que tais unidades servirão ao exercício da atividade
profissional do adquirente, excepcionalmente se admite que a legislação consumerista seja
aplicada, diante da comprovação de vulnerabilidade do profissional adquirente.
Nessa perspectiva, importante destacar que o presente trabalho procura se ater mais a
questão dos imóveis residenciais, em razão da maior facilidade em vislumbrar a relação
jurídica de consumo nestas circunstâncias, tendo em vista a vulnerabilidade dos adquirentes
legalmente prevista.

Cidadania, Centro Universitário Curitiba, Curitiba, 2009, p. 63. Neste sentido também: CAVALIERI FILHO,
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3 PRINCIPAIS DIREITOS CONSUMERISTAS VIOLADOS PELA MORA NA
ENTREGA DO IMÓVEL
Com o advento da Constituição Federativa de 1988, a defesa do consumidor adquiriu
o status de direito e garantia constitucional140, ao ser consagrada pelo artigo 5º, inciso XXXII,
nos seguintes termos: “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.
Tratando das relações de consumo, a Constituição Federal traz outros dispositivos141,
dentre os quais, merece destaque o artigo 48 142, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, que assim determina: “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da
promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor”.
Como se vê, a Lei Federal nº 8.078/90 foi editada como o Código de Defesa do
Consumidor por determinação constitucional, o que demonstra sua grande ligação com a
Carta da República. Trata-se de subsistema autônomo e vigente dentro do sistema
constitucional pátrio, que concretiza um direito fundamental positivo de proteção estatal para
com o consumidor143, e cujas normas são de ordem pública e interesse social, nos termos dos
artigos 5º, inciso XXXII e 170, inciso V144, da Constituição, e do artigo 48, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, conforme determina o artigo 1º da referida Lei.
Essa proteção estatal teve origem no reconhecimento do consumidor como titular de
direitos especiais em razão de sua vulnerabilidade, impondo-se a intervenção estatal para
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promover a igualdade material do consumidor nas relações em que participa 145.
Caracterizada como Lei principiológica, o Código de Defesa do Consumidor alcança
toda e qualquer relação jurídica que possa ser identificada como de consumo, mesmo que
regrada por outra norma infraconstitucional146, o que vem a reiterar a sua incidência no
âmbito da atividade de incorporação imobiliária, tendo em vista que, conforme esclarecido no
tópico anterior, a relação incorporativa configura relação jurídica de consumo, possuindo
como fornecedor o incorporador, como consumidor o adquirente destinatário final do imóvel
negociado e como objeto um produto e um serviço, mais especificamente, a unidade
imobiliária e a construção dessa, respectivamente.
Diante do alcance que possui o microssistema consumerista, a exigência de aplicação
de seus princípios norteadores a todas as relações de consumo forneceu à Lei de
Incorporações Imobiliárias uma nova concepção de contrato, marcada pela socialização da
teoria contratual, que, através da utilização do intervencionismo estatal e da imposição da
inserção da boa-fé objetiva nos contratos, limita a liberdade contratual, relativiza a força
obrigatória dos contratos, elevando a proteção da confiança e dos interesses legítimos do
consumidor, produzindo uma noção de equilíbrio mínimo nessas relações147.
Desta feita, ao pactuar, por exemplo, um compromisso de compra e venda com o
consumidor, o incorporador se submete às normas insculpidas no Código de Defesa do
Consumidor, devendo respeitar os direitos básicos daquele, previstos no Capítulo III, do
Título I, da legislação consumerista, bem como outros diretamente decorrentes da
Constituição pátria, ou de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja
signatário, de outras legislações internas ordinárias, ou, ainda, derivados dos princípios gerais
do direito, analogia, costumes e equidade, de acordo com o que prevê o artigo 7º, caput, da
legislação consumerista codificada.
Buscando a efetiva defesa dos direitos e dos interesses do consumidor, o
microssistema consumerista impõe, consoante se depreende do artigo 4º, inciso III, do Código
de Defesa do Consumidor, que as relações de consumo se pautem sempre nos princípios da
boa-fé e do equilíbrio entre consumidores e fornecedores, a fim de harmonizar os interesses
145
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de ambos os participantes dessas relações. Esses princípios estão em sintonia com o que
determina o caput148 do referido artigo, que prevê a necessidade de transparência e harmonia
nas relações de consumo149.
A transparência é princípio básico norteador do microssistema consumerista que se
constitui na ideia de aproximação entre o consumidor e o fornecedor de uma relação
contratual, que deverá ser mais sincera e menos danosa às partes, a partir da veiculação de
informação clara e correta sobre o bem de consumo a ser comercializado. Em suma, significa
lealdade e respeito nas relações de consumo 150, dela decorrendo o dever que possui o
fornecedor de informar o consumidor, bem como a imposição de que as relações de consumo
se pautem no princípio da boa-fé objetiva151.
O princípio da boa-fé se verifica como cláusula geral de observância obrigatória 152,
de conceito jurídico indeterminado153, concretizando-se em conformidade com as
peculiaridades de cada caso.
Como já visto, o Código de Defesa do Consumidor impõe a observância do princípio
da boa-fé em seu artigo 4º, inciso III, sendo expressamente previsto também no artigo 51,
inciso IV. Nesse contexto, o referido diploma normativo incorpora, mais especificamente, a
boa-fé objetiva154, que se trata de princípio intrínseco às relações obrigacionais, o que é o caso
das relações de consumo. O princípio da boa-fé objetiva possui como conteúdo a obrigação
dos indivíduos participantes da relação de manter um padrão de conduta, não importando o
estado de consciência dos agentes quanto ao seu comportamento155.
Assim, o princípio incorporado pela Lei Federal nº 8.078/90 difere da boa-fé
subjetiva tendo em vista que nesta será relevante observar a vontade do manifestante ao
148
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praticar a conduta, se caracterizando quando este acredita que seu comportamento é correto,
levando em conta o grau de conhecimento que possui sobre o negócio 156. Em outras palavras,
diz respeito à ignorância do indivíduo acerca de fato modificativo, impeditivo ou violador de
seu direito, que acredita na sua legitimidade de exercer o direito por desconhecer sua
verdadeira situação157, o que não importará para a boa-fé objetiva.
O princípio da boa-fé objetiva faz referência à análise objetiva e geral da conduta do
sujeito em todas as fases do contrato 158, aplicando-se, assim, desde a sua formação até a
execução, bem como a sua extinção159. Em consequência dele criam-se deveres negativos e
positivos para as partes, a exemplo do dever de informar do fornecedor, de modo que elas
deverão fazer de tudo para que o contrato seja cumprido exatamente conforme o avençado, de
sorte que ambas alcancem o proveito almejado160.
Destarte, a previsão da utilização da boa-fé em todas as relações de consumo
presente no artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe que o fornecedor
concretize o pactuado, nos exatos termos do contrato, a fim de que o consumidor obtenha o
imóvel de acordo com todas as características informadas pelo incorporador, inclusive no
prazo acordado.
Ocorre que, quando se trata das relações incorporativas, é comum a inobservância
dos princípios acima comentados, havendo o descumprimento de obrigações, acarretando
verdadeira crise no contrato161, o que pode gerar diversos problemas ao consumidor, dentre os
quais se destaca o atraso na entrega de imóveis adquiridos sob o regime de incorporação
imobiliária, situação que se materializa pelo descumprimento da obrigação de entregar o
imóvel no prazo aos adquirentes, violando diversos direitos do consumidor, e que, conforme
dados do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo (IBEDEC),
ocorre com 95% das obras no Brasil162.
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Segundo o Presidente do Instituto IBEDEC, José Geraldo Tardin163, de julho de 2013
até julho de 2014, o Instituto registrou um aumento de 27% nas reclamações relativas à
compra de imóveis na planta, constituindo-se, o atraso na entrega dos imóveis, um dos
maiores motivos de reclamações dos consumidores sobre compra de imóveis no
lançamento164, ao lado dos vícios nos apartamentos.
Com efeito, essa é uma realidade tão frequente e esperada pelos próprios
incorporadores que, quase todos os contratos para aquisição de imóveis no lançamento
possuem cláusula de tolerância, em regra, de 180 dias 165, que prevê o alargamento do prazo
estabelecido para a entrega do imóvel sem qualquer compensação para o consumidor 166.
Sucede que essas cláusulas são ilegais quando deixam os motivos do atraso ao livre
arbítrio do fornecedor167, o que quase sempre acontece168, além de serem abusivas,
enquadrando-se no que dispõe o artigo 51, inciso IV 169, do Código de Defesa do Consumidor,
pois colocam o adquirente em situação de exagerada desvantagem, visto que o consumidor
não possui o mesmo direito de atrasar os pagamentos por idêntico prazo sem que haja
penalidades170.
Nesta perspectiva, somente a existência desta cláusula já viola direitos do
consumidor, pela manifesta inobservância do princípio da boa-fé, trazendo desequilíbrio às
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relações incorporativas entre fornecedor e consumidor.
Entretanto, em geral, as práticas abusivas realizadas nesses contratos não param por
aí, sendo muito comum que o atraso para o fim das obras, bem como da consecução de todos
os alvarás e vistorias necessárias a habilitar o imóvel para uso, ultrapasse, e muito, o prazo já
ilegalmente previsto no contrato pelos incorporadores, gerando imensuráveis prejuízos ao
adquirente em decorrência da mora no cumprimento da obrigação do fornecedor em entregar
o imóvel no prazo estipulado.
Diante dessa realidade, pertinente expor os principais direitos que podem ser
violados por essa prática e que, sem dúvida, justificarão a responsabilização dos
incorporadores e construtores envolvidos na execução do empreendimento.

3.1 DIREITO À LIBERDADE DE ESCOLHA E À IGUALDADE NAS CONTRATAÇÕES
O Código de Defesa do Consumidor consagra, em seu artigo 6º, inciso II, o direito à
liberdade de escolha, ao dispor como um dos direitos básicos do consumidor “a educação e
divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de
escolha e a igualdade nas contratações”.
O exercício destes direitos possui íntima ligação com o exercício do direito à
informação, visto que somente através da obtenção de todas as informações existentes sobre o
produto ou serviço que pretende adquirir ou utilizar, o consumidor terá condições de realizar
as melhores escolhas para a satisfação de suas necessidades171. Trata-se de proteção
necessária em razão da reconhecida vulnerabilidade172 do consumidor, que deve obter as
informações necessárias para garantir que terá posição de igualdade173 para negociar o objeto
da relação de consumo, bem como efetiva liberdade ao decidir se deseja adquirir ou utilizar
produto ou serviço e com quem irá se relacionar no mercado de consumo, para obter o que
deseja.
Ocorre que, no âmbito das incorporações imobiliárias, a mora no cumprimento da
obrigação de entrega das unidades autônomas é tão frequente que o consumidor acaba
171
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perdendo o direito de escolher livremente o imóvel que pretende adquirir, principalmente se
precisa recebê-lo em determinado prazo, visto que a compra de um apartamento na planta, por
exemplo, notoriamente constitui um risco, não sendo possível precisar se a entrega do imóvel
ocorrerá no tempo desejado.
Dessa forma, o consumidor se vê em posição de desvantagem perante o fornecedor,
não tendo condições de igualdade para contratar. Assim, se o adquirente possui interesse em
comprar um imóvel no lançamento, deverá se submeter ao interesse dos fornecedores, que,
regra geral, não possuem o compromisso de concluir todos os procedimentos necessários a
entrega dos imóveis no prazo, ou comprar um imóvel já pronto, cujos preços, em geral, são
mais elevados, fornecendo, contudo, a certeza de que o consumidor poderá utilizar o imóvel
quando planejado.
Além disso, é importante destacar que os contratos incorporativos são
conhecidamente de adesão, cujas cláusulas são estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor
e sempre estipulam obrigações mais rígidas para os adquirentes dos imóveis, principalmente
no que diz respeito à mora ou ao inadimplemento de suas obrigações, isto é, o pagamento das
parcelas relativas ao valor do imóvel, inexistindo qualquer disposição como esta para o
incorporador, quando em situação semelhante, ou seja, quando atrasa a entrega do imóvel.
Desta feita, resta clara a ofensa ao direito à igualdade nas contratações, pois inexiste
paridade nas obrigações estipuladas para o consumidor e para o fornecedor, agravando a
situação de vulnerabilidade daquele, que, em regra, desconhece os seus direitos 174, aceitando
todas as proposições do fornecedor.

3.2 DIREITO À INFORMAÇÃO
O direito à informação é assegurado ao consumidor, pelo Código de Defesa do
Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, que determina como um de seus direitos básicos “a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem
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como sobre os riscos que apresentem”.
O referido direito decorre do princípio constitucional da isonomia, insculpido no
artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal, possuindo a intenção de garantir a igualdade real e
material ao consumidor determinando que o fornecedor compense o déficit informacional
daquele, fornecendo-lhe as informações de que necessita175. Desse modo, o conteúdo dessa
informação se apresenta como direito fundamental do consumidor176, de sorte que, ao violar o
direito à informação, o fornecedor também ofende o princípio constitucional da isonomia,
pois desequilibra a relação consumerista, privando o consumidor da igualdade material que o
ordenamento pátrio busca lhe assegurar.
Com efeito, o direito à informação se manifesta como um dever imposto ao
fornecedor de prestar ao consumidor todas as informações que detém sobre o produto ou
serviço que inseriu no mercado de consumo177, realizando a transparência visada pelo artigo
4º do mesmo Diploma Normativo, além de concretizar os princípios da boa-fé objetiva e da
confiança.
A existência dessa norma tem por finalidade possibilitar que o consumidor tenha
condições reais de igualdade nas negociações, ao ter acesso a informações essenciais para as
suas escolhas sobre o que deseja contratar e com quem tem interesse em fazê-lo178, não se
admitindo falha ou omissão de informações por parte do fornecedor179, pois sua ocorrência
levará a responsabilidade solidária do fornecedor e de seus prepostos e representantes 180.
Nesse contexto, importante mencionar que o dever do fornecedor de informar se
manifesta através da determinação do artigo 31, do Código de Defesa do Consumidor181, de
que é imperioso que a oferta e a apresentação de produtos e serviços garantam informações
corretas, claras, precisas e em língua portuguesa sobre todas as suas características 182,
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incluindo os riscos que possam apresentar à saúde e à segurança do consumidor.
O fornecedor tem obrigação legal de assegurar que o consumidor tenha acesso às
informações sobre o produto que comercializa ou serviço que presta, devendo estas
informações ser claras, precisas e ostensivas, a fim de que o consumidor entenda o real
significado de todos os dados fornecidos e tenha conhecimento do negócio que pretende fazer,
cabendo, ainda, ressaltar que o rol de características, que devem ser especificadas, trazido
pelo dispositivo supramencionado é meramente exemplificativo, de forma que outras
características essenciais também deverão ser informadas183.
Em se tratando da relação incorporativa, da mesma forma, dentre outras informações
acerca da unidade imobiliária, o prazo estabelecido para a entrega do imóvel deve ser
informado corretamente pelo fornecedor, sendo direito do consumidor receber o seu imóvel
no prazo acordado, pronto para uso, já concluídos todos os procedimentos necessários a este
propósito184.
Quando um empreendimento sob o regime de incorporação imobiliária é lançado,
várias são as formas pelas quais o incorporador procura divulgá-lo, incluindo a distribuição de
panfletos, a colocação de anúncios em outdoors ou na televisão, ou mesmo a entrega de outros
materiais no próprio estande de vendas, entre outros.
Esses instrumentos possuem várias informações acerca das unidades imobiliárias que
serão comercializadas, dentre elas, frequentemente consta o prazo para conclusão das obras e
a entrega das chaves do imóvel, o que configura oferta e vincula o fornecedor 185, nos termos
do artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor186.
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Analisando o dispositivo supramencionado é possível notar a existência de dois
requisitos para que a informação ou publicidade obrigue o fornecedor, a saber, a veiculação
da informação, de modo que a oferta chegue ao conhecimento do consumidor, e a precisão
suficiente da informação, de sorte que o simples exagero, também conhecido como puffing,
não vincula o fornecedor, o que acontece com informações que não permitem verificação
objetiva como, por exemplo, intitular o produto como “o mais bonito” 187.
Essa precisão mínima será analisada sempre levando em consideração o destinatário
da oferta, de modo que mesmo o exagero, em certas circunstâncias, pode adquirir precisão
suficiente, sobretudo quando se fala em preço, a exemplo da expressão “o mais barato da
cidade”. Assim, havendo potencial persuasivo, a oferta vincula o fornecedor188.
Desta feita, ao levar ao conhecimento do consumidor a informação de que as
unidades imobiliárias de seu empreendimento serão entregues aos adquirentes em
determinado prazo, seja qual for o meio de comunicação utilizado, seja através de publicidade
ou não, o incorporador estará veiculando informação suficientemente precisa, pois verificável
objetivamente, além de ser potencialmente persuasiva, e, consequentemente, estará obrigado a
cumpri-la se o consumidor aceitar a oferta, visto que, conforme o dispositivo em apreço, essa
informação integra o contrato.
Da mesma forma, o incorporador também se vincula às informações apresentadas
sobre o empreendimento no denominado memorial de incorporação, documento que, por
exigência do artigo 32, da Lei Federal nº 4.591/64, deve ser arquivado no Cartório de Registro
de Imóveis competente, bem como registrado na matrícula do terreno para o qual foi projetada
a edificação a ser promovida por meio da incorporação imobiliária, para que o incorporador
possa ser autorizado a negociar as unidades autônomas189.
O memorial de incorporação é o que assegura ao adquirente o recebimento do imóvel
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em conformidade com as especificações e peculiaridades prometidas 190. Isto porque o
memorial figura como um dossiê contendo todas as informações e documentos que descrevem
e caracterizam o empreendimento pormenorizadamente191, e, uma vez arquivado, torna-se
acessível a qualquer pessoa, principalmente aqueles que tenham interesse em adquirir um
imóvel no empreendimento.
O memorial de incorporação traz diversas informações, como o orçamento da obra
como um todo e de cada unidade autônoma, apresenta documentos exibindo o perfil
comercial do incorporador, identifica o responsável pelo negócio, bem como indica se houve
a afetação do patrimônio, cuja verificação assegura aos adquirentes meios para prosseguir
com a obra em caso de falência do incorporador192.
Assim, a sua análise possibilita, ao consumidor, compreender o negócio a realizar,
pois enunciadas todas as características do empreendimento, como a metragem das futuras
unidades, os materiais utilizados, todos os elementos a serem considerados na constituição da
unidade imobiliária193, incluindo-se aí, certamente, o prazo para sua conclusão e entrega aos
adquirentes.
Desta feita, o incorporador está vinculado à informação que divulgou, nos exatos
termos em que a veiculou, pois é direito do consumidor receber a informação completa e
exata do produto que deseja adquirir194, bem como ver essa informação concretizada quando
realiza a contratação. Sendo assim, o adquirente possui o direito de receber o seu imóvel, com
todas as características descritas pelo incorporador, e no prazo inicialmente estabelecido, a
não ser, é claro, na ocorrência de motivo justo para o atraso.
Nesse contexto, a prática corrente dos incorporadores em atrasar a entrega do imóvel
ofende o direito à informação clara, correta, precisa, ostensiva e adequada 195 sobre o produto
adquirido, na medida em que gera o desequilíbrio contratual, posto que as informações
190
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levadas ao conhecimento do adquirente não são verdadeiras e o levam a crer que o imóvel
será entregue na data acertada, quando o incorporador sabe que não será, o que impede que o
consumidor alcance a igualdade material que o microssistema consumerista procura lhe
assegurar, além de lhe trazer prejuízos de ordem financeira e, não raro, também de ordem
moral, quando caracterizada a mora do fornecedor.
Com efeito, o atraso na entrega do imóvel se constitui como evento previsível para o
incorporador, mas não para o adquirente, materializando-se como frustração da informação
antes concedida, demonstrando que essa informação não foi clara, correta, nem adequada ao
devido esclarecimento do consumidor, como deveria ter sido. Além disso, demonstra a falta
de boa-fé do incorporador, que veiculou informação que sabia não ser verdadeira, bem como
a elevada importância do respeito a esse princípio na fase pré-contratual196.
Ressalte-se, a ofensa é ainda maior quando o incorporador ultrapassa o prazo
previsto na conhecida cláusula de tolerância, o que, infelizmente, não é raro de acontecer. Isso
porque o consumidor, de boa-fé, assina o contrato com a esperança de que a sua execução não
lhe reserve embaraços ou reveses, aderindo às cláusulas previamente formuladas pelo
incorporador com a ingenuidade típica daqueles que não procuram apoio contra possíveis
inconvenientes197.
Importante destacar que o incorporador não possui o dever de informar apenas na
fase pré-contratual, mas também na formação do contrato e na sua execução. No que diz
respeito a esta última fase, a própria Lei de Incorporação Imobiliária estabelece o dever
específico de informar periodicamente o andamento das obras198 (artigo 43, inciso I), a fim de
garantir que o adquirente tenha condições de acompanhar o progresso do empreendimento e
ter uma noção do quanto ainda falta para que ele possa receber as chaves, além de viabilizar
que pleiteie em juízo a tomada de medidas pela incorporadora responsável para que dê
continuidade as obras de sorte que possam se encerrar em tempo de cumprir o prazo
inicialmente estabelecido.
Ocorre que o consumidor subscreve o contrato destinado à aquisição do imóvel
acreditando que o prazo estipulado inicialmente pelo incorporador será cumprido, ainda que
haja algum atraso nas obras, e, a partir da realização do negócio, muitas vezes, passa a
196
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planejar uma série de tomada de decisões, com base na data em que acredita que receberá as
chaves da sua nova moradia199.
É claro que imprevistos acontecem, porém, se o atraso das obras ou da consecução
de alvarás, por exemplo, decorressem sempre de imprevistos, certamente essa prática não
seria tão corrente e todos os contratos que possuem a cláusula de tolerância seguramente
indicariam as hipóteses em que o alargamento do prazo seria cabível, o que dificilmente
acontece200.
Fato é que os problemas climáticos inerentes ao local de realização do
empreendimento, greves e outras causas comuns de atrasos na obra tem que ser considerados
quando da estipulação do prazo pelo incorporador201, pois fazem parte do risco da
atividade202, sendo necessária a realização anterior de um estudo de todos os procedimentos a
serem executados durante a incorporação, levantando todos os possíveis entraves a serem
enfrentados, tanto no que diz respeito à construção do empreendimento, quanto às vistorias
que serão necessárias e a obtenção de toda a documentação essencial à regularização do
imóvel, inclusive perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de que o prazo
estabelecido inicialmente seja viável de efetivo cumprimento.
É evidente que, verificando-se a ocorrência de caso fortuito ou força maior, este
prazo poderá ser revisto, caso em que o incorporador deverá fornecer informações corretas
sobre o ocorrido, bem como sobre o novo prazo de entrega dos imóveis, que deverá ser
fielmente cumprido, visto que o dever de informação imposto ao fornecedor rege não só o
momento da celebração do contrato, mas toda a sua execução203.

199

Assim é que acabam acontecendo situações como a verificada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em
que o consumidor recém-casado não pode usufruir do imóvel que adquiriu para viver com o cônjuge: Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível 0003748-10.2012.8.19.0036/RJ, Rel. Des. Sandra Santarem Cardinali,
Vigésima Sexta Camara Civel/ Consumidor, Julgamento em 20/03/2014, DJ. 16/04/2014.
200
GUIMARÃES, Henrique. Atraso na entrega de imóveis e o direito do consumidor. Disponível em:
<http://henriqueguimaraes.com.br/artigos/atraso-na-entrega-de-imoveis-e-o-direito-do-consumidor/>.
Acesso
em: 5 out. 2014.
201
BRASIL. Projeto de Lei nº 178, de 2011. Proposta original do deputado Eli Corrêa Filho, p. 4. Disponível
em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=837710&filename=TramitacaoPL+178/2011>. Acesso em: 29 out. 2014.
202
Nesse sentido: Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação Cível nº 0087038-86.2010.8.05.0001/BA, Rel.
Carmem Lucia Santos Pinheiro, Primeira Câmara Cível, Julgamento em 17/02/2014, DJ. 20/02/2014; Tribunal
de Justiça de São Paulo, Apelação Cível nº 0011223-17.2012.8.26.0361/SP, Rel. Des. Luis Mario Galbetti,
Sétima Câmara de Direito Privado, Julgamento em 16/04/2014, DJ. 22/04/2014; Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte, Apelação Cível nº 2010.004757-3/RN, Rel. Des. Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível,
Julgamento em 22/03/2011; Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação Cível nº 0306036-50.2012.8.05.0001/BA,
Rel. Des. Maria Marta Karaoglan Martins Abreu, Primeira Câmara Cível, Julgamento em 02/12/2013, DJ.
10/12/2013; Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Apelação Cível nº 0016136-65.2012.8.07.0007/DF, Rel.
Des. Sérgio Rocha, Segunda Turma Cível, Julgamento em 31/07/2013, DJ. 02/08/2013.
203
MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 284.

51

Contudo, esta não é a situação que se vê na realidade, de modo que, ao atrasar a
entrega do imóvel, o incorporador comumente incorre na recusa de cumprimento da oferta
prevista no artigo 35, do Código de Defesa do Consumidor204, que concede, ao consumidor,
quando verificada a recusa do fornecedor em cumprir com as informações veiculadas, o
direito de escolher, entre uma das três seguintes alternativas: a) exigir o cumprimento forçado
da obrigação; b) aceitar o produto ou prestação de serviço equivalente; c) rescindir o contrato,
com direito à restituição da quantia já paga, monetariamente atualizada, e a perdas e danos,
inclusive morais205.
Cabendo, ainda, lembrar que a escolha de uma das primeiras opções não impede que
o consumidor pleiteie em juízo a reparação de danos materiais e morais eventualmente já
sofridos206.

3.3 DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA A PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA
O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 6º, inciso IV, como mais
um dos direitos básicos do consumidor “a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou
impostas no fornecimento de produtos e serviços”.
Trata-se de imposição que veda abusos por parte do fornecedor para com o
consumidor, determinando que haja transparência e boa-fé nos métodos comerciais, na
publicidade e nos contratos, reforçando que o âmbito de aplicação da legislação protetiva
específica e de seus princípios norteadores alcança tanto os aspectos pré-contratuais, quanto a
formação e a execução da relação contratual207. Através dessa norma, o Código busca garantir
o equilíbrio contratual, evitando que o fornecedor se aproveite de sua superioridade perante o
consumidor208.
No âmbito da atividade de incorporação imobiliária, vários são os abusos praticados
204
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pelos fornecedores, interessando à análise proposta neste trabalho aqueles decorrentes da
frequente prática de atrasar a entrega do imóvel comprado na planta. Esta conduta configura
violação ao direito básico do consumidor à proteção contra o abuso, pois se mostra em
desconformidade com os padrões metodológicos de boa conduta para com o consumidor 209.
Diante da relevância das cláusulas abusivas para a situação em estudo no presente
trabalho, este tópico manterá o foco na proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
sendo a proteção contra as cláusulas abusivas, com destaque para a cláusula de tolerância
frequentemente utilizada nos contratos incorporativos analisada em tópico próprio.
É fácil identificar a ocorrência de publicidade enganosa210 quando da oferta do
produto pelos incorporadores, que não se utilizam apenas das características dos imóveis que
serão construídos para atrair compradores, mas também do prazo estipulado para a entrega
das unidades imobiliárias, que atrai, principalmente, aqueles consumidores que necessitam do
imóvel em prazo certo porque planejam, por exemplo, casar e utilizar o referido imóvel como
moradia após o matrimônio, ou ter mais um filho, precisando adquirir um imóvel maior para
acomodar confortavelmente a família quando o novo membro chegar, dentre outras situações.
Se o adquirente do imóvel foi atraído por uma oferta que, dentre outros dados,
informava um determinado prazo para a entrega das unidades autônomas aos adquirentes, ele
tem o direito de receber essa unidade no tempo estabelecido e com todas as características
informadas211.
Nesse sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 36 a
38, determinando a vinculação do fornecedor à informação publicitária que dela se utiliza,
impondo-lhe a observância dos princípios da transparência e da boa-fé212, o que se realiza
através da divulgação de informação correta, mostrando lealdade e respeito no tratamento
209
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entre contratantes213. Essa regulamentação é complementada por outros dispositivos do
Código, como o artigo 30, já comentado, e os artigos 67 a 69, que tratam de tipos penais
relacionados ao controle da publicidade abusiva e enganosa 214.
Se o prazo estabelecido é injustificadamente descumprido, a informação veiculada se
mostra falsa, além de enganosa215, por ter induzido o consumidor a erro, deixando-o sem
defesas, em situação que certamente afeta o seu bem-estar216 e que, sem dúvidas, caracteriza o
abuso vedado pelo inciso IV, do artigo 6º, da Lei específica, na medida em que o incorporador
deixou de fornecer dados essenciais, cujo conhecimento poderia ter feito o consumidor não
realizar o negócio217.

3.4 DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA AS CLÁUSULAS ABUSIVAS
Assim como o direito básico à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, o
direito básico à proteção contra as cláusulas abusivas se encontra previsto no inciso IV, do
artigo 6º, da Lei Federal nº 8.078/90.
Como já explicitado, por meio dessa norma, o Código busca garantir o equilíbrio
contratual das relações jurídicas de consumo, evitando que o fornecedor se aproveite de sua
superioridade perante o consumidor218, ao exigir daquele a observância dos princípios da
transparência e da boa-fé objetiva quando da elaboração das cláusulas dos contratos que serão
firmados com o consumidor219.
No que diz respeito à situação em análise, ou seja, à prática corrente das
incorporadoras imobiliárias de atrasar a entrega dos imóveis adquiridos na planta aos
consumidores

adquirentes,

destaca-se

o

uso

da

famosa

cláusula

de

tolerância,

costumeiramente inserida pelos incorporadores nos contratos ou compromissos de compra e
venda das unidades imobiliárias de seus empreendimentos, a fim de legitimar o atraso na
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entrega desses imóveis220 por um prazo nada razoável, sendo o mais usual a previsão do
alargamento do prazo estabelecido para a entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias.
Com efeito, a inserção dessa cláusula se mostra claramente contrária ao Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que não é dada ao adquirente possibilidade real de
discutir e modificar as cláusulas pré-estabelecidas221 pelas incorporadoras nesses contratos,
pois se tratam de contratos de adesão, que colocam o consumidor em posição de flagrante
desvantagem222, visto que, invariavelmente, as suas cláusulas e condições buscam resguardar
somente os interesses econômicos do fornecedor223, de modo que os adquirentes acabam se
vendo obrigados a aceitar a referida cláusula ou abandonar a intenção de adquirir um imóvel
naquele empreendimento.
Embora a utilização de contratos de adesão já pressuponha, de regra, desvantagem
para o fornecedor, o microssistema consumerista não traz vedações ao seu uso, disciplinandoo, inclusive, no artigo 54, do Código de Defesa do Consumidor224. Contudo, justamente
buscando o equilíbrio de todas as relações de consumo, e não apenas nos contratos de adesão,
a mencionada legislação impõe a submissão de todo e qualquer contrato que configure relação
de consumo à sua regulamentação, vedando, dentre outros abusos, a inserção de cláusulas
abusivas225 nesses contratos.
Com efeito, a não ser que a cláusula de tolerância indique situações justificadas em
que será cabível o alargamento do prazo de entrega dos imóveis, ou traga disposição
220
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equânime para os adquirentes, de modo que tenham o mesmo prazo de tolerância para
cumprir com as suas obrigações de pagamento das parcelas avençadas, além de haver a
previsão de aplicação, ao fornecedor em atraso, das mesmas multas e juros a que se submetem
os consumidores por força do contrato, bem como do pagamento de indenização por outros
danos envolvidos226, tal situação configura prática abusiva 227, pois constitui vantagem
manifestamente excessiva imposta pelo fornecedor ao consumidor228.
Desta forma, o seu uso claramente viola o direito básico à proteção contra as
cláusulas abusivas estabelecido no inciso IV, do artigo 6º, da Lei Federal nº 8.078/90, além de
estar inserido no que prevê o seu artigo 39, inciso XII, que determina a vedação ao fornecedor
de, dentre outras práticas abusivas, “deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua
obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério”229.
Isto porque, com a existência de cláusulas de tolerância nos contratos cuja finalidade
é a aquisição de imóvel no lançamento, o termo final do prazo de entrega do imóvel se mostra
claramente determinado ao bel prazer do incorporador, desrespeitando a clara exigência da
legislação consumerista específica de que todos os contratos de consumo possuam,
necessariamente, e de forma clara, o prazo real de cumprimento das obrigações do
fornecedor230.
Além disto, essa cláusula se verifica como abusiva em conformidade com o que
dispõe o artigo 51, inciso IV, por constituir vantagem manifestamente excessiva para o
fornecedor, conforme já comentado, incompatibilizando-se com os princípios da boa-fé e da
equidade, inserindo-se, ainda, no inciso XV, do mesmo dispositivo, pois nitidamente contrária
ao sistema de proteção consumerista, visto que promove o desequilíbrio da relação de
consumo, violando o direito básico de proteção ao abuso em razão da inobservância do
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princípio do equilíbrio contratual231.
Desta feita, a cláusula de tolerância existente nos contratos incorporativos, por
caracterizar-se como abusiva, é nula de pleno direito por força do artigo 51, incisos IV e XV,
do Código de Defesa do Consumidor, e, consequentemente, será considerada não escrita 232, o
que, entretanto, não invalida o contrato, consoante § 2º, do mesmo artigo 233, desde que a sua
eficácia possa ser integrada sem aplicação do abuso234, circunstância que se verifica no
presente caso.
Reforçando este entendimento, em 13 de março de 1998, foi editada a Portaria nº 4,
da Secretaria de Direito Econômico235, que divulgou outras cláusulas consideradas nulas de
pleno direito, em aditamento ao elenco do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, e
do artigo 22 do Decreto nº 2.181/97236, dentre as quais se destacam aquelas que “estabeleçam
sanções, em caso de atraso ou descumprimento da obrigação, somente em desfavor do
consumidor”.
Esta previsão se encaixa perfeitamente no que ocorre quando da estipulação das
cláusulas de tolerância nos contratos incorporativos, visto que, regra geral, somente o
consumidor possui obrigações decorrentes da constituição em mora de suas obrigações,
violando o direito básico do consumidor à proteção as cláusulas abusivas237, como já
comentado.
Desta forma, a proteção contra as práticas abusivas e enganosas, bem como contra as
cláusulas abusivas, determinada pelo Código se constitui como norma imperativa trazida por
esta legislação com a finalidade de tutelar os interesses e direitos do consumidor, garantindo o
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reequilíbrio da relação contratual e as legítimas expectativas que o consumidor depositou no
pacto avençado238.

3.5 DIREITO À MODIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS
ESTABELEÇAM PRESTAÇÕES DESPROPORCIONAIS

CONTRATUAIS

QUE

O direito básico à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso
V239, que também disciplina o direito à revisão de cláusulas em razão de fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas.
Este dispositivo traz implícito o princípio da conservação do contrato, o qual também
é possível verificar no §2º, do artigo 51, do mesmo Diploma Normativo240, pois busca a
modificação ou revisão das cláusulas excessivamente onerosas ao consumidor para que o
pacto possa continuar a existir241.
Trata-se de proteção definida pela Lei Federal nº 8.078/90, com base nos princípios
da boa-fé, do equilíbrio nas relações de consumo e do reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor, todos previstos no Código, em decorrência da necessidade de concretização do
princípio constitucional da isonomia nas relações de consumo242.
Com efeito, a cláusula de tolerância comumente inserida nos contratos
incorporativos, regra geral, impõe que o adquirente aceite o atraso na entrega do imóvel pela
empresa incorporadora, sem que esta seja obrigada a arcar com qualquer compensação,
tolerância que não é concedida ao consumidor no que tange ao cumprimento da obrigação de
pagar as parcelas do valor do imóvel243. Destarte, tal cláusula estabelece prestações
desproporcionais para o consumidor, desde o início das tratativas para a assinatura do
contrato, e, portanto, deveria poder ser modificada, nos termos do inciso V, do artigo 6º, do
Código de Defesa do Consumidor.
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Ocorre que, por se tratar de contrato de adesão, o consumidor acaba não tendo essa
liberdade e a cláusula é ilegalmente inserida no contrato, só chegando a ser realmente
discutida quando o atraso já ocorreu, geralmente, através da via judicial, a fim de obter o
pagamento de indenizações pelos danos materiais e morais já causados.
Nesse contexto, o Judiciário tem sido constantemente demandado, e já se pronunciou
pela ilegalidade dessa cláusula quando autoriza, injustificadamente, o alargamento do prazo
para a entrega do imóvel aos seus adquirentes244.
Contudo, o posicionamento frequentemente adotado na atualidade é o da legalidade
desta cláusula em incorporações imobiliárias, entendimento, inclusive, adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça que só tem concluído pela condenação do fornecedor ao pagamento de
indenização por danos morais, em caso de atrasos que excedem de forma exagerada o prazo
inicial estipulado para a entrega do imóvel, ou seja, já somado à prorrogação prevista na
referida cláusula245.
Não obstante ser este o pensamento atualmente adotado pela mencionada Corte, não
se pode negar o caráter abusivo desta cláusula, tendo em vista o já demonstrado, de modo que
a melhor interpretação da Lei Federal nº 8.078/90 inevitavelmente levará a conclusão de sua
ilegalidade, desde que, é claro, ela traga manifesta situação de desvantagem para o
consumidor.
Corroborando com este entendimento, o deputado Eli Correa Filho (DEM-SP)
propôs a edição de uma Lei para realizar modificações na Lei Federal nº 4.591/64, a fim de
regulamentar melhor o atraso na entrega dos imóveis adquiridos sob o regime de incorporação
imobiliária e, assim, tutelar os interesses do adquirente do imóvel de forma mais efetiva.
O texto original do Projeto de Lei nº 178/2011, pretendia acrescentar o artigo 48-A a
Lei Federal nº 4.591/64, cuja redação do caput previa o seguinte: “É nula de pleno direito a
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cláusula ou disposição contratual que, por qualquer forma, instituir tolerância para o atraso na
entrega do imóvel ou outra forma de mitigação dos efeitos da mora do fornecedor246”.
Em sequência, a proposta seguia disciplinando os efeitos da mora, por parte do
fornecedor, em cumprir com a obrigação de entregar o imóvel ao seu adquirente, dentre os
quais se destaca o pagamento de multa ao consumidor no valor de 2 % do contrato, bem como
estabelecia a possibilidade de justificativa do atraso somente quando judicialmente
comprovada a existência de dolo ou culpa por parte do consumidor247.
Em sua justificativa, Corrêa Filho afirma o que se buscou demonstrar até então neste
trabalho, aduzindo que as incorporadoras imobiliárias têm se utilizado reiteradamente de
práticas abusivas, inserindo cláusulas de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias em todos os
seus contratos com os adquirentes e fixando prazos e multa moratória somente para o
consumidor, o que manifestamente causa aos consumidores situação de exagerada
desvantagem, circunstância claramente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor 248.
Relatou, ainda, que é comum ouvir que o prazo de tolerância é necessário em razão
da imprevisibilidade das ocorrências que podem haver no andamento das obras, não sendo
este um argumento convincente, pois todas as possíveis intempéries fazem parte do risco do
empreendimento, devendo ser considerados pelas construtoras e incorporadoras quando da
fixação do prazo previsto para a entrega do imóvel 249.
Ademais, também os consumidores estão sujeitos a imprevistos que podem
inviabilizar o cumprimento de suas obrigações com pontualidade e nem por isso há margem
para que o consumidor adquirente possa ficar impune ao descumprimento de suas
obrigações250.
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Infelizmente, a proposta não foi aprovada em sua redação original quando analisada
pelas Comissões, sendo aprovado o substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano ao
Projeto de Lei nº 178/2011, cujo texto é bem menos rígido, permitindo a existência de
cláusulas de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel e a aplicação
de multa somente quando ultrapassado este prazo, em 1%, ao invés dos 2% originais251, o que
garantiu a perpetuação dessa prática tão lesiva ao consumidor.
Assim, o mencionado Projeto de Lei foi aprovado, em 03 de junho de 2014, em
caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados, devendo agora ser enviado ao Senado252.

3.6 DIREITO À EFETIVA PREVENÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
O artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, assegura como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,
individuais, coletivos e difusos”.
Trata-se de proteção que visa concretizar o direito fundamental da defesa do
consumidor, buscando a manutenção da estabilidade de seu patrimônio 253. Possui tamanho
alcance que permite a desconsideração da pessoa jurídica, de forma que a responsabilidade
atingirá os seus sócios, sempre que houver abuso de direito por parte da sociedade ou que sua
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A redação do substitutivo para o dispositivo a ser inserido na Lei Federal nº 4.591/64 é a seguinte: Art. 48-A
Admite-se um prazo de tolerância máximo de até 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel adquirido
em fase de incorporação, contados da data contratualmente fixada para entrega das chaves. §1º o incorporador
deverá informar ao adquirente, quando da assinatura dos contratos de compra e venda, com clareza e
transparência, que durante o prazo do caput, por sua própria natureza, não incidirá qualquer penalidade moratória
ou compensatória. §2º Se o incorporador não cumprir o limite imposto no caput, fica obrigado a pagar ao
adquirente adimplente uma multa penal compensatória no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor até
então pago pelo adquirente, e uma multa penal moratória no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) ao
mês (ou fração, calculado pro rata dies). §3º Os valores das multas de que trata o §2º devem ser atualizados
monetariamente pelo mesmo índice previsto no contrato, e poderão ser deduzidos das parcelas vincendas após o
prazo previsto no caput deste artigo. §4º As empresas incorporadoras ficam obrigadas a avisar o adquirente, com
6 (seis) meses de antecedência da data pactuada em contrato para a entrega do imóvel, a respeito de possíveis
atrasos na entrega do mesmo. §5º Os adquirentes de imóveis em fase de incorporação deverão receber do
incorporador informações mensais sobre o andamento das obras. BRASIL. Projeto de Lei nº 178, de 2011:
(Apensos: PL nº 1.390/2011 e PL nº 2.606/2011). Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano ao
Projeto de Lei nº 178/11, do deputado Eli Correa Filho (DEM-SP), p. 9-10. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1038097&filename=SBT+3+CDU+
=>+PL+178/2011>. Acesso em: 29 out. 2014.
252
INSTITUTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BRASIL. Câmara dos Deputados aprova multa para
atraso na entrega de imóvel na planta: pela proposta, após 180 dias de atraso na entrega das chaves, empresa
pagará multa de 1% do valor até então pago pelo comprador. 2014. Disponível em:
<http://www.irib.org.br/html/noticias/noticia-detalhe.php?not=3891>. Acesso em: 29 out. 2014.
253
NUNES, Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 187.

61

personalidade jurídica configure obstáculo ao ressarcimento do consumidor 254, conforme
disposição prevista no artigo 28, §5º, do referido diploma normativo.
Ao constituir-se em mora na obrigação de entregar o imóvel, o incorporador gera
vários prejuízos para os consumidores, violando, dessa forma, o direito à efetiva prevenção de
danos materiais e morais desses adquirentes, mas não o seu direito à reparação, pois este está
garantido pela legislação específica e poderá ser exercitado a partir do ajuizamento da devida
ação, buscando a responsabilização do incorporador pelos danos materiais e morais causados,
conforme se esclarecerá mais adiante.
Com efeito, também a prevenção é assegurada pela Lei Federal nº 8.078/90,
garantindo ao consumidor o direito de requerer medidas cautelares com pedido de liminar em
juízo, a fim de evitar danos255. Ocorre que, regra geral, o consumidor acredita, realmente, que
o contrato será cumprido e o imóvel lhe será entregue no prazo, de modo que só demanda
judicialmente o incorporador quando este já constituiu mora.
Diante disso, é preciso registrar que, em geral, ao comprar um imóvel na planta, o
consumidor leva em consideração a data que acredita que receberá o imóvel para tomar várias
decisões importantes. Nesse contexto, não são raras as situações em que o consumidor vende
o imóvel que possuía confiando no prazo de entrega e acaba tendo de pagar aluguel por conta
do atraso, o que configura, claramente, a presença de dano material, pois além das prestações
do imóvel adquirido junto à incorporadora, o consumidor ainda terá de arcar com valores que
não estavam previstos em seu orçamento256.
Outras situações bastante comuns são a aquisição de um imóvel maior planejando a
chegada de um filho em data próxima à previsão de conclusão do empreendimento, bem como
a organização de casamento e da lua de mel, prevendo que ao chegar de viagem o casal
poderá desfrutar de sua nova moradia257, o que gera a frustração das expectativas dos
consumidores, além de prejuízos materiais, devido à necessidade de pagar alugueis, e morais,
diante do surgimento do sentimento de incapacidade e angústia provocados no consumidor,
cabendo, sem dúvida, a responsabilização do incorporador.
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Nessa perspectiva, a jurisprudência vem entendendo que o atraso exagerado na
entrega do imóvel ao seu adquirente pode gerar danos materiais e morais, além de lucros
cessantes, que devem ser indenizados, desde que devidamente comprovados 258, sendo
possível, inclusive, demandar em juízo, a fim de que o fornecedor arque com os custos de
aluguéis em imóvel de características semelhantes até que a unidade adquirida junto à
incorporadora seja concluída259.

3.7 DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA
Desde a sua promulgação, a Constituição Federal de 1988 já trazia diversas
referências ao direito à moradia como um direito social, porém, somente com o advento da
Emenda Constitucional nº 26 esse direito foi expressamente positivado260, sendo consagrado
no artigo 6º, da Constituição Federal261, que o disciplinou como direito social. Trata-se de
direito fundamental vinculado à noção de um direito ao mínimo existencial, isto é,
intimamente ligado com a imperiosa garantia da satisfação das necessidades básicas para
assegurar uma vida digna ao cidadão262.
Dentre os dispositivos originais da Constituição que referenciavam esse direito,
destaca-se o artigo 23, IX263, que estabelece o poder-dever do Poder Público de “promover
programas de construção de moradias e a melhoria de condições habitacionais e de
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saneamento”, visto que já demonstrava a preocupação social de promover a concretização do
direito à moradia àqueles que necessitam de uma habitação 264, antes mesmo de sua
positivação expressa.
O direito à moradia possui como conteúdo a ideia de ocupação de um lugar como
residência, seja apartamento, casa, ou outra forma de moradia, importando que o sujeito nele
habite. A ideia básica da constituição deste direito se encontra na habitualidade da ocupação
permanente de uma edificação. Ele se manifesta como garantia de que todos tenham um teto
onde possam abrigar a si mesmos e as suas famílias permanentemente, não caracterizando
necessariamente o direito à casa própria, podendo este, contudo, materializar-se como
complemento essencial à efetivação do direito à moradia265.
Nesse sentido, a incorporação imobiliária assume grande relevância, pois esta é uma
das atividades empresariais mais importantes para o desenvolvimento social do Brasil, visto
que, além de criar muitos postos de trabalho, mostra-se como o principal instrumento de
concretização do direito constitucional à moradia266.
Com efeito, o conteúdo do direito à moradia não se resume a ocupar uma habitação,
se manifestando como a garantia plena a uma moradia cujas dimensões sejam adequadas, com
condições de higiene e conforto, que devem viabilizar a manutenção da intimidade pessoal e
da privacidade familiar267, constituindo uma moradia digna e adequada, a fim de se conformar
com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III,
da Constituição, e com os direitos à intimidade e à privacidade, bem como à inviolabilidade
do lar268, também previstos na Lei Maior, no artigo 5º, incisos X e XI, respectivamente.
Desta feita, ao constituir-se em mora na obrigação de entregar o imóvel, o
incorporador pode acabar violando o direito à moradia do consumidor, pois atua impedindo
que o adquirente obtenha imóvel cujas condições de habitação melhor se conformam com o
conteúdo desse direito, isto é, como habitação digna e adequada para ele 269.
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Tamanha ofensa é visualizada, no caso concreto, quando, por exemplo, o consumidor
vende o imóvel anterior e passa dificuldades para conseguir uma moradia provisória, não
tendo onde acomodar a si mesmo e a sua família com dignidade, conforto e segurança,
enquanto o incorporador descumpre a obrigação avençada; ou mesmo quando do casamento
do adquirente do imóvel, que não possui outro imóvel próprio, não tendo onde habitar junto
ao seu cônjuge.
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4 A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS E
DAS CONSTRUTORAS PELO ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS
ADQUIRIDOS NA PLANTA
Conforme demonstrado no tópico anterior, o frequente atraso das incorporadoras em
entregar o imóvel comprado na planta ao seu adquirente constitui conduta danosa que viola
diversos direitos do consumidor, causando-lhe prejuízos de ordem patrimonial e, não raro,
também extrapatrimonial, que deverão ser objeto de reparação.
Nesse contexto, assume relevância o instituto da responsabilidade civil, pelo qual os
consumidores afetados poderão, através do ajuizamento da ação competente, buscar a devida
compensação pelos danos que lhes foram causados.
Tendo em vista que a relação formada entre o incorporador e o adquirente do imóvel
se verifica como de consumo, também a responsabilidade civil deverá se conformar com as
normas prescritas no Código de Defesa do Consumidor, devendo haver um diálogo entre as
fontes aplicáveis, a saber, entre o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de
Incorporações Imobiliárias.
Para compreender melhor a aplicação desse instituto às relações de consumo e à
situação específica em estudo, entretanto, imperioso tecer alguns comentários sobre os
conceitos basilares da responsabilidade civil em geral.

4.1 ASPECTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO ORDENAMENTO
PÁTRIO
A responsabilidade civil pode ser conceituada como um dever jurídico secundário,
derivado da necessidade de recompor um dano causado pela violação a um dever originário,
sendo que este dever sempre se configura como uma obrigação preexistente que foi
descumprida. Assim, tem-se que a responsabilidade civil está vinculada a uma noção de
desvio de conduta, que deverá alcançar comportamentos contrários ao direito e danosos a
outrem, pelos quais o seu causador deve ser sancionado270.
Desse modo, a responsabilidade civil se verifica como um dever sucessivo, pois
decorrente da imputação de evento danoso a um sujeito determinado, havendo quem entenda,
ainda, que a razão de ser da responsabilidade civil pode ser identificada no dano causado, que
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ostentaria caráter de fundamento unitário do referido instituto271.
De fato, o dano é elemento imprescindível à caracterização da responsabilidade civil,
porém a verificação do dever de indenizar pressupõe, ainda, a presença de uma conduta, seja
ela positiva ou negativa, e do nexo de causalidade entre esta e aquele 272, sendo necessário
analisar os três elementos para compreender como se configura o instituto da responsabilidade
civil.
O primeiro elemento a ser estudado é a conduta, que, somente originará um dever de
reparação se decorrer de ação ou omissão humana, tendo em vista que não há como
responsabilizar uma coisa por fato da natureza. Além disso, essa conduta deverá sempre
decorrer de uma voluntariedade do ser humano, o que não significa dizer que o agente deverá
ter, forçosamente, a pretensão de causar o dano, mas sim que deverá possuir a intenção de
realizar a ação ou omissão da qual o dano se origina273.
O dano, por sua vez, é a razão de ser do dever de indenizar e, por conseguinte, da
responsabilidade civil. Trata-se de lesão a um interesse jurídico de caráter patrimonial ou
moral, proveniente de uma ação ou omissão humana, sem o qual a aplicação de indenização
levaria ao enriquecimento ilícito274. Apesar de, regra geral, todo dano ser ressarcível,
imperioso relatar que, para que se configure como efetivamente indenizável, o dano deverá
possuir, simultaneamente, três pressupostos mínimos.
O primeiro desses pressupostos é a ofensa a um bem jurídico de natureza patrimonial
ou extrapatrimonial pertencente a uma pessoa física ou jurídica, o que, conforme já visto, se
confunde com a própria essência do dano. O segundo requisito diz respeito à certeza do dano,
isto é, à sua concretude, pois somente o dano que efetivamente ocorreu poderá gerar o dever
de indenizar, inexistindo responsabilidade civil por dano hipotético. Por fim, forçoso que o
dano seja subsistente, ou melhor, que o dano permaneça sem reparação, inexistindo dever de
indenizar para o agente causador do dano quando, voluntariamente, indeniza a vítima pelos
prejuízos sofridos275.
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O último elemento necessário à compreensão da responsabilidade civil é o nexo
causal, que diz respeito à verificação da relação existente entre o dano e a conduta, de modo
que esta se configure como a causa daquele, fazendo surgir o dever de indenizar. Trata-se do
vínculo necessário de causa e efeito entre os outros dois elementos do referido instituto, sem o
qual inexistirá necessidade de reparação, pois o agente somente poderá ser responsabilizado
se a sua conduta efetivamente causou os prejuízos sofridos pela vítima 276.
A averiguação do nexo causal se processa por meio da eliminação de todos os fatos
que possam ser identificados como irrelevantes para a concretização do dano, procedimento
que se mostra mais fácil quando o dano decorre de uma única causa. Contudo, há situações
em que mais de um fato podem ser identificados como causas do dano, caracterizando a
existência de concausas, o que dificulta a verificação da verdadeira causa do prejuízo sofrido
pela vítima277.
Para solucionar este problema três teorias principais surgiram, a saber, a teoria da
equivalência de condições, a teoria da causalidade adequada e a teoria dos danos diretos e
imediatos, sendo esta última a adotada pelo Código Civil vigente por melhor satisfazer as
hipóteses em que são constatadas várias causas, vez que as outras duas possibilitam a criação
de resultados absurdos278.
Após esclarecidos os elementos fundamentais da responsabilidade civil, cumpre
relatar que, inicialmente, a ideia deste instituto era vinculada a necessidade de punir o agente
que praticou o fato danoso. Essa concepção, porém, foi aos poucos sendo substituída pela
percepção da necessidade de oferecer reparação à vítima pelo dano sofrido. Tal entendimento
foi primeiramente incorporado ao Código Civil Napoleônico, cuja influência é notável em
várias legislações do mundo, inclusive no Código Civil de 1916, que adotava a clássica teoria
da culpa279.
Conforme os ensinamentos dessa teoria, a culpa é elemento indispensável ao
surgimento do dever de indenizar, havendo que se investigar a conduta do causador para

276

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 49.
Ibid., p. 49-50.
278
Segundo Gonçalves, a teoria da equivalência de condições é aquela que considera como causa toda e qualquer
circunstância que tenha contribuído para a efetivação do dano; pela teoria da causalidade adequada somente a
circunstância capaz de, por si só, originar um dano é tida como sua causa; e a teoria dos danos diretos e
imediatos se caracteriza como uma combinação das duas anteriores, exigindo que o liame entre a causa e o
resultado seja direto e imediato, de modo que a causa seja necessária para que o dano se efetive, inexistindo
outra explicação para o seu surgimento. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro:
responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 4 Livro digital, formato ePub, p. 395-396.
279
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de direito civil: responsabilidade
civil. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. 3 v. Abrangendo os Códigos Civis de 1916 e 2002.
Livro digital, formato ePub, p. 50.
277

68

verificar se agiu com culpa, isto é, com negligência, imprudência ou imperícia, sendo, por
isso, denominada responsabilidade subjetiva280.
Com a evolução acelerada da sociedade, entretanto, logo surgiram situações que a
teoria tradicional da culpa não conseguia satisfazer, de modo que várias vítimas permaneciam
irressarcidas em razão da impossibilidade de comprovação de culpa. Diante disso, a
jurisprudência começou a trazer novas soluções aos casos concretos, a partir da ampliação do
conceito de culpa e até da adoção de novas teorias que defendiam a reparação do dano apenas
por ser decorrente de determinado fato ou do risco criado281.
Embora resistente à mudança dos parâmetros de verificação da responsabilidade
civil, aos poucos a sociedade foi substituindo a noção de culpa pela de risco para algumas
situações, tendo em vista o surgimento de hipóteses em que a vítima precisava provar o
impossível, o que, invariavelmente, a levava a ter de suportar sozinha o dano 282, gerando para
ela um prejuízo injustificado, enquanto o agente causador do dano se beneficiava com
enriquecimento sem causa por não ter de arcar com a indenização a que deveria ter direito a
vítima283.
Diante desta realidade, o direito teve de se valer de uma técnica que fosse capaz de
regular essas situações e, a princípio, isto se deu com a utilização da presunção de culpa,
através da qual o agente causador é tido como presumidamente culpado, devendo comprovar
o contrário, sob pena de fazer surgir para si o dever de indenizar. De acordo com este
pensamento, a vítima deverá somente comprovar o nexo de causalidade entre a conduta
realizada pelo agente e o dano sofrido, o que amplia as suas chances de reparação284.
Essa técnica não afasta o conceito de culpa, impondo apenas mudanças no ônus
probatório, a fim de facilitar a recondução da vítima ao estado anterior ao dano, de modo que
não se confunde com a responsabilidade objetiva, na qual o agente responde pelo risco de
determinada conduta ou atividade, não havendo que se perquirir culpa285.
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A superação desta técnica e adoção da ideia de desnecessidade de culpa para a
responsabilização civil ocorreu no início do século XXI286, em razão da massificação da
produção e do consumo, que geraram a necessidade do alargamento da teoria da
responsabilidade civil para uma proteção mais efetiva da vítima 287.
Assim, surge a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco, que significa,
em suma, que “todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou,
independentemente de ter ou não agido com culpa288”. Desse modo o dever de indenizar surge
pela mera atividade do causador, que, ao exercê-la, gera o risco.
Em torno da ideia central desta teoria surgiram várias concepções que se
caracterizam como verdadeiras subespécies da teoria do risco, a fim de justificar a
responsabilidade independente de culpa289, cabendo destacar a existência da teoria do riscoproveito, a teoria do risco-criado, a teoria do risco administrativo, a teoria do risco
profissional, a teoria do risco excepcional e a teoria do risco-integral290.
Com efeito, as teorias objetivistas procuram ver a responsabilidade civil como uma
questão restrita a reparação de danos, cujo fundamento é a atividade realizada pelo sujeito
responsável291. Surgem com o intento de efetivar a tutela das vítimas que não eram alcançadas
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pela teoria clássica da culpa, buscando reestabelecer a situação anterior em que se
encontravam antes de sofrer a lesão292.
Desse modo, essas teorias se desenvolveram e passaram a ser inseridas nas
legislações mais modernas em harmonia com a teoria clássica da culpa, o que, inclusive, se
verifica no Código Civil vigente, o qual disciplina a responsabilidade civil, a priori, através
do ato ilícito, cuja previsão se encontra nos artigos 186 e 927293, que combinados
caracterizam cláusula geral de identificação dos eventos danosos geradores do dever de
indenizar294.
Destarte, percebe-se que a partir da importância que a culpa assume para que se
verifique a existência ou não do dever de indenizar é possível classificar a responsabilidade
civil em subjetiva e objetiva. A responsabilidade civil subjetiva é aquela originada de dano
causado por conduta culposa lato sensu, que engloba tanto o ato praticado dolosamente, como
o ato praticado com negligência, imprudência ou imperícia (a denominada culpa stricto
sensu), conforme se depreende da leitura do artigo 186 do Código Civil 295.
Em regra, a culpa deve ser provada, porém, consoante já comentado, há casos em
que ela é presumida, o que não significa dizer que a responsabilidade será objetiva, pois esta
espécie de responsabilidade civil se evidencia quando a presença de culpa lato sensu é
irrelevante juridicamente, bastando identificar a existência de um dano e do nexo causal entre
a conduta do agente responsável e o prejuízo causado para que se origine o dever de
indenizar296.
Analisando as normas do Código Civil brasileiro, percebe-se que o ordenamento
pátrio adota como regra a responsabilidade subjetiva, trazendo, contudo, em seu artigo 927,
parágrafo único, a previsão da responsabilidade objetiva em determinadas hipóteses, ao
estabelecer a “obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
292
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implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”, demonstrando que as
responsabilidades subjetiva e objetiva coexistem harmonicamente no sistema civil pátrio.
Além dessa classificação, é possível qualificar a responsabilidade civil como
contratual ou extracontratual, sendo esta última também denominada aquiliana. Essa
classificação assume relevância na demonstração da antijuridicidade da conduta do agente,
pois quando o dano decorre de um descumprimento contratual – como é o caso do atraso, por
parte da incorporadora, na entrega do imóvel comprado na planta ao seu adquirente –, a culpa
é, em regra, presumida297, visto que a própria parte se obrigou, diretamente, ao dever jurídico
descumprido.
Assim, no caso da responsabilidade civil contratual, caberá à vítima comprovar
somente o descumprimento da obrigação estabelecida no contrato, invertendo-se o ônus da
prova quanto à culpa, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, de modo que
caberá ao inadimplente comprovar a inexistência do dever de indenizar em razão do advento
de alguma das excludentes de responsabilidade como a culpa exclusiva da vítima298.
Já na hipótese em que o dano é ocasionado por violação direta de uma norma legal,
por força de ato ilícito, tem-se a responsabilidade aquiliana299, que consiste, necessariamente,
na violação de um dever negativo, mais especificamente o de não causar dano a ninguém,
devendo a comprovação da culpa ser realizada pela vítima.
Independente do tipo de responsabilidade civil em que incorre o agente, a sua
aplicação deverá sempre atender as funções a que esse instituto se destina, sendo a principal
delas a compensatória, que tem por objetivo ressarcir a vítima pelos danos sofridos, buscando
a recondução desta ao status quo ante300.
Nesse sentido, a referida compensação é, quase sempre, realizada mediante
indenização pecuniária e somente será realmente equivalente ao dano quando o prejuízo for
apenas patrimonial, pois quando se fala em dano extrapatrimonial, não há como mensurar o
seu valor pecuniário, servindo a indenização apenas como forma de tentar amenizar a dor
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sofrida pelo lesado301.
Outra função a ser destacada é a punitiva, que se dirige ao ofensor, visando sancionálo pela falta de cautela em sua conduta302. Diferente do que ocorre com a função principal da
responsabilidade civil, acima comentada, a função sancionatória somente se verifica na
responsabilidade subjetiva, tendo em vista que na responsabilidade objetiva o dever de
indenizar não decorre necessariamente de ato ilícito, inexistindo, por vezes, conduta
indesejada a ser sancionada303.
Nestes casos, desse modo, a reparação cumpre outra função, qual seja, a de
socialização dos custos das atividades que fazem surgir o risco, impondo o dever de indenizar
a quem, por sua posição econômica tem melhores condições de promover essa distribuição de
despesas, garantindo o ressarcimento de vítimas que, de outra forma permaneceriam
desamparadas304.
Por fim, cabe destacar a função preventiva da responsabilidade civil, que tem por
finalidade desestimular a execução de condutas lesivas, não apenas por parte do próprio
causador do dano, como de toda a sociedade, ao ter conhecimento das sanções sofridas pelo
agente responsável, no caso de incorrer em responsabilidade subjetiva, além de buscar
estimular a prevenção de acidentes como forma de redução dos custos das atividades dos
sujeitos possivelmente alcançados pela responsabilidade objetiva 305.

4.2 FUNDAMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO SISTEMA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR
Conforme anteriormente explicitado, a sociedade passou por grandes transformações,
e no âmbito da responsabilidade civil não foi diferente. Esta área foi afetada por uma
profunda mudança no conceito clássico de culpa como fundamento do dever de indenizar e
pela evolução contínua das teorias que fundamentam a responsabilidade civil em direção a
uma responsabilidade objetiva, respaldada pela teoria do risco306.
Diante de uma sociedade cada vez mais coletivizada, onde imperam a produção e o
301
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consumo em massa, que desindividualizam as relações entre consumidores e fornecedores, o
Código de Defesa do Consumidor consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor 307 por
reconhecer as desigualdades manifestamente existentes entre os contratantes, materializadas
na vulnerabilidade e, quando existente, também na hipossuficiência do consumidor308, sendo,
portanto, necessária uma tutela mais efetiva no que diz respeito à reparação dos danos
sofridos pelas vítimas na seara das relações de consumo.
Seguindo os mesmos parâmetros definidos para a responsabilidade civil de forma
geral, no que diz respeito às relações consumeristas, o dever de indenizar do fornecedor pode
decorrer tanto pelo descumprimento de obrigações contratuais, como é o caso da situação
analisada neste trabalho, caracterizando a responsabilidade civil contratual, como pela ofensa
de um dever jurídico previsto em lei, originando a responsabilidade civil aquiliana 309.
Nessa perspectiva, a Lei Federal nº 8.078/90 disciplina a responsabilidade dos
fornecedores, não apenas civil, mas também penal e administrativa, tendo como fundamento a
teoria da qualidade310, que faz surgir, para o fornecedor, o dever de assegurar que o produto
ou serviço por ele inserido no mercado de consumo possua a segurança e a adequação que
dele legitimamente se espera, de modo que a inobservância deste dever poderá submeter o
fornecedor à aplicação de pelo menos uma das formas de responsabilidade já mencionadas.
A responsabilidade civil assume grande importância no âmbito das relações de
consumo por sua natureza ressarcitória, tendo em vista a posição de elemento essencial que a
reparação ostenta perante o consumidor lesado. Dessa forma, a teoria da qualidade se
apresenta de fundamental relevância econômica neste campo da responsabilidade, pois o seu
surgimento decorreu da insuficiência da dicotomia existente entre a responsabilidade civil
contratual e a responsabilidade civil extracontratual para a adequada tutela da incolumidade
físico-psíquica e econômica do consumidor311.
Assim, ao regulamentar a responsabilidade do fornecedor, o Código de Defesa do
Consumidor buscou englobar em seu âmbito de proteção, não apenas as situações de
inadimplemento contratual e as hipóteses costumeiramente geradoras da responsabilidade
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extracontratual, mas também outras, as quais nenhuma dessas era capaz de alcançar, como o
caso das vítimas dos acidentes de consumo.
Por isso é que o referido Diploma Normativo divide a responsabilidade do
fornecedor em “responsabilidade pelo fato do produto e do serviço”, cujas disposições
encontram-se nos seus artigos 12 a 17, que cuidam da garantia à incolumidade físico-psíquica
do consumidor, e em “responsabilidade por vício do produto e do serviço”, tratada nos artigos
18 a 25, estabelecendo a tutela da incolumidade econômica do consumidor312, inexistindo
diferenciação de tratamento quanto à responsabilidade contratual e à responsabilidade
extracontratual.
Ao falar em responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o Código está
disciplinando a responsabilidade decorrente dos conhecidos acidentes de consumo, cuja
ocorrência está vinculada à ideia de vício de qualidade por insegurança, ou seja, da
capacidade do produto ou serviço para causar uma lesão à saúde ou à segurança do
consumidor, de modo que a responsabilidade nestas hipóteses sempre decorrerá de uma lesão
à incolumidade físico-psíquica do consumidor, o que não excluirá a possibilidade de ocorrer
também danos patrimoniais provenientes da mesma lesão313.
O acidente de consumo pode ter como origem os chamados defeitos propriamente
ditos no produto ou no serviço, ou decorrer da inexistência de informações, ou mesmo da
prestação destas de forma inadequada ou insuficiente acerca da utilização e dos riscos
imanentes ao produto ou serviço314. De toda forma, considerando que a sua ocorrência
presume uma lesão à saúde ou segurança do consumidor, não há como enquadrar a mora da
incorporadora em cumprir com a obrigação de entrega do imóvel adquirido na planta neste
tipo de responsabilidade.
Seja decorrente de fato do produto ou do serviço, a legislação consumerista
estabelece expressamente a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos de seus
artigos 12 e 14315, não havendo que se perquirir culpa, cabendo à vítima somente comprovar a
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ocorrência do dano e o nexo causal entre ele e o produto ou serviço defeituoso, conforme o
caso. Além disso, não importará saber se a responsabilidade se originou de um
descumprimento contratual ou de um fato ilícito, cabendo somente investigar acerca da
existência ou não da relação jurídica de consumo316.
Já a responsabilidade por vício do produto e do serviço, ao contrário do que ocorre
quando se está diante de um acidente de consumo, somente se verificará quando existente um
vínculo contratual, do qual decorre o dever do fornecedor de ofertar produtos em perfeitas
condições de uso e serviços adequados aos fins a que se destinam317.
Também denominado pela doutrina como vício por inadequação, o vício do produto
e do serviço318 pode se manifestar de três diferentes formas, a saber, como vício que torne o
produto ou o serviço impróprio ou inadequado para o consumo, vício que lhes diminua o
valor, ou vício proveniente da disparidade das características reais do produto ou serviço com
as informações veiculadas na oferta ou na publicidade319.
Analisando a hipótese do atraso na entrega do imóvel comprado na planta pelas
incorporadoras imobiliárias à luz do Código de Defesa do Consumidor, é possível identificar
que a responsabilidade decorrente desta conduta se enquadra com perfeição à regulamentação
da responsabilidade por vício por inadequação, tendo em vista que o dano decorre tanto da
inadequação da prestação do serviço aos fins a que se destinam, isto é, à entrega da unidade
imobiliária em perfeitas condições de uso no prazo, como pela discrepância entre a realidade e
as informações fornecidas ao consumidor na oferta e na publicidade.
Em se tratando de vício por inadequação do produto, o Código de Defesa do
Consumidor estabelece, em seu artigo 18, §1º320, a garantia, ao consumidor, de que o vício
setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências.
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seja sanado no prazo máximo de trinta dias ou, não sendo possível, que o consumidor escolha
entre a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a
restituição imediata da quantia paga, atualizada monetariamente, bem como indenização por
perdas e danos, se cabível; ou o abatimento proporcional do preço.
No que diz respeito ao vício por inadequação do serviço, por sua vez, é assegurado
ao consumidor, nos termos do caput do artigo 20, da Lei Federal nº 8.078/90321, escolher entre
a reexecução do serviço sem custo adicional, quando possível; a restituição da quantia paga
devidamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento do preço.
Embora a legislação consumerista somente mencione as perdas e danos no inciso II,
do §1º, do artigo 18, e no inciso II, do caput, do artigo 20, o consumidor sempre poderá exigir
adicional indenização, pois a reparação dos danos sofridos pela vítima deverá ser integral, em
conformidade com o direito básico do consumidor de efetiva reparação dos danos
patrimoniais e morais assegurado pelo artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor322.
Ao contrário do que ocorre com os acidentes de consumo, ao disciplinar a
responsabilidade por vício de inadequação, a Lei Federal nº 8.078/90 não traz qualquer
expressão que indique claramente a desnecessidade de culpa para fazer surgir o dever de
indenizar. Entretanto, isto não significa dizer que a responsabilidade será subjetiva nestas
hipóteses, tendo em vista a evidente natureza contratual da responsabilidade decorrente de
vício por inadequação323, bem como do fato de que as consequências da ocorrência de tal
vício se caracterizam como garantia legal, que por sua própria natureza jurídica, origina a
obrigação de indenizar independente da existência de culpa324.
Nesse sentido, os artigos 24 e 25 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem,
respectivamente, “a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo
expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor” e a vedação de “estipulação
contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista”
na referida legislação consumerista, disposição que também se encaixa perfeitamente na
condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de
eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. Ibid.
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situação verificada no estudo em análise, em razão da frequente inserção, pelas
incorporadoras imobiliárias, da já comentada cláusula de tolerância nos contratos
incorporativos, cuja finalidade é exatamente a de exonerar o incorporador do pagamento de
qualquer indenização decorrente do atraso na entrega do imóvel.
Cabe, ainda, ressaltar que, tanto nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e
do serviço, como por vício do produto e do serviço, a responsabilidade dos fornecedores
participantes da cadeia de produção será solidária, nos termos do artigo 25, §1º, da Lei
Federal nº 8.078/90325, excetuando-se, somente, o profissional liberal, que, por força do §4º,
do artigo 14, do mesmo Diploma326, responderá subjetivamente, no âmbito dos acidentes de
consumo327.
No que diz respeito ao fundamento da responsabilidade objetiva no Código de
Defesa do Consumidor, de uma forma geral, há quem entenda que ela decorre da teoria do
risco integral328. Contudo, a análise dos dispositivos do referido Diploma Normativo permite
verificar a impossibilidade de adoção desta teoria pelo Código, tendo em vista que ela
despreza qualquer excludente de responsabilidade e que a Lei Federal nº 8.078/90
expressamente prevê a existência de excludentes de responsabilidade aplicáveis às hipóteses
de acidente de consumo, em seus artigos 12, §3º e 14, §3º329.
Além disso, apesar de inexistir na legislação consumerista qualquer expressão nesse
sentido, a doutrina e a jurisprudência vem aceitando a exclusão da responsabilidade por caso
fortuito e força maior, desde que não aconteçam antes que o fornecedor coloque o produto ou
o serviço no mercado de consumo, pois neste caso restará caracterizado o denominado
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fortuito interno, que gera o dever de indenizar 330, por estar relacionado à atividade do
fornecedor, e, portanto, sob o seu controle.
Desta feita, a melhor interpretação da legislação consumerista leva a crer que a teoria
que fundamenta o dever de indenizar independente de culpa é a chamada teoria do riscocriado, devendo o fornecedor se responsabilizar pelo risco que se origina da execução de sua
atividade.
Ademais, a responsabilidade independente de culpa do Código de Defesa do
Consumidor se fundamenta em dois princípios basilares do microssistema consumerista, a
saber, o princípio da proteção da confiança, que se manifesta pela necessidade de atender as
legítimas expectativas do consumidor; e o princípio da boa-fé objetiva, que impõe a
observância de determinados deveres acessórios decorrentes das relações formadas, mais
especificamente os deveres de segurança, lealdade, informação e cooperação, bem como
outros que possam surgir331.

4.3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INCORPORADORAS IMOBILIÁRIAS E DAS
CONSTRUTORAS
Conforme visto anteriormente, a relação formada entre o incorporador e o adquirente
da unidade imobiliária se configura como relação de consumo, de modo que a relação
incorporativa se submete, não apenas à regulamentação da Lei de Incorporação Imobiliária,
mas também às disposições do Código de Defesa do Consumidor, impondo a existência de
um diálogo entre estas fontes a fim de que a solução encontrada para o caso concreto se
harmonize com o espírito de ambas as legislações, sempre à luz da Constituição Federal.
Desta forma, também a responsabilidade civil das incorporadoras imobiliárias, bem
como das construtoras por elas contratadas para realizar a construção das edificações, quando
as próprias incorporadoras não forem também as construtoras, deve ser averiguada em
conformidade com as normas de ambos os Diplomas Normativos, havendo que examinar o
que dispõem para a situação específica em análise.
Consoante explicitado, o Código de Defesa do Consumidor consagrou, como regra, a
330
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responsabilidade objetiva do fornecedor, regime que se aplica ao inadimplemento parcial das
incorporadoras no que diz respeito à obrigação de entrega do imóvel aos seus adquirentes,
diante da identificação desta situação como hipótese de responsabilidade derivada,
especificamente, de vício por inadequação do serviço, em razão da sua evidente inaptidão à
finalização da obra e de todos os demais procedimentos necessários à entrega dos imóveis,
prontos para uso, aos seus adquirentes, no prazo inicialmente estabelecido em contrato.
Corroborando com o que dispõe a legislação consumerista, também a Lei Federal nº
4.591/64 determina, em seu artigo 43, inciso II332, a incidência da responsabilidade civil
independente de culpa quando o atraso injustificado para a conclusão das obras ocasiona
prejuízos ao adquirente, estabelecendo, ainda, a possibilidade de ação regressiva contra o
construtor, caso comprovada sua culpa, quando a construção não ficar a cargo do próprio
incorporador.
Evidencia-se, assim, que a intenção do legislador em 1964, quando da edição da Lei
específica, já era a de coibir a prática, atualmente comum, de atrasar sem motivo justo a
entrega dos imóveis construídos sob o regime de incorporação imobiliária, buscando tutelar,
de forma mais eficaz do que era possível com a utilização do Código Civil então vigente, o
direito dos adquirentes das unidades autônomas, facilitando o alcance destes à efetiva
reparação quando lesados, tendo em vista a manifesta posição de vulnerabilidade que sempre
ostentaram em face das incorporadoras.
Nesse contexto, o advento do Código de Defesa do Consumidor veio contribuir para
a tutela dos direitos dos adquirentes destinatários finais desses imóveis, diante da
possibilidade de aplicação de suas disposições em conjunto à legislação específica, reforçando
a proteção já assegurada pela Lei das Incorporações Imobiliárias.
Dessa forma, a legislação consumerista assume enorme importância na tutela dos
direitos dos consumidores adquirentes das unidades comercializadas pelas incorporadoras,
mormente em relação à hipótese em análise, visto que a regulamentação atual da situação de
atraso na entrega do imóvel ao seu adquirente é insuficiente à efetiva proteção dos direitos
destes sujeitos, motivo pelo qual foi objeto do Projeto de Lei nº 178/2011.
Conforme já comentado, a proposta original do mencionado Projeto pretendia, por
332

Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou
determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas: [...] II - responder
civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes ou compromissários, dos prejuízos
que a êstes (sic) advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a
conclusão das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se fôr (sic) o caso e se a êste (sic) couber a
culpa [...]. BRASIL. Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sôbre (sic) o condomínio em edificações e
as incorporações imobiliárias.
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meio da inserção do artigo 48-A, na Lei Federal nº 4.591/64, regulamentar a situação em
exame de forma bastante rígida, eliminando, acertadamente, qualquer tolerância no que diz
respeito à possibilidade de alargamento do prazo para a entrega das chaves dos imóveis aos
seus adquirentes, ao determinar, expressamente, a nulidade de pleno direito das cláusulas de
tolerância frequentemente utilizadas nos contratos incorporativos, bem como qualquer outra
tendente a exonerar a responsabilidade do fornecedor decorrente dessa conduta, além de
prever a aplicação de multas moratórias como consequência do descumprimento da obrigação
contratual da incorporadora de entregar o imóvel na data acertada 333.
Desta feita, as determinações constantes da proposta original vinham reiterar a
disciplina do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação leva a identificação da
supracitada cláusula como abusiva, nos termos do inciso IV, de seu artigo 51, visto que impõe
ao consumidor adquirente situação de exagerada desvantagem frente ao fornecedor, além de
se enquadrar também na hipótese do inciso XV, do mesmo dispositivo, pois claramente em
desacordo com o sistema de defesa do consumidor, devendo, por conseguinte, ser considerada
como não escrita, pois nula de pleno direito, de acordo com o que dispõe o caput, do artigo
51, da legislação em referência.
Contudo, infelizmente, a versão atualmente em tramitação do Projeto de Lei nº
178/2011 é o Substitutivo da Comissão de Desenvolvimento Urbano, cuja ideia vai de
encontro à intenção da Lei Federal nº 4.591, de coibir o atraso injustificado da entrega das
chaves, nos termos do já referenciado artigo 43, II, visto que pretende legalizar o prazo de
tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias já utilizado pelas incorporadoras, legitimando,
equivocadamente, conduta incontestavelmente abusiva e lesiva ao consumidor, em evidente
prejuízo da efetiva tutela de seus direitos, além de admitir a possibilidade de indenização por
prejuízos decorrentes da mora da incorporadora somente quando ultrapassado o prazo
máximo de tolerância instituído334, de forma a constituir óbice à concretização do direito
básico do consumidor à efetiva reparação dos danos materiais e morais sofridos, tendo em
vista que após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias o consumidor já sofreu muitos prejuízos.
Nessa perspectiva, já é possível verificar, na jurisprudência mais recente, a aceitação
da validade de cláusulas de tolerância que alarguem o prazo da entrega do imóvel em até 180
333
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dias, mesmo sem qualquer justificativa para esse atraso335, caracterizando verdadeira ofensa
ao princípio da vedação ao retrocesso, tendo em vista que vai de encontro às conquistas já
alcançadas no âmbito do direito fundamental de defesa do consumidor, consagrado no artigo
5º, inciso XXXII, da Constituição Federal336, mais especificamente do consumidor adquirente
de imóveis construídos sob o regime de incorporação imobiliária.
De toda sorte, ainda que o referido Projeto de Lei nº 178/2011 seja aprovado em sua
atual redação, o consumidor adquirente continuará a ter o direito à reparação pelos danos
materiais e morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel, principalmente, na situação em
que o atraso ultrapassa, e muito, o prazo de tolerância estipulado contratualmente pela
incorporadora, sendo consenso geral, nestes casos, que a mora resta configurada, cabendo ao
fornecedor responsabilizar-se civilmente pelos prejuízos sofridos pelos adquirentes.
Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido com maior facilidade a existência
de danos materiais, tendo maior dificuldade em reconhecer a existência de danos morais, a
não ser em casos extremos, como o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial nº 617.077/RJ, cujo atraso na entrega do imóvel ultrapassou 10 (dez) anos,
extrapolando de forma indiscutível o mero aborrecimento337, gerando situações em que, não
raro, as vítimas se veem irressarcidas e privadas da concretização de seu direito básico à
efetiva reparação dos danos morais sofridos pela dificuldade em comprová-los338.
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Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível nº 70057155160/RS, Rel. Des.: João Moreno
Pomar, Décima Oitava Câmara Cível, Julgamento em 08/05/2014, DJ. 14/05/2014; Tribunal de Justiça do
Distrito Federal, Apelação Cível 20110710327779/DF, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível,
Julgamento em 26/09/2013, DJ. 30/09/2013; Tribunal de Justiça do Paraná, Apelação Cível nº 1203515-3/PR,
Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, Sexta Câmara Cível, Julgamento em 07/10/2014, DJ. 21/10/2014.
336
Sobre o princípio da vedação do retrocesso, pertinentes os esclarecimentos de Branco: “Aspecto polêmico
referido à vinculação do legislador aos direitos fundamentais diz com a chamada proibição de retrocesso. Quem
admite tal vedação sustenta que, no que tange a direitos fundamentais que dependem de desenvolvimento
legislativo para se concretizar, uma vez obtido certo grau de sua realização, legislação posterior não pode
reverter as conquistas obtidas. A realização do direito pelo legislador constituiria, ela própria, uma barreira para
que a proteção atingida seja desfeita sem compensações.” MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. Livro digital, formato ePub,
196.
337
DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA
INCORPORADORA. DANOS MORAIS. SÚMULA 7. 1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF se as teses
discutidas no recurso especial não foram apreciadas na origem, mormente se nãoforam opostos embargos de
declaração para sanar eventual omissão. 2. O acórdão recorrido chegou à conclusão de que a ocorrência de dano
moral, no caso, decorreu do não-cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cujo atraso
já conta com mais de 10 (dez) anos, circunstância que extrapola o mero aborrecimento.3. Por outro lado, a
valoração pretendida pelo recorrente, em relação ao dano moral, é vedada pela Súmula 7.4. Recurso especial não
conhecido. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 617.077/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, Julgamento em 05/04/2011, DJ. 29/04/2011.
338
Situação do seguinte julgado: Apelação Cível - Indenização por danos materiais e morais - Atraso na entrega
do imóvel - Dano moral que não se reconhece - Mero descumprimento contratual que não gera direito à
indenização - Precedentes do STJ - Recurso conhecido e provido - Sentença reformada apenas para excluir a
condenação imposta a título de danos morais. Tribunal de Justiça de Sergipe, Apelação Cível nº 2012211033/SE

82

Essa situação tem explicação no grande número de demandas que tem ocupado o
Poder Judiciário em busca da devida reparação pelos danos sofridos pelas vítimas, não apenas
no âmbito das relações de consumo, mas em todos os demais, gerando desconfiança por parte
dos julgadores, que, objetivando evitar alimentar a denominada “indústria do dano moral”,
analisam os casos concretos com tamanha cautela a ponto de tornar exceção o êxito de uma
ação para ver reparados os prejuízos de ordem moral sofridos, sendo necessário aos lesados
produzir provas específicas de que houve, de fato, dano indenizável, e não mero dissabor da
vida cotidiana339.
Contudo, esta realidade se apresenta equivocada, tendo em vista que, pela própria
natureza imaterial ou ideal do dano moral, não há como a sua comprovação ser realizada da
mesma forma que a do dano material, caracterizando-se o dano moral como dano existente in
re ipsa, isto é, inerente à própria ofensa, pois “derivado inexoravelmente do próprio fato
ofensivo”, de sorte que verificada a existência do fato presume-se a existência do prejuízo,
desde que esse fato tenha capacidade de provocar um dano340, como é o caso da conduta de
atrasar a entrega do imóvel adquirido na planta ao consumidor adquirente, principalmente
quando esse prazo extrapola os 180 (cento e oitenta) dias já abusivamente previstos no
contrato e incorretamente aceitos pela jurisprudência recente.
Ressalte-se, o uso de tamanha cautela pelos julgadores, além de ferir o direito básico
do consumidor à efetiva reparação dos danos sofridos, obstaculariza a concretização dos fins a
que se destina o instituto da responsabilidade civil, sobretudo no que diz respeito às suas
funções compensatória, punitiva e preventiva, visto que o consumidor adquirente deixa de
receber a indenização integral a que deveria ter direito, as incorporadoras imobiliárias e as
construtoras acabam saindo impunes e enriquecendo ilicitamente, inexistindo repressão a
prática nociva em referência, de modo a estimular que continue sendo realizada, posto que
mais vantajoso para esses fornecedores.
No que diz respeito aos danos materiais, por sua vez, o Poder Judiciário tem
admitido, inclusive, a indenização por lucros cessantes, além dos danos emergentes, tidos
como os efetivamente já ocorridos ao patrimônio do consumidor341. Neste sentido, é que as
incorporadoras têm sido condenadas ao pagamento do valor dos aluguéis que o adquirente
Rel. Des. Maria Aparecida Santos Gama da Silva, Primeira Câmara Cível, Julgamento em 24/07/2012, DJ.
26/07/2012.
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deixou de receber, desde que a mora se constituiu, ou, conforme o caso, dos valores relativos
à locação de imóvel nas mesmas condições do adquirido, para que o consumidor possa utilizálo como sua moradia provisória, enquanto a entrega deste não acontece342.
Como já visto, a responsabilidade civil independente de culpa das incorporadoras
imobiliárias está prevista tanto na Lei de Incorporações Imobiliárias, de forma expressa,
quanto no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a incorporadora se enquadra
como fornecedor. No que tange ao construtor, entretanto, a legislação imobiliária específica
prevê a sua responsabilidade subsidiária, devendo ser acionada pela própria incorporadora
imobiliária, quando houver culpa por parte daquele.
Ocorre que, buscando assegurar, ao consumidor, a concretização de seu direito
básico à efetiva reparação dos danos materiais e morais sofridos, consagrado no artigo 6º,
inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor343, a legislação consumerista determina que
os todos os fornecedores participantes da cadeia de consumo responderão solidariamente tanto
pelos denominados vícios por insegurança, quanto pelos vícios por inadequação, nos termos
dos artigos 18, caput, 19, caput, e 25344, facilidade que, em muitas situações, se mostra
fundamental, diante do verdadeiro desaparecimento de um ou alguns dos fornecedores
integrantes da cadeia de consumo, o que dificultaria a obtenção da devida reparação da
vítima, não fosse a incidência da responsabilidade solidária.
Tendo em vista a clara identificação do construtor como fornecedor apresentam-se
duas normas aparentemente conflitantes, impondo-se a utilização, mais uma vez, do diálogo
das fontes, a fim de buscar a aplicação simultânea, coerente e coordenada de ambas as
legislações, a luz da Constituição Federal, de forma a alcançar a aplicação mais justa e
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apropriada ao objetivo de ambas as Leis e da própria Constituição, ou seja, a efetiva tutela dos
direitos da parte mais vulnerável da relação, o consumidor adquirente.
Assim é que, embora o consumidor adquirente, em geral, só possua contato com a
incorporadora, também o construtor, quando não for ele próprio o incorporador, poderá ser
acionado em juízo para responder perante os danos causados, respondendo solidariamente e
objetivamente junto com o incorporador, mas somente nos limites de sua contribuição para a
promoção do empreendimento, a não ser que se verifique que a sua participação foi maior do
que a mera execução do serviço de construção, quando será verificada a possibilidade do
alargamento da sua responsabilidade no caso concreto345.
No que diz respeito ao incorporador, especificamente, tem-se que a sua
responsabilidade decorre de vínculo contratual, consoante também já esclarecido. Desta
forma, o fornecedor obriga-se, voluntariamente, a promover a incorporação como um todo,
que engloba a coordenação de todos os procedimentos necessários à execução da construção
do empreendimento, bem como da realização da alienação das unidades autônomas e da
regularização da situação de cada uma delas no Cartório de Registro de Imóveis
competente346, a fim de entregá-las, aos seus compradores, em perfeitas condições de uso, e,
em conformidade com todas as características veiculadas na oferta, devendo observar,
inclusive, o prazo inicialmente acertado, o que, aliás, consiste em obrigação determinada pela
própria Lei Federal 4.591/64, em seu artigo 29, caput347.
Destarte, a incorporadora assume os riscos inerentes à atividade da incorporação
imobiliária, não se desvencilhando do dever de indenizar por prejuízos dela decorrentes, ainda
que a culpa dos danos causados possa ser atribuída ao construtor, visto que a incorporadora,
repita-se, voluntariamente se obrigou em contrato a promover a incorporação imobiliária, nos
termos acima esclarecidos348.
Deste modo, ao constituir-se em mora, a incorporadora atrai para si o dever de
345
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indenizar, diante da presunção, gerada pelo simples descumprimento contratual, de que a
outra parte contratante sofreu uma lesão e, portanto, deve ser reparada, cabendo, entretanto, a
exclusão de sua responsabilidade quando verificada a ocorrência de eventos verdadeiramente
imprevisíveis no decorrer das obras, não se incluindo como caso fortuito e força maior a
realização de greves e as condições climáticas da região, entre outras causas comuns de
atrasos na entrega dos imóveis, por constituírem eventos previsíveis, cujos riscos decorrem da
própria atividade profissional das incorporadoras e das construtoras349.
Assim, diante de todo o exposto, resta evidente o dever de indenizar das
incorporadoras e das construtoras pelos danos morais e materiais decorrentes do atraso na
entrega dos imóveis adquiridos no lançamento aos seus adquirentes, sendo a sua
responsabilidade objetiva e solidária, com fundamento no diálogo das duas principais fontes
normativas aplicáveis à hipótese em análise, quais sejam, a Lei das Incorporações Imobiliárias
e o Código de Defesa do Consumidor.
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5 CONCLUSÃO
Conforme exposto no decorrer deste trabalho, a relação jurídica originada da
aquisição de imóvel na planta junto à incorporadora enquadra-se no âmbito das relações
jurídicas de consumo, devendo, portanto, haver a submissão dessas relações à normatização,
não apenas da legislação específica, mas também do Código de Defesa do Consumidor cuja
aplicação deverá resultar do diálogo entre ambas as fontes normativas, a fim de, sempre à luz
da Constituição Federal, encontrar a solução mais justa para o caso concreto.
Para chegar a essa conclusão, em um primeiro momento, delimitou-se as
características das relações jurídicas de consumo, por meio do estudo de seus elementos e, em
seguida, elucidou-se no que consiste o instituto da incorporação imobiliária, a fim de
demonstrar de que forma os contratos incorporativos, destinados à alienação de imóveis sob o
regime de incorporação, se identificam como de consumo, pondo em relevo os pontos de
interseção entre as referidas relações jurídicas, notadamente a vulnerabilidade inerente ao
consumidor adquirente e o papel de fornecedor exercido pela incorporadora.
Deste modo, restou demonstrado que dos contratos firmados entre os incorporadores
e os adquirentes das unidades imobiliárias decorrem diversos direitos e garantias para os
consumidores adquirentes, em razão da necessária utilização do diálogo das mencionadas
fontes, tendo em visto o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, que impõe uma serie
de deveres ao incorporador, o qual, nessa ótica, é considerado como fornecedor de produtos e
serviços, a saber, de frações ideais de terreno vinculadas às unidades imobiliárias a serem
construídas ou em construção e a promoção da construção do referido imóvel,
respectivamente.
Nessa perspectiva, foram destacados os direitos consumeristas tidos como principais
para os fins deste trabalho em razão da importância que assumem e da necessidade de sua
observância pelos fornecedores, demonstrando como a mora, por parte das incorporadoras,
em entregar o imóvel ao consumidor adquirente pode violá-los, justificando a demanda ao
Poder Judiciário, em busca de reparação pelos prejuízos que essa conduta danosa causa aos
consumidores.
Assim, esclareceu-se como os direitos à liberdade de escolha, à igualdade nas
contratações, à informação, à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, à proteção
contra as cláusulas abusivas, à modificação das cláusulas contratuais que estabelecem
prestações desproporcionais, à efetiva prevenção de danos materiais e morais e o direito
constitucional à moradia podem ser violados pela conduta abusiva e lesiva das
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incorporadoras.
Cabendo destacar que tal ofensa decorre, notadamente, em razão da inobservância
dessas empresas em informar adequadamente os seus consumidores sobre o prazo que
verdadeiramente será o utilizado para a conclusão do empreendimento e entrega das chaves,
bem como do andamento das obras e da inserção da denominadas cláusula de tolerância, que,
regra geral, busca alargar o prazo de entrega do imóvel pelas incorporadoras sem qualquer
motivo justo, gerando verdadeiro desequilíbrio na relação incorporativa, visto que não é dada
ao consumidor a mesma tolerância para arcar com as suas obrigações contratuais, motivo pelo
qual esta cláusula se configura como abusiva devendo, portanto, ser considerada como não
escrita, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Desta forma, demonstrou-se como a ofensa de cada um desses direitos gera
imensuráveis prejuízos ao consumidor adquirente, tanto de ordem patrimonial, quanto
extrapatrimonial, que vê as suas expectativas frustradas, bem como os seus projetos
prejudicados, por não ser possível contar com o imóvel na data em que deveria recebê-lo,
ainda mais quando as incorporadoras atrasam além do previsto nas já abusivas cláusulas de
tolerância que, geralmente, trazem a previsão de alargamento do prazo para entrega das
unidades imobiliárias em 180 (cento e oitenta) dias, ou até mais.
Considerando essa prática abusiva, o presente trabalho buscou esclarecer como se
configura a responsabilidade civil dos incorporadores imobiliários e das construtoras, quando
a obra não fica a cargo do próprio incorporador, demonstrando-se que o dever de indenizar, de
ambos os sujeitos, pelos danos morais e materiais decorrentes do atraso na entrega dos
imóveis adquiridos no lançamento aos seus adquirentes, se fundamenta na responsabilidade
objetiva, e, portanto, independente de culpa, cabendo à vítima somente comprovar o dano
sofrido e o nexo de causalidade entre este e a mora do fornecedor; e na responsabilidade
solidária de ambos os participantes da cadeia de consumo, à luz do diálogo das duas
principais fontes normativas aplicáveis à hipótese em análise, quais sejam, a Lei das
Incorporações Imobiliárias e o Código de Defesa do Consumidor.
A realização dos estudos necessários para a elaboração deste trabalho permitiu
concluir pela caracterização dos contratos incorporativos destinados à alienação de imóveis
adquiridos no lançamento como geradores de relações jurídicas de consumo, de modo que os
seus sujeitos se submetem à normatização, não apenas da legislação específica, mas também
do microssistema consumerista, devendo o incorporador, por caracterizar-se como fornecedor,
observar as normas e princípios constantes do Código de Defesa do Consumidor.
Ocorre que, ao atrasar a entrega dos imóveis aos seus adquirentes, as incorporadoras
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imobiliárias desobedecem essas diretrizes, que decorrem de garantia constitucional,
consagrada no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição, e, por consequência, violam diversos
direitos fundamentais dos consumidores.
Dentre os direitos violados merece destaque o direito básico à proteção contra as
cláusulas abusivas, tendo em vista a frequente utilização da cláusula de tolerância de até 180
(cento e oitenta) dias, que, embora claramente abusiva, nos termos da legislação
consumerista, tem servido para legitimar essa prática incontestavelmente lesiva ao
consumidor, diante da sua aceitação pela jurisprudência recente, bem como pela Câmara dos
Deputados, que acabou modificando o Projeto de Lei nº 178/2011, tornando-o bem menos
rígido para os incorporadores imobiliários do que na sua redação original.
Com efeito, o Poder Legislativo perdeu uma grande oportunidade de instituir um
combate mais eficaz a essa prática e garantir a adequada tutela dos direitos dos consumidores
adquirentes, que permaneceram desprotegidos, em face da aceitação da alegação das
incorporadoras imobiliárias de que o prazo é necessário em razão da ocorrência de
imprevistos, imprevistos estes tão imprevisíveis que os próprios fornecedores já sabem que
vai ocorrer.
Assim, embora o Código de Defesa do Consumidor determine a responsabilidade
civil objetiva e solidária das incorporadoras e construtoras pelos danos materiais e morais que
causem ao consumidor adquirente, impondo que as referidas fornecedoras reparem
integralmente os prejuízos causados, os consumidores adquirentes veem os seus direitos
consumeristas obstacularizados, não sendo possível a efetiva concretização dos direitos à
liberdade de escolha, à igualdade nas contratações, à informação, à proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva, à proteção contra as cláusulas abusivas, à modificação das
cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais, à efetiva prevenção de
danos materiais e morais e o direito constitucional à moradia.
Destarte, muito ainda há de se caminhar para que os consumidores tenham os seus
direitos efetivamente tutelados, sendo necessária uma mudança do posicionamento
jurisprudencial, a partir da compreensão de que muitos dos imprevistos alegados pelas
incorporadoras constituem, na verdade, risco de sua atividade, a exemplo das greves, da falta
de mão de obra especializada e das condições climáticas do local de execução do
empreendimento. Nessa perspectiva, as incorporadoras imobiliárias e as construtoras
seguramente seriam condenadas ao ressarcimento integral dos danos sofridos pelos
consumidores adquirentes, o que certamente inibiria a continuidade de tal prática abusiva.
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