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PARECER 

 

ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DOS EMPRESÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS E 

PRIVADAS - ASEOPP, por seu advogado Pedro Ernesto Celestino Pascoal 

Sanjuan, formula Consulta sobre situação narrada em Ação Civil Pública movida 

contra empresas do Estado de Sergipe que constituem “Associações Pró-

construção” sem fins econômicos (CC, art. 53) compostas por sua diretoria e/ou 
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pessoas a ela ligadas, usando-a como veículo para captação recursos de terceiros 

e execução de projeto de condomínio edilício por construtora por eles mesmos 

nomeada no estatuto da associação, sem, contudo, registrar o Memorial de 

Incorporação, exigido pela Lei 4.591/1964. 

 

Informa que essas empresas, de posse de opção de compra de determinado 

terreno, elaboram projeto de construção, memorial descritivo dos materiais a 

serem nela empregados e orçamento estimativo do custo da construção e com 

base nesses documentos redigem o estatuto de uma associação civil composta 

pelos sócios dessas mesmas empresas e, eventualmente, de algumas outras 

pessoas a eles ligadas, no qual inserem dispositivo que atribui a essa mesma 

associação a responsabilidade pela realização da incorporação imobiliária 

mediante execução do projeto elaborado pela empresa no terreno sobre o qual 

ela obteve opção de compra. 

 

E que diante desse quadro, ajuizou Ação Civil Pública contra as empresas 

ADMINISTRADORA CONDOMINIAL EMPREENDIMENTOS LTDA, 

ESSENZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e NUNES 

ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA visando a sua qualificação como 

incorporadoras dos empreendimentos por elas planejados para as Associações 

Pró-Construção e, em consequência, sua sujeição ao regime jurídico estabelecido 

pelos arts. 28 e seguintes da Lei 4.591/1964, mediante registro de Memorial de 

Incorporação no qual as incorporadoras sejam identificadas como responsáveis 

pela atividade empresarial das respectivas incorporações e as submetam ao 

regime legal de proteção patrimonial dos adquirentes. 

 

O objeto da Consulta consiste em (i) verificar se essa prática se enquadraria no 

regime jurídico próprio da implantação de condomínios edilícios e venda das 
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suas unidades enquanto em construção, (ii) identificar os instituidores e/ou 

membros da “Associação Pró-construção” responsáveis pelos riscos decorrentes 

dessa prática e (iii) verificar se a oferta de produtos e serviços pelos instituidores 

dessas associações se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

 

O nosso parecer – permitimo-nos adiantar a conclusão – é que os atos de 

prospecção de terreno para implantação de condomínio edilício, 

elaboração de projeto, formação de grupo de adquirentes, gestão dos 

recursos deles captados e coordenação dos demais fatores necessários à 

construção e entrega do edifício caracterizam incorporação imobiliária, 

atividade empresarial cujo ato inaugural é o registro de um Memorial 

de Incorporação no Registro de Imóveis, no qual é identificado o 

incorporador beneficiário dos resultados econômico-financeiros e 

responsável pelos respectivos ônus, vedada a transferência das suas 

responsabilidades aos adquirentes, pouco importando se eles integram 

uma associação de adquirentes “para fins não econômicos.” 

 

É, portanto, ilegal o exercício dessa atividade por meio de “Associações Pró-

construção” como relatado na inicial, devendo ser corrigida essa conduta das 

empresas que assim agem, mediante registro dos respectivos Memoriais de 

Incorporação, celebração de compra e venda ou promessa de venda de frações 

ideais com os associados/adquirentes, bem como contrato de construção, seja por 

administração, a preço de custo, ou por empreitada, pois, como ensina Caio 

Mário da Silva Pereira, nessa atividade, esses contratos são tipificados na Lei 

4.591/1964, “celebram-se em torno dos dados oriundos dos documentos 
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arquivados [no Memorial de Incorporação], por tal forma que tudo se passa 

como se em cada contrato fossem transcritos todos os dados do Memorial.”1 

 

Para exame da questão a Consulente apresentou a petição inicial, a contestação e 

demais peças principais do processo em questão, que tramita sob o n°. 0041947-

63.2020.8.25.0001 na 4ª VARA CÍVEL DE ARACAJU DA COMARCA DE 

ARACAJU e o Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO n° 00000848/2021 da 

Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria de Aracaju - Sergipe em face 

das citadas empresas.  

 

Da leitura da inicial da ação é possível extrair as seguintes informações que 

devem ser destacadas para compreensão da situação ora sob exame: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Condomínio e Incorporações. Atualizadores: Sylvio Capanema de 

Souza e Melhim Namem Chalhub. Rio de Janeiro: GEN-Forense, 13. ed. revista e atualizada, 2018, 

p. 285. 

ATA DE INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO/ 

APROVAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO DE 

DIRETORIA 

FINALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 
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o As Associações Pró-Construção são constituídas por meio de 

reunião realizada entre os sócios de empresas construtoras da 

cidade na qual celebram a assembleia inaugural de eleição do 

corpo diretivo, composto pelos próprios administradores e sócios 

dessas  construtoras, aprovam o seu Estatuto,  estabelecem como 

objetivo da associação a aquisição de terreno, o desenvolvimento 

dos projetos de construção planejados para esse terreno, atribuem 

denominação ao empreendimento a ser construído, contratam em 

nome da Associação suas próprias empresas construtoras para 

construção e coordenação do negócio e, por fim, saem ao mercado 

fazendo oferta pública para atrair adquirentes travestidos de 

“associados”.  

 

o A oferta pública para adesão de não associados à incorporação 

imobiliária é feita por meio presencial (stand de vendas), anúncios 

na imprensa formal ou em redes sociais veiculadas com frases 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

APOIO TÉCNICO – AQUISIÇÃO, 

APROVAÇÃO DE PROJETO, 

PUBLICIDADE 

EMPRESA CONTRATADA TEM A MESMA 

TITULARIDADE DA DIRETORIA ELEITA PARA 

REPRESENTAR A ASSOCIAÇÃO 
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atrativas e com intuito de captar clientes travestidos de associados, 

como por exemplo: “breve lançamento”, “faça a sua adesão”, “venha 

conhecer o futuro empreendimento”, “aproveite os últimos lotes 

disponíveis”, “restam pouquíssimas salas do Premier centro 

médico e empresarial e você não pode ficar de fora”, “o seu futuro 

escritório é aqui”, “o seu futuro consultório é aqui”, “não perca 

esta oportunidade”, “ o imóvel dos seus sonhos”, “conquiste o lar 

dos seus sonhos”, dentre outras, cujos exemplos seguem abaixo 

colacionados. 
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o As Associações Pró-Construção já fizeram oferta pública de mais 

de 1.600 (um mil e seiscentas) unidades imobiliárias no mercado 

sergipano por meio de Incorporadoras travestidas de “Associações 

Pró-Construção”, sob o regime de construção à preço de custo, em 

flagrante ofensa à Política Nacional das Relações de Consumo 

destinada a tutelar interesses patrimoniais de todos os 

consumidores, violando ainda a ordem econômica e a livre 

concorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTAGEM DE EMPREENDIMENTOS LANÇADOS POR 

ASSOCIAÇÕES PRO CONSTRUÇÃO – EMPRESAS RÉS NA AÇÃO 

CIVIL PUBLICA 
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PARECER 

 

 

1. O cenário fático que antecedeu a regulamentação da atividade empresarial 

da incorporação imobiliária.  

 

A atividade da incorporação imobiliária ganhou vulto em meados do século 

passado, impulsionada pelo processo de urbanização que então se acelerava. 

 

Dada a inexistência de disciplina legal própria, a organização de grupos de 

adquirentes para construção de edificações coletivas era exercida de maneira 

caótica e abusiva por pessoas não qualificadas para a atividade, “e com o tempo 

constituiu-se a figura, que se batizou com o nome de incorporador,”2 que “nadou 

livremente neste mar sem controle (...), encontrando meios e modos de reduzir 

os seus riscos e de não expor os seus cabedais.”  

 

Em consequência, avolumaram-se os abusos perpetrados por empreendedores 

inescrupulosos que cuidavam de “armar incorporações” e esquivar-se das 

respectivas responsabilidades, transferindo o risco do empreendimento aos 

adquirentes, como noticia Caio Mário da Silva Pereira:  

 

“O mau incorporador, irresponsável e inconsequente, tratou de 

imprimir ao empreendimento feição propícia e cogitou, então, de 

´armar as incorporações´, expressão com que designava as operações 

iniciais de imaginar e projetar a edificação, anunciar a venda com farta 

 
2 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Condomínio e Incorporações, cit., p. 219. 
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publicidade, colocar as unidades, contratando a construção não em 

seu próprio nome, porém no dos adquirentes, e saindo às pressas, 

antes que a espiral inflacionária se agravasse, encurtando os recursos 

e suscitando os desentendimentos. 

(...). 

A grita era geral. 

Acolhemo-la em nosso livro da Propriedade horizontal, apontando o 

descalabro em que andava este rendoso comércio e clamando por uma 

lei que viesse pôr paradeiro a esta irresponsabilidade e ordem nesse 

caos.”3 

 

 

1.1. O regime jurídico especial da incorporação imobiliária. Elementos 

essenciais da caracterização geral. 

 

A situação assim caracterizada reclamava intervenção legislativa para “pôr 

paradeiro a esta irresponsabilidade e ordem nesse caos”. 

 

E, efetivamente, a Lei 4.591/1964 atendeu a esse reclamo ao instituir regime 

jurídico especial a ser observado obrigatoriamente na atividade de construção de 

conjuntos imobiliários e venda de coisa futura, mediante pagamento antecipado 

por parte dos adquirentes, que caracteriza como incorporação imobiliária, 

compreendendo basicamente 

 

a) tipificação da incorporação imobiliária como atividade de coordenação 

dos fatores de construção e venda de conjunto imobiliário que constituirá 

condomínio edilício; 

b) imputação ao incorporador da responsabilidade pela coordenação desses 

fatores, definição dos seus direitos e deveres, bem como dos direitos e 

obrigações dos adquirentes que aderirem ao projeto;  

 
3 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Condomínio e Incorporações, cit., pp. 235/236. 
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c) definição dos requisitos e controle especiais a que se submete a captação e 

a gestão de recursos recebidos dos adquirentes para esse fim;  

d) caracterização do Memorial de Incorporação como forma especial de 

estruturação dessa atividade;  

e) exigência do registro do Memorial de Incorporação no Registro de Imóveis 

como requisito para “negociação sobre unidades autônomas” e 

f) contratação mediante uma das seguintes formas: compra e venda ou 

promessa de compra e venda de unidades imobiliárias como coisa futura, 

“a preço fechado”, contrato de construção por empreitada e contrato de 

construção por administração, a preço de custo.4    

 

O ato inaugural dessa atividade é o registro do Memorial de Incorporação, forma 

prescrita em lei para habilitar o empresário a exercê-la, do mesmo modo que, 

mutatis mutandis, o Estatuto ou o Contrato Social é o ato inaugural, forma 

prescrita em lei, para constituição de uma sociedade empresária e seu registro na 

Junta Comercial a habilita à realização do seu objeto social.  

 

É o registro do Memorial de Incorporação que habilita o incorporador a “negociar 

sobre unidades autônomas” (Lei 4.591/1964, art. 32,5 e Lei de Registros Públicos, 

art. 167, I, 176), “promover e realizar a construção” (Lei 4.591/1964, art. 28) e 

articular os fatores de produção necessários a esse fim, “coordenando e levando 

a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a 

 
4 Lei 4.591/1964: “Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-

ão pela presente Lei. Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se incorporação imobiliária 

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.” 

5 Lei 4.591/1964: “Art. 32. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas 

após ter arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, os seguintes documentos:” 

6 Lei 6.015/1973: “Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o 

registro: (...); 17) das incorporações, instituições e convenções de condomínio.” 
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certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas.” (Lei 

4.591/1964, art. 29)7 

 

O registro do Memorial de Incorporação é dotado de fé pública registral que 

infunde na generalidade das pessoas a legítima confiança na seriedade da 

habilitação do incorporador, ali identificado, para captação de recursos de 

terceiros e sua aplicação na construção, bem como para transmissão da 

propriedade das futuras unidades imobiliárias.8 

 

É o registro do Memorial de Incorporação no Registro de Imóveis que identifica 

o incorporador como empresário responsável pela coordenação dos atos 

necessários à realização do objeto da incorporação – execução da obra, entrega 

das unidades e liquidação do passivo da incorporação. 

 

É mediante termo próprio, anexado ao Memorial de Incorporação, que o 

incorporador divide o terreno e discrimina as frações ideais a que se vincularão 

as unidades imobiliárias projetadas, de modo a que, por efeito do registro do 

Memorial, essas frações ideais sejam qualificadas como objeto de direito real de 

propriedade e, portanto, se tornem passíveis de alienação ou oneração; articulado 

a esse efeito e por força dele, é o registro do Memorial de Incorporação que 

assegura a investidura dos adquirentes em direito real de aquisição (Código 

Civil, arts. 1.417 e 1.418) e no poder jurídico de ceder esse direito, pois é esse 

 
7 Lei 4.591/1964: “Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou 

não, que embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais 

de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem 

construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para 

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

se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras 

concluídas.” 

8 Sobre o rigor jurídico e técnico da formação do Memorial de Incorporação, permitimo-nos 

remeter ao nosso Incorporação Imobiliária, 5. ed., 2019, pp. 59/160.  
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registro que confere efetividade à regra do § 4º do art. 35 da Lei 4.591/1964, que 

assegura aos adquirentes a averbação da “carca-proposta” ou do “documento de 

ajuste preliminar”. 

 

O registro no Registro de Imóveis é o meio definido por lei para divulgação do 

projeto de construção aprovado pelas autoridades competentes, da descrição e 

caracterização do conjunto imobiliário no formato-padrão definido pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sem prejuízo das ações de 

marketing e propaganda que o incorporador vier a definir a seu exclusivo 

critério. 

 

Pelo exame dos documentos constantes do registro do Memorial, listados nas 

alíneas do art. 32 da Lei 4.591/1964, os interessados podem constatar a aptidão do 

incorporador para celebrar contratos, promover a construção, por si ou por 

terceiros, e entregar as futuras unidades; esse dossiê é composto também por 

documentos que fornecem aos adquirentes elementos para aferir seu 

comprometimento financeiro pela construção das unidades reservadas para o 

permutante do terreno (arts. 32, “l”, e 39). 

 

Considerando que essa atividade demanda vultosos investimentos mediante 

captação de recursos de terceiros mediante oferta pública, a lei submete a 

incorporação imobiliária a rigorosas normas prudenciais de prevenção e alocação 

de riscos, exige o aporte de capital do incorporador para custeio das unidades, 

enquanto não vendidas (§ 6º do art. 35), impõe a observância de um regime de 

vinculação de receitas e sujeita o incorporador a sanções civis e penais, nos 

termos dos arts. 31-A a 31-F, 41, 43, 65, 66, entre outros, da Lei 4.591/1964, e do 

art. 833, XII, do Código de Processo Civil. 
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Trata-se de normas de ordem pública, visando a proteção da economia popular, 

pois, como observa Caio Mário da Silva Pereira, o incorporador “mobiliza 

capitais alheios” e sua atuação “desborda da pessoa do outro contratante para 

alcançar a própria comunidade”,9 razão pela qual o art. 66 da Lei 4.591/1964 o 

sujeita às sanções penais previstas na Lei 1.521/1951 caso negocie frações ideais 

sem prévio registro do Memorial de Incorporação (art. 66, I) ou deixe de celebrar 

o contrato de promessa de venda e a convenção de condomínio no prazo de 60 

dias fixado pelo art. 35 (art. 66, III).10 

 

 

2. O caso da Consulta. Necessidade de adequação da “Associação Pró-

construção” ao regime jurídico da Lei 4.591/1964. 

 

Considerando que a captação e a gestão de recursos de grupos de adquirentes de 

conjuntos imobiliários em construção sujeitam-se compulsoriamente a esse 

regime jurídico especial, que se encontra consolidado há mais de meio século, era 

de se imaginar que já tivessem sido banidas do mercado as práticas abusivas que 

justificaram a sanção da Lei 4.591/1964. 

 
9 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Condomínio e Incorporações, cit., item 167. Diz o autor: “verifica-

se que ele [incorporador] mobiliza capitais alheios, atua no plano da economia popular, oferece 

ao grande público anônimo os seus serviços e, no caso de frustração dos resultados, o impacto 

desborda da pessoa do outro contratante para alcançar a própria comunidade e, portanto, tem 

efeitos sociais tão profundos ou talvez mais do que os de natureza meramente individual.” 

10 Lei 4.591/1964: “Art. 66. São contravenções relativas à economia popular, puníveis na forma 

do artigo 10 da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951: I - negociar o incorporador frações ideais 

de terreno, sem previamente satisfazer às exigências constantes desta Lei; (...); III - deixar o 

incorporador, sem justa causa, no prazo do artigo 35 e ressalvada a hipótese de seus § § 2º e 3º, 

de promover a celebração do contrato relativo à fração ideal de terreno, do contrato de construção 

ou da Convenção do condomínio; (...). PENA - Multa de 5 a 20 vezes o maior salário-mínimo legal 

vigente no País. Parágrafo único. No caso de contratos relativos a incorporações, de que não 

participe o incorporador, responderão solidariamente pelas faltas capituladas neste artigo o 

construtor, o corretor, o proprietário ou titular de direitos aquisitivos do terreno, desde que 

figurem no contrato, com direito regressivo sobre o incorporador, se as faltas cometidas lhe forem 

imputáveis.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1521.htm#art10
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Contudo, as narrativas da inicial e da contestação da Ação Civil Pública objeto 

da Consulta indicam as empresas rés fizeram uma remontagem do cenário 

caótico do início dos anos 1960, com pequenas nuances de forma, isto é, criaram 

uma nova forma de transferência dos riscos do negócio aos adquirentes, fazendo-

o mediante adesão a “Associações Pró-construção”, sem prévio registro de 

Memorial de Incorporação, em flagrante violação das normas de ordem pública 

instituídas pela Lei 4.591/1964. 

 

Com efeito, como consta dos autos da Ação Civil Pública objeto da Consulta, as 

empresas rés prospectam terreno para edificação de conjunto imobiliário, obtêm 

do proprietário opção de compra, em regra mediante permuta no local, elaboram 

estudo arquitetônico e esboçam orçamento estimativo de construção. 

 

Em seguida, os diretores e funcionários dessas empresas constituem uma 

associação para fins não econômicos com base nos arts. 53 e seguintes do Código 

Civil, a que denominam “Associação Pró-construção”, e definem como seu objeto 

a captação e gestão de recursos do público para construção do conjunto 

imobiliário; no próprio estatuto da associação, seus organizadores formalizam a 

contratação de construtora e, mesmo sem registro do Memorial de Incorporação 

exigido pelo art. 32 da Lei 4.591/1964, divulgam o plano de negócio e contratam 

com adquirentes mediante simples adesão à “associação pró-construção”, 

imputando-lhes a responsabilidade pela execução da obra e sujeitando-os a 

pesada multa caso dispensem a construtora previamente nomeada no estatuto. 

 

Por essa forma, as empresas rés procuram justificar a violação das normas da Lei 

4.591/1964, mas não há como escapar do campo de incidência dessa lei especial, 

pois é nela que se encontra a disciplina da atividade incorporativa, ainda que 
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exercida mediante simples execução da construção, não podendo, jamais, ser 

exercida com base nas normas que regulam associações “para fins não 

econômicos”, pois trata-se, por expressa definição legal, de atividade 

empresarial, portanto, de fins lucrativos, seja mediante venda de unidade a ser 

entregue pronta e acabada, seja mediante contratação da construção, por 

empreitada ou por administração, como previsto nos arts. 58/62 da Lei 

4.591/1964. 

 

Veja-se, a título ilustrativo, a miscelânea argumentativa constante às fls 29 da 

contestação das empresas rés, na qual elas mesmas reconhecem estarem sujeitas 

ao regime jurídico da Lei 4.591/1964. 

 

Com efeito, as empresas rés alegam que “as entidades objeto da ação não são 

cooperativas, mas associações” e reconhecem expressamente que “são regidas 

(...) pela Lei das Incorporações nos arts. 58 a 62 citados loco acima”. Acrescentam 

que elas, as empresas rés.   

 

A argumentação assim desenvolvida exprime uma contradição em termos, pois 

diz que as associações constituídas para fins não econômicos de que trata o art. 

53 do Código Civil “são regidas pela Lei das Incorporações”, que disciplina a 

atividade empresarial da incorporação. 

 

De outra parte, alegam que as atividades exercidas pelas empresas rés são 

“permitidas expressamente pelo disposto na Seção III do Capítulo III da Lei 

4.591/64, que regula a incorporação a preço de custo como instituto diferenciado 

do tradicional”,  

 

Observe-se que, apesar de sustentarem que exercem atividade regulada pela Lei 
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4.591/1964 e que “são perfeitamente autorizadas por expressa disposição legal. 

Inclusive a publicidade”, as empresas rés a violam ao deixarem de registrar o 

Memorial de Incorporação, ao descumprirem as regras a que se sujeita a 

publicidade (que exige a menção ao número do registro do Memorial), e ao 

negarem aos adquirentes/associados a celebração dos contratos tal como 

tipificados nessa mesma Lei 4.591/1964, em razão da qual, aliás, sujeitam-se à 

multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) das quantias pagas pelos 

adquirentes/associados. 

 

Ao se manifestarem nesses termos, as próprias empresas rés revelam, na sua 

contestação, a extensão e a profundidade da violação da Lei 4.591/1964, que 

perpetram ao promoverem incorporações imobiliárias mediante constituição de 

“Associações Pró-construção” sem prévio registro do Memorial de Incorporação 

e sem outorga dos contratos tipificados nessa mesma lei. 

 

Ora, estando a atividade de captação e gestão de recursos de terceiros para 

construção de conjuntos imobiliários sujeita a um regime jurídico próprio, essa é 

a disciplina aplicável compulsoriamente essa atividade, não sendo admitida sua 

substituição pelas normas gerais do direito comum que dispõem sobre a 

constituição de pessoa jurídica sem finalidade econômica, de que tratam os arts. 

53 e seguintes do Código Civil. 

   

Ainda que não houvesse tão evidente incompatibilidade entre a atividade 

lucrativa da incorporação imobiliária e a atividade não lucrativa das 

“Associações Pró-construção”, a situação caracteriza antinomia, que se soluciona 

pelo critério da lex specialis, como ensina Carlos Maximiliano, pelo qual 

“preferem-se as disposições que se relacionam mais direta e especialmente com 

o assunto de que se trata (...), por se considerar de importância preponderante o 
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que respeita diretamente à espécie”.11  

 

No caso da Consulta, a prevalência da Lei 4.591/1964 é justificada pela 

necessidade de proteção da economia popular, mediante tutela especial que 

exige alto grau de profissionalização e de responsabilização do empresário gestor 

dos recursos de terceiros, em conformidade com a administração dessa atividade 

lucrativa, e atenda aos requisitos de desdobramento da propriedade e 

constituição de direitos reais sobre frações ideais, além de outros elementos 

destinados à realização de escopo insuscetível de ser alcançado por uma 

associação “para fins não econômicos” de que tratam as normas gerais dos arts. 

53 e seguintes do Código Civil. 

 

Com efeito, o registro, em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, do 

estatuto de uma associação “para fins não econômicos” não produz os efeitos 

jurídicos assegurados pela Lei 4.591/1964, destacadamente a identificação das 

frações ideais do terreno como objeto de direito real de propriedade; ademais, o 

estatuto não é dotado da efetividade necessária ao cumprimento de deveres 

previstos nos arts. 32, § 3º, 35, § 4º, 35-A, XI, da Lei 4.591/1964, que exigem a 

divulgação do número do registro do Memorial de Incorporação, sua indicação 

na “carta-proposta” e no “documento de ajuste preliminar” e, ainda, nos 

contratos de venda, promessa de venda e/ou no contrato de construção.  

 

Essas são algumas das normas especiais destinadas à produção de efeitos 

patrimoniais próprios da atividade da incorporação imobiliária, indispensáveis 

à segurança jurídica do mercado consumidor, em estrita conformidade com os 

requisitos legais da transmissão de propriedade e com a prevenção e a alocação 

 
11 MAXIMILIANO, Carlos, Hermenêutica e aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 9. 

ed., 1979, n. 141. 
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dos riscos inerentes à captação e gestão de recursos de terceiros, por meio de um 

regime especial de vinculação de receita e de controle orçamentário. 

 

 

2.1. A criação e a transmissão de direito real sobre as frações ideais aos 

adquirentes. 

 

A efetividade da transmissão de propriedade aos adquirentes é a ratio da 

definição do Memorial de Incorporação como instrumento peculiar de 

organização do empreendimento e de qualificação do seu registro como pré-

requisito da negociação das frações ideais e respectivas acessões, pois, como é de 

conhecimento corrente, a validade e eficácia de qualquer título translativo de 

direito real sobre bem imóvel – que constitui o escopo específico da incorporação 

imobiliária – tem como pressuposto necessário a existência, no Registro de 

Imóveis, de identificação do imóvel como objeto de direito real de propriedade. 

 

O requisito assim estabelecido conforma-se aos elementos que caracterizam a 

categoria dos direitos reais sobre imóveis e fundamenta-se nos princípios que 

orientam o sistema registral, particularmente os da especialidade e da legalidade.  

 

De uma parte, a especialidade, ou discriminação, como ensina Afrânio de Carvalho, 

diz respeito à existência legal dos bens imóveis como objeto de direito real (isto 

é, coloca-os no mundo jurídico e os torna passíveis de serem legalmente 

transmitidos ou onerados), que só se considera constituído a partir da sua 

identificação como tal no Registro de Imóveis, mediante descrição, localização e 

demais elementos que 

 

“[lhes dão identidade própria com] sua representação escrita como 
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individualidade autônoma, com o seu modo de ser físico, que o torna 

inconfundível e, portanto, heterogêneo em relação a qualquer outro”.12  

 

De outra parte, o princípio da legalidade está associado ao art. 32 da Lei 4.591/1964 

e ao art. 167, I, 17, da Lei 6.015/1973, que definem o modo de qualificação das 

frações ideais como objeto de direito de propriedade, dotando cada uma delas de 

“individualidade autônoma” mediante registro do Memorial de Incorporação no 

Registro de Imóveis. 

 

Trata-se de ato privativo do oficial do Registro de Imóveis (Constituição Federal, 

art. 236 e Lei 8.935/1994), ao qual cabe proceder à qualificação registral13, de que 

resulta a atribuição de (i) “representação escrita como “individualidade 

autônoma” às frações ideais e (ii) garantia de registro dos contratos, pelo qual os 

adquirentes são investidos no direito real de aquisição.  

 

É com base nesses pressupostos que Caio Mário da Silva Pereira salienta que “a 

grande inovação instituída pela Lei n. 4.591 foi ter erigido os direitos dos 

adquirentes de unidades em direitos reais”:  

 

“A grande inovação instituída pela Lei n. 4.591/1964 foi a criação de 

direito real, instituído em favor dos adquirentes de unidades, como 

também do incorporador, com o registro da incorporação (...), foi ter 

erigido os direitos dos adquirentes de unidades em direitos reais.” 

(destaques do autor).14 

 

 
12 CARVALHO, Afrânio de. Registro de imóveis. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 247. 

13 KÜMPEL, Vitor Frederico, Tratado Notarial e Registral. São Paulo: YK Editora, 2020, p. 233: 

“A qualificação registral, ou registraria, consiste na exteriorização do princípio da legalidade, ou 

seja, constitui a forma mais contundente deste, ante a incumbência do registrador de fazer análise 

de acordo com o ordenamento jurídico em vigor.” 

14 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Condomínio e Incorporações, cit., pp. 284/285. 
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Essa grande conquista do mercado consumidor,15 entretanto, não é propiciada 

pelas “Associações Pró-construção”, pois só é legalmente possível atribuir direito 

real aos adquirentes se as frações ideais a que se vincularão suas futuras unidades 

imobiliárias forem identificadas nos respectivos contratos exatamente como 

descritas no Registro de Imóveis, como exige o art. 225 da Lei de Registros 

Públicos,16 o que só será possível se tiver sido registrado o Memorial de 

Incorporação. Caso contrário, os contratos não são admitidos ao registro, 

frustrando-se a legítima expectativa dos adquirentes de obtenção de direito real. 

 

É ainda Caio Mário da Silva Pereira que leciona sobre a essencialidade do registro 

do Memorial de Incorporação, por ser ato inaugural do exercício da atividade da 

incorporação imobiliária e por constituir elemento integrante dos “contratos de 

construção (qualquer que seja o regime adotado, empreitada ou administração)”, 

valendo reproduzir sua lição: 

 

“As vendas de frações ideais de terreno e os contratos de construção 

(qualquer que seja o regime adotado, empreitada ou administração) 

celebram-se em torno dos dados oriundos dos documentos 

arquivados, por tal forma que tudo se passa como se em cada contrato 

fossem transcritos todos os dados do memorial. 

Este, uma vez arquivado em cartório, deixa de pertencer ao 

incorporador, que, por não ter mais poder sobre ele, não o pode 

alterar. 

As modificações, que comporta, serão aquelas ajustadas com a outra 

 
15 Permitimo-nos remeter ao nosso Incorporação Imobiliária, GenForense, 5. ed., 2019, item 2.1.1.   

16 Lei 6.015/1973: “Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, nas escrituras e nos 

autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as 

localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só 

de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que 

distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão 

do registro imobiliário. § 1º As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem 

constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro.  § 2º Consideram-

se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não 

coincida com a que consta do registro anterior.” 
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parte, mas, como a outra parte são os adquirentes de unidades, 

somente com a unanimidade destes será possível a sua alteração. 

A grande inovação advinda do regime instituído na Lei n. 4.591, de 16 

de dezembro de 1964, foi ter erigido os direitos dos adquirentes de 

unidades em direitos reais.”17 

 

Tollitur quaestio 

 

Pouco importando que o empresário opte por empregar uma entidade 

associativa para cuidar dos interesses dos adquirentes, é essencial o registro do 

Memorial de Incorporação e “os contratos de construção (qualquer que seja o 

regime adotado, empreitada ou administração) celebram-se em torno dos dados 

oriundos dos documentos arquivados” no dossiê denominado Memorial de 

Incorporação. 

 

Nesse contexto, avulta outra relevantíssima questão: ainda que a construção seja 

contratada por administração a preço de custo, trata-se de contrato de prestação 

de serviços que devem ser fornecidos pela construtora contratada, à qual 

compete contratar os funcionários em seu próprio nome, não podendo transferir 

essa atribuição à associação ou aos adquirentes diretamente, pois uma tal 

transferência de responsabilidade pelo fornecimento dos serviços de construção 

desvirtuaria não só a natureza jurídica do contrato de prestação de serviços de 

construção, mas violaria também nesse aspecto a Lei 4.591/1964. 

 

De outra parte, ainda em relação à incoerência das condutas das empresas rés na 

atividade objeto da Ação Civil Pública objeto da Consulta, a cobrança de 

comissão de corretagem dos associados é incompatível com a atividade 

 
17 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Condomínio e Incorporações, cit, o. 285. 
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associativa, pois, neste caso, trata-se de captar “associados”, e não de compra e 

venda de imóveis, inclusive a construir. 

 

 

2.2. Outros efeitos de proteção contratual e patrimonial dos adquirentes. 

 

Além da criação de direito de propriedade sobre cada uma das frações ideais, o 

registro do Memorial de Incorporação atesta que o incorporador cumpriu todos 

os requisitos estabelecidos pela Lei 4.591/1964 e, dada a fé pública de que são 

dotados os atos de registro, inspira no público consumidor a legítima confiança 

em que o incorporador ali identificado está legalmente habilitado a exercer essa 

atividade. 

 

Esse registro deve ser amplamente divulgado mediante indicação do respectivo 

número e da Circunscrição onde foi efetivado (Lei 4.591/1964, art. 32, § 3º)18 e dá 

aos interessados acesso aos elementos de caracterização do empreendimento, tais 

como o projeto de construção e o orçamento atualizado da obra, bem como a 

documentos cujo exame lhes permite aferir o grau do comprometimento 

financeiro que assumirão perante o proprietário do terreno, pois é no Memorial 

de Incorporação que o incorporador define “a quota-parte da área das unidades 

a serem entregues em pagamento do terreno”.19 

 
18 Lei 4.591/1964: “Art. 32. (...). § 3º O número do registro referido no § 1º, bem como a indicação 

do cartório competente, constará, obrigatoriamente, dos anúncios, impressos, publicações, 

propostas, contratos, preliminares ou definitivos, referentes à incorporação, salvo dos anúncios 

´classificados´.” 

19 Lei 4.591/1964: “Art. 39. Nas incorporações em que a aquisição do terreno se der com 

pagamento total ou parcial em unidades a serem construídas, deverão ser discriminadas em 

todos os documentos de ajuste: I - a parcela que, se houver, será paga em dinheiro; Il - a quota-

parte da área das unidades a serem entregues em pagamento do terreno que corresponderá a 

cada uma das unidades, a qual deverá ser expressa em metros quadrados. Parágrafo único. 

Deverá constar, também, de todos os documentos de ajuste, se o alienante do terreno ficou ou 

não sujeito a qualquer prestação ou encargo.” 
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Aqui avulta mais uma incoerência da defesa apresentada pelas empresas rés, na 

qual alegam que sua conduta – constituição de “Associações Pró-construção” 

para realizar incorporação imobiliária sem registro de Memorial de Incorporação 

– seria lícita, “inclusive a publicidade”, pois, ao contrário do que alegam, não 

indicam na publicidade o número do registro do Memorial de Incorporação, 

como exige o § 3º do art. 32. 

 

A lei define os tipos admitidos para contratação com os adquirentes após o 

registro do Memorial, conferindo-lhes caracterização peculiar a cada um deles, 

seja a venda, a promessa de venda, o contrato de construção por empreitada ou 

o contrato de construção por administração, nos termos dos arts. 28, 29, e 48 a 62 

da Lei 4.591/1964, ao qual a doutrina atribui a denominação de contrato de 

incorporação.20  

 

Além disso, determina que o incorporador outorgue o contrato em sessenta dias 

da data da expiração do prazo de carência e que o contrato seja vinculado ao 

Memorial de Incorporação, devendo dele constar a indicação do Cartório onde 

foi feito seu registro e o respectivo número.21 

 

Mas, mesmo que o incorporador descumpra a obrigação de outorgar o contrato 

 
20 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Condomínio e Incorporações. Atualizadores: Sylvio Capanema 

de Souza e Melhim Namem Chalhub. Rio de Janeiro: GEN-Forense, 13. ed. revista e atualizada, 

2018, itens 140, 144 e 153, entre outros. RIZZARDO, Arnaldo, Condomínio edilício e incorporação 

imobiliária. Rio de Janeiro: GenForense, 8. ed., 2021, pp. 281 e ss. CHALHUB, Melhim Namem, 

Incorporação Imobiliária. Rio de Janeiro: GenForense, 5. ed., 2019, itens 4.3 e seguintes, dentre 

outros. 

21 Lei 4.591/1964: “Art. 35-A.  Os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou 

promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação imobiliária serão 

iniciados por quadro-resumo, que deverá conter: (...); XI - o número do registro do memorial de 

incorporação, a matrícula do imóvel e a identificação do cartório de registro de imóveis 

competente.” 
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no prazo fixado na lei, ainda assim o regime jurídico especial da incorporação 

imobiliária assegura os direitos patrimoniais dos adquirentes, pois a lei (i) erige 

a “carta-proposta” e o “documento de ajuste preliminar” ao nível do contrato de 

promessa de compra, facultando sua averbação no Registro de Imóveis, que 

confere ao adquirente direito real de aquisição da fração ideal e respectivas 

acessões, e (ii) assegura aos adquirentes a obtenção do contrato definitivo de 

compra e venda mediante adjudicação compulsória. (art. 35, § 4º).22  

 

E, mais, em caso de descumprimento dessa obrigação, a lei sujeita o incorporador 

à multa de 50% das quantias pagas pelos adquirentes (art. 35, § 5º)23, além das 

consequências penais por negociar com os adquirentes sem o prévio registro do 

Memorial de Incorporação (Lei 4.591/1964, arts. 35 e 66, I e II).   

 

 

2.3. Impossibilidade de substituição do registro do Memorial de Incorporação 

por “Associação Pró-construção.” 

 

As disposições legais aqui referidas regulamentam a atividade da incorporação 

imobiliária e, em razão da peculiar complexidade dessa atividade, são de 

aplicação compulsória e insuscetíveis de substituição pelas normas gerais dos 

 
22 Lei 4.591/1964: “Art. 35. O incorporador terá o prazo máximo de 60 dias, a contar do termo 

final do prazo de carência, se houver, para promover a celebração do competente contrato relativo 

à fração ideal de terreno, e, bem assim, do contrato de construção e da Convenção do condomínio, 

de acordo com discriminação constante da alínea "i", do art. 32. (...). § 4º Descumprida pelo 

incorporador e pelo mandante de que trata o § 1º do art. 31 a obrigação da outorga dos contratos 

referidos no caput deste artigo, nos prazos ora fixados, a carta-proposta ou o documento de ajuste 

preliminar poderão ser averbados no Registro de Imóveis, averbação que conferirá direito real 

oponível a terceiros, com o consequente direito à obtenção compulsória do contrato 

correspondente.” 

23 Lei 4.591/1964: “Art. 35. (...). § 4º Descumprida (...) a obrigação da outorga dos contratos (...). § 

5º Na hipótese do parágrafo anterior, o incorporador incorrerá também na multa de 50% sobre a 

quantia que efetivamente tiver recebido, cobrável por via executiva, em favor do adquirente ou 

candidato à aquisição” 



MELHIM  NAMEM  CHALHUB 
                                                       ADVOGADO  

                       
 

25 

 

arts. 53 e seguintes do Código Civil, dada a absoluta incompatibilidade entre seus 

distintos objetos, caracterizando-se situação antinômica na qual prevalece aquele 

regime jurídico especial com base no critério da lex specialis. 

 

A omissão do incorporador em organizar essa atividade mediante registro do 

Memorial de Incorporação no Registro de Imóveis, requisito legal indispensável 

para negociação das frações ideais e celebração do contrato de construção, frustra 

a legítima expectativa dos adquirentes de serem investidos desde logo no direito 

real de aquisição das frações ideais e acessões que constituirão as futuras 

unidades imobiliárias. 

 

O fato de as empresas rés na Ação Civil Pública objeto da Consulta terem optado 

pela contratação da construção por administração, a preço de custo, não afasta o 

empreendimento do campo de incidência das normas da Lei 4.591/1964 nem as 

exime da sua responsabilidade como incorporadoras, pois a contratação da 

construção por administração, a preço de custo, é uma das formas de 

incorporação imobiliária, hipótese em que deve observar os elementos de 

tipificação estabelecidos pelos arts. 48/54 e 58/62, a par do prévio registro do 

Memorial de Incorporação. 

 

E, na medida em que a partir da vigência da Lei 4.591/1964 o ato que habilita o 

empresário a exercer essa atividade é o registro do Memorial de Incorporação no 

Registro de Imóveis, sua substituição pela esdrúxula figura da “Associação Pró-

construção” configura a contravenção penal prevista no art. 66, I e III, da Lei 

4.591/1964. 

 

Além disso, a prática dessa atividade sem observância desse requisito legal de 

ordem pública expõe os associados (rectius, adquirentes) ao limite da 
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vulnerabilidade decorrente da adesão a uma forma de contratação incompatível 

com o sistema de proteção dos adquirentes, situação que demanda intervenção 

do Judiciário, tal como requerida na Ação Civil Pública objeto da Consulta, para 

compelir os empresários por ela responsáveis a registrar os respectivos 

Memoriais de Incorporação e outorgar aos adquirentes contratos capazes de lhes 

oferecer a segurança jurídica inerente à tipologia e aos mecanismos de proteção 

patrimonial instituídos pela Lei 4.591/1964 e pelo Código de Processo Civil para 

os empreendimentos enquadrados nessa caracterização. 

 

 

2.4. Novas estruturas organizacionais da atividade da incorporação imobiliária, 

sem prejuízo do regime jurídico especial instituído pela Lei 4.591/1964. 

 

No curso das transformações sociais e econômicas ao longo da vigência da Lei 

4.591/1964, novas estruturas organizacionais vão surgindo na dinâmica natural 

do mercado, inclusive por efeito da instituição de novas normas de segregação 

patrimonial de cada empreendimento, como aquelas instituídas pelos arts. 31-A 

e seguintes da Lei 4.591/1964 e o art. 833, XII, do Código de Processo Civil. 

 

Independente dessas e outras alterações legislativas, na prática do mercado as 

empresas idealizam novas estruturas organizacionais capazes de conferir maior 

eficiência na exploração econômica do terreno mediante realização de 

incorporação imobiliária. 

 

São nesse sentido o emprego de estruturas societárias peculiares, como, por 

exemplo, a constituição de uma sociedade de propósito específico – SPE tendo 

por objeto a realização de uma única incorporação imobiliária; a sujeição de uma 

incorporação imobiliária ao regime da afetação patrimonial; a contratação de 
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garantia de financiamento da construção mediante cessão fiduciária dos créditos 

oriundos da comercialização; a realização de investimentos por meio de fundos 

de investimento imobiliário, entre outras estruturas nas quais pode ser inserida 

a realização de uma incorporação imobiliária. Nesse contexto, não raras vezes o 

terreno é adquirido mediante cessão de quotas ou de ações de uma SPE em cujo 

ativo esteja alocado, operando-se por essa forma a contratação com o 

incorporador e/ou os adquirentes, e não por meio de compra ou permuta por área 

a ser construída no local. 

 

Não há impedimento legal a que o mercado desenvolva essas e outras formas 

lícitas de estruturação econômica e/ou financeira de um empreendimento 

visando maior eficiência, mas, não obstante, a faculdade de buscar formas mais 

eficientes de exploração do negócio não autoriza a descaracterização do contrato 

de incorporação nem substituem seu regime jurídico especial, mantendo-se 

inalterada a exigência de prévio registro do Memorial de Incorporação e de 

outorga dos contratos aos adquirentes no prazo de sessenta dias, com a 

identificação das respectivas frações ideais, tal como tipificados pelos arts. 28, 29, 

e 48 a 62, da Lei 4.591/1964. 

 

O fato de as empresas rés utilizarem como veículo para realização do seu negócio 

uma “Associação Pró-construção” não o afasta do campo de incidência do regime 

jurídico especial da incorporação imobiliária, dado que a impropriedade dessa 

estrutura organizacional é tão irrelevante quanto a imprópria denominação 

atribuída a um contrato, como observa José Carlos Barbosa Moreira: “a natureza 

de qualquer ato jurídico (e os contratos não fazem exceção à regra) se determina 



MELHIM  NAMEM  CHALHUB 
                                                       ADVOGADO  

                       
 

28 

 

pelo respectivo conteúdo, e não pelo nomen juris, eventualmente impróprio, que 

lhe haja sido atribuído.”24 

 

Assim, a criatividade das empresas rés em valer-se de entidades associativas, do 

mesmo modo que outras empresas empregam diferentes tipos societários, não 

tem o condão de desvirtuar o conteúdo da incorporação imobiliária, 

permanecendo íntegro o conjunto de elementos que a compõem a partir do ato 

inaugural correspondente ao registro do Memorial de Incorporação, como 

observa Marcus Vinícius Motter Borges  

 

“O que não pode ocorrer – e somente isso é que está errado – é o 

manejo dessas formatações objetivando afastar a necessidade de 

registro de incorporação imobiliária e, por conseguinte, a incidência 

da Lei n. 4.591/1964 e o seu sistema de proteção ao adquirente. Por 

mais sofisticada que seja a estruturação jurídica do empreendimento 

(...), restará configurada a incorporação imobiliária, a figura do 

incorporador. Nesse caso, é imperativa a incidência da Lei n. 

4.591/1964.”25 

 

É a situação narrada na Ação Civil Pública objeto da Consulta, em relação à qual 

a jurisprudência tem reconhecido, invariavelmente, que a contratação de 

construção de edificação coletiva mediante adesão de adquirentes no curso da 

obra continua sujeita ao regime da Lei 4.591/1964, mesmo que para esse fim sejam 

adicionalmente utilizadas estruturas de “associação, clube de investimento, 

cooperativa ou sociedade”. 

 

Vejam-se, a título de ilustração, os seguintes acórdãos: 

 
24 MOREIRA, José Carlos Barbosa, Ação renovatória. Qualificação jurídica do negócio. In Temas 

de Direito Processual, São Paulo: Saraiva, 2. ed., 1988, p. 146. 

25 BORGES, Marcus Vinícius Motter, Incorporação Imobiliária. In: BORGES, Marcus Vinícius, 

(coord.). Curso de Direito Imobiliário Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2021. 

p. .... 
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“Pouco importa a estrutura jurídica da empreendedora – associação, 

clube de investimento, cooperativa ou sociedade – com o objetivo de 

alienação de unidades autônomas futuras, em construção ou a 

construir, antes de instituído o condomínio edilício. O que importa é 

a natureza da atividade, que sempre consiste, com maior ou menor 

variação, em serviços remunerados de construção de unidade 

autônoma futura, vinculada à fração ideal de terreno”26. 

 

“O fato de a cooperativa habitacional invocar o regime da Lei n.º 

5.764/71, para proteger seus interesses, não significa que os 

cooperados estejam desamparados, pois as normas gerais do contrato, 

os dispositivos que tutelam o consumidor e a lei de incorporação 

imobiliária, atuam como referências de que, nos negócios onerosos, os 

saldos residuais somente são exigíveis quando devidamente 

demonstrados, calculados e provados - Abuso do exercício de 

controlar a evolução dos gastos da incorporação Precedentes da Corte. 

Manutenção da verba honorária em R$ 2.000,00, de modo a remunerar 

dignamente o advogado da parte vencedora. Não provimento.”27 

 

“Apelação cível - ação de rescisão contratual c/c restituição de 

importância – Contrato de compra e venda de Imóvel firmado com 

associação – Análise da incidência do código de defesa do consumidor 

– Vinculação à associação apenas para a aquisição do lote – 

Caracterização da natureza de fornecedora de serviço/produto – 

Precedente – Divergência e cláusulas constantes no termo de adesão 

de compra e no estatuto da associação – Consideração daquela 

favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC – respeito 

ao TJSE - Sistema de controle processual princípio do pacta sunt 

servanda e da transparência – Cláusula clara sobre o direito do 

comprador à devolução integral do valor pago – Manutenção da 

sentença – Recurso conhecido e improvido - Decisão unânime.”28 

 
26 TJSP, Apelação Com Revisão 9074246-09.2003.8.26.0000/SP, 4ª Câmara de Direito Privado, data 

de registro: 15.03.2006, rel. Francisco Loureiro. No mesmo sentido: TJSP, Apelação Cível 0043156-

41.2010.8.26.0405/SP, 14ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 27.04.2015, rel. Airton 

Pinheiro de Castro. 

27 TJSP, Apelação Cível 0106873-25.2008.8.26.0008/SP, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2011, 

rel. Enio Zuliani. 

28 TJSE, Apelação 201700714796, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, j. 

9.10.2017. 
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“Compra e venda de imóvel. Associação e construtora. 

Responsabilidade solidária. Aplicação do CDC. Atraso injustificado 

na entrega de unidade autônoma. Devolução de valores pagos. 

Alugueres. Danos morais configurados. Apelação não provida. 1. 

Ação de rescisão contratual movida em face de Associação e 

Construtora. Atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária. 2. 

(...). 3. Corré Associação. Legitimidade passiva. Pessoa jurídica que se 

apresenta na cadeia de fornecimento, ao lado da construtora, e com 

quem os autores contrataram diretamente. Teoria da aparência. 

Responsabilidade solidária. 4. Aplicabilidade do CDC. Associação 

utilizada como disfarce para atividade de comercialização de imóveis. 

5. Atraso injustificado na entrega do imóvel. (...). 10. Apelação não 

provida.”29 

 

Como se vê, a despeito de se reconhecer ao empresário a busca de maior 

eficiência de sua atividade, a jurisprudência ratifica em termos taxativos a 

exigência de observância do regime jurídico de proteção do mercado consumidor 

de imóveis em construção mediante cumprimento dos requisitos instituídos pela 

Lei 4.591/1964. 

 

No contexto da jurisprudência que maciçamente rejeita a criação desses meios 

“alternativos” de incorporação imobiliária merece especial destaque a decisão 

proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cujo objeto é 

exatamente a imputação de responsabilidade de incorporadora a uma das 

empresas que exercem essa atividade mediante constituição de “Associação Pró-

construção”, ao invés de fazê-lo mediante registro de Memorial de Incorporação.  

 

Trata-se do recurso de Apelação 201700714796 julgado em 9.10.2017 pela 1ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, sendo relator o 

 
29 TJSP - Apelação 0008594-88.2008.8.26.0562, 6ª Câmara de Direito Privado,, rel. Des. Alexandre 

Lazzarini, DJe 25.4.2013. 
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Desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, que condenou a empresa que 

constituiu a “Associação”, como fornecedora do serviço, a restituir as quantias 

pagas pelo adquirente/associado em ação de resolução de contrato.30 

 

 

2.5. A qualificação das empresas rés como incorporadoras.  

 

Do mesmo modo que é infrutífera a tentativa do empreendedor de exonerar-se 

de responsabilidade mediante substituição do registro do Memorial de 

Incorporação pela constituição de uma associação “para fins não econômicos”, é 

igualmente estéril o argumento segundo o qual a construção para uso próprio 

dos associados não caracterizaria incorporação e não comportaria a figura do 

incorporador. 

 

Com efeito, embora o incorporador seja, em geral, o proprietário do terreno ou o 

construtor ou, ainda, um corretor, a caracterização dessa figura não é 

determinada pelos atributos específicos dessas pessoas, mas, sim, pelas múltiplas 

funções da natureza empresarial que compreendem a identificação de uma 

oportunidade de negócio e a mobilização dos fatores necessários a empreendê-

lo, assumindo os ônus correspondentes e sorvendo com exclusividade seus 

resultados. 

 
30 “Apelação cível - ação de rescisão contratual c/c restituição de importância – Contrato de 

compra e venda de Imóvel firmado com associação – Análise da incidência do código de defesa 

do consumidor – Vinculação à associação apenas para a aquisição do lote – Caracterização da 

natureza de fornecedora de serviço/produto – Precedente – Divergência e cláusulas constantes 

no termo de adesão de compra e no estatuto da associação – Consideração daquela favorável ao 

consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC – respeito ao TJSE - Sistema de controle processual 

princípio do pacta sunt servanda e da transparência – Cláusula clara sobre o direito do comprador 

à devolução integral do valor pago – Manutenção da sentença – Recurso conhecido e improvido 

- Decisão unânime.” 
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Pontes de Miranda discorre sobre a multifacetada conformação da figura desse 

empresário, observando que, mesmo não sendo proprietário, construtor ou 

corretor, o incorporador “pode ser, apenas, o titular do direito de opção, ou 

mandatário, ou outro investido de poderes por parte do dono ou donos do 

terreno a ser edificado”: 

 

“O incorporador pode ser a) o dono do terreno em que se vai edificar 

(...). Pode ser, apenas, c) o titular do direito de opção, ou mandatário, 

ou outro investido de poderes por parte do dono ou donos do terreno 

a ser edificado. (...) Pode ser, ainda, d) o simples especulador, que 

jogue na operação de incorporar imóveis e que a seu risco lance e o 

proclama público para angariar meios para o financiamento da 

própria opção.”31  

 

No caso da Consulta, a articulação das múltiplas atividades das empresas rés as 

qualifica como incorporadoras, pois, sendo “titulares do direito de opção”, elas 

elaboraram projetos, orçamento, apresentaram construtora e constituíram 

associações por meio das quais se habilitam a “angariar meios para o 

financiamento da própria opção”. 

 

Nessa mesma direção, Caio Mário da Silva Pereira observa que pouco importa 

“a roupagem de que se revista” o veículo utilizado para implantação de um 

condomínio edilício, pois à frente desse negócio há sempre uma figura central 

desde sua idealização até a entrega do edifício, e essa figura é o incorporador, 

que, tal como o fundador de uma sociedade empresária, “é o formulador da ideia 

da edificação, o planejador do negócio, o responsável pela mobilização dos 

 
31 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratrado de Direito Privado. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 2013, § 1.327. 
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recursos”32: 

 

“Como temos acentuado, o incorporador é algo mais do que um 

corretor e algo mais que um mandatário. Ele é a chave do negócio, 

como tem sido reconhecido em justiça. É ele quem promove a 

constituição do condomínio, quem harmoniza os interesses, 

encaminha as pessoas e as coisas para a consecução do resultado, que 

é o edifício todo inteiro. E, na falta de melhor caracterização, já que era 

omissa uma qualificação legal, fizemos apelo a símile com uma 

entidade que se lhe aproxima nas funções: o fundador ou incorporador 

da sociedade anônima, que tal qual no edifício de apartamentos é o 

pai da ideia de sua criação. Um paralelo entre ambos é ilustrativo: não 

existe sociedade anônima, não existe edifício; alguém tem a ideia da 

constituição de uma ou da construção do outro; promove os contatos, 

aproxima os interessados; obtém capital; elabora planos; faz contratos; 

consegue a redação de documentos, e tira de seus esforços, de suas 

boas relações, de sua capacidade de empreendimento, de sua 

imaginação, de sua experiência a sociedade por ações ou o edifício em 

condomínio. Em um e outro caso, o incorporador tudo faz visando a 

um benefício, ou tem um fito de lucro, que até na forma de realização 

os aproxima, pois na sociedade anônima é representado por ações (às 

vezes concretizado em uma quota percentual nos lucros financeiros) 

e, no condomínio, por unidades do próprio edifício, ou percentagem 

no custo das mesmas.”33 

 

Assim, é incorporadora a empresa que identifica uma oportunidade de negócio 

mediante exploração de um terreno, elabora projeto, divulga, contrata mediante 

adesão de adquirentes, que a ela confia a gestão de seus recursos para a 

construção. É irrelevante que a construção seja contratada por administração, a 

preço de custo, pois essa é uma das formas contratuais à qual a Lei 4.591/1964 

confere tipificação especial para os fins da incorporação, que tem como figura 

central um incorporador. 

 

 
32 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Condomínio e Incorporações, cit., n. 121. 

33 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Condomínio e Incorporações, cit., n. 126. 
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Essa multifacetada conformação está presente na própria definição legal da 

figura do incorporador, pois o art. 29 da Lei 4.591/1964 qualifica como tal a pessoa 

“que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, 

coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme 

o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras 

concluídas”. 

 

E ainda, nos casos em que não conste a figura de um incorporador como do 

organizador do empreendimento, o parágrafo único do art. 66 da Lei 4.591/1964 

responsabiliza como tal o corretor ou o construtor ou, ainda, o proprietário do 

terreno.34  

 

A atuação das empresas rés a enquadra nesse conceito, sendo irrelevante se 

celebraram a compra ou a permuta do terreno em seu próprio nome ou se, tendo 

prospectado o terreno e obtido opção de compra, intermediaram a compra em 

nome dos adquirentes ou da associação que elas, empresas rés, constituíram, pois 

a intermediação para o escopo específico de implantação de condomínio edilício 

é um dos atos de coordenação dos fatores de produção correspondentes à 

atividade empresarial da incorporação imobiliária.  

 

A confirmação de que a atividade objeto da Ação Civil Pública objeto da Consulta 

caracteriza-se como incorporação imobiliária é a cobrança de comissão de 

corretagem praticada na captação dos adquirentes, pois, se não se tratasse de 

 
34 Lei 4.591/1964: “Art. 66. São contravenções relativas à economia popular, puníveis na forma 

do artigo 10 da Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951: (...). Parágrafo único. No caso de contratos 

relativos a incorporações, de que não participe o incorporador, responderão solidariamente pelas 

faltas capituladas neste artigo o construtor, o corretor, o proprietário ou titular de direitos 

aquisitivos do terreno, desde que figurem no contrato, com direito regressivo sobre o 

incorporador, se as faltas cometidas lhe forem imputáveis.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1521.htm#art10
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compra e venda e de contrato de construção pelo regime da Lei 4.591/1964, seria 

ilegal a cobrança de corretagem.  

 

Essa é a hipótese da Consulta, na qual as empresas que criam as “Associações 

Pró-construção” para atuar como veículo da incorporação, realizam a prospecção 

do terreno e, ao invés de adquiri-lo, realizam o trabalho de aproximação entre o 

proprietário do terreno e a associação criada pela própria empresa ou 

adquirentes/novos associados.  

 

É o que consta na cláusula 46 do Estatuto da “Associação Pró-construção“ do 

edifício Mandarim, segundo a qual a empresa que a constituiu revela sua 

iniciativa de promover a incorporação e sua vinculação ao negócio ao declarar  

no Estatuto que:   

 

“Considerando a busca, a negociação e o direito de preferência na 

aquisição do estratégico terreno para implantação do 

empreendimento, a concepção do projeto e a ajuda na adesão de 

novos associados, a administração da Associação será necessária e 

obrigatoriamente realizada pela Essenza Empreendimentos 

Imobiliários Ltda (...)”. 

 

Em qualquer dessas alternativas, os adquirentes assumem o custo da construção 

das unidades destinadas ao proprietário do terreno, tal como preveem os arts. 32, 

“l”, e 39 da Lei 4.591/1964. 

 

Mas no caso da Consulta, a utilização das “Associações Pró-construção” como 

veículo vai muito além da articulação da permuta entre o terrenista e os 

associados, pois as empresas que as organizam idealizam a edificação, formulam 

o projeto, divulgam sua ideia, obtêm a adesão de interessados mediante 

assinatura em instrumentos previamente elaborados, promovem a formação de 
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capital mediante captação de poupança junto a esses interessados e aplicam esses 

recursos na construção por administração, a preço de custo, cujo contrato se 

sujeita a tipificação específica quando destinado à constituição de condomínio 

edilício e, portanto, se caracteriza como contrato de incorporação. 

 

Elas mesmas reconhecem que tomaram a iniciativa de prospecção de terrenos e 

praticaram todos os demais atos correspondentes à incorporação por meio do 

veículo denominado “Associação Pró-construção”, qualificando-se cada uma 

dessas empresas como incorporadora, assim qualificado por Caio Mário da Silva 

Pereira “o formulador da ideia da edificação, o planejador do negócio, o 

responsável pela mobilização dos recursos.”35  

    

Os documentos que instruem a inicial e a contestação comprovam que essas 

“Associações Pró-construção” são administradas pelos próprios membros das 

empresas rés, que a construção é obrigatoriamente executada por empresa 

nomeada no estatuto, mediante contrato de prestação de serviços de 

administração, a preço de custo, e que os futuros adquirentes só poderão 

dispensar mediante pagamento de multa correspondente a 30% do valor do saldo 

de todo o custo estimado da obra, inclusive móveis e utensílios de decoração da 

portaria e demais partes comuns da edificação. 

 

De tudo o que precede resulta claro que, qualquer que seja a estrutura 

econômico-financeira definida pelas empresas rés na Ação Civil Pública objeto 

da Consulta para realização dos empreendimentos, sua opção não tem o condão 

de excluir sua atividade e os direitos dos adquirentes do campo de incidência da 

Lei 4.591/1964, não desnatura sua função como incorporadoras nem as exime da 

 
35 PEREIRA, Caio Mário da Silva, Condomínio e Incorporações, cit., n. 121. 
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responsabilidade que a lei imputa a essa espécie de empresário. 

 

E disso resulta que, dentre outros deveres e responsabilidades, também nessa 

modalidade de incorporação imobiliária, nasce para os adquirentes/associados o 

direito de exigir das empresas que a realizam a assistência técnica e a 

responsabilidade pela indenização e/ou reparação por eventuais vícios de 

construção. 

 

 

3. A qualificação da atividade das empresas rés como relação de consumo, 

sujeita ao Código de Defesa do Consumidor – CDC. 

 

Como vimos nos itens precedente, ao regulamentar as relações entre o 

incorporador e os adquirentes, exigir a observância de normas prudenciais de 

avaliação e prevenção de riscos e o registro do Memorial de Incorporação no 

Registro de Imóveis competente, além de impor ao incorporador a outorga dos 

contratos de venda, promessa e construção dentro de determinado prazo legal, 

bem como sujeitá-lo a outros deveres legais, a Lei 4.591/1964 institui um sistema 

de proteção precursor do Código de Defesa do Consumidor   – CDC.  

 

Sobrevindo o CDC, os contratos de construção e/ou venda empregados na 

atividade de incorporação imobiliária, quando caracterizem relação de 

consumo, em razão da disparidade do poder contratual do incorporador 

frente ao dos destinatários finais dos imóveis a construir, passam também a 

sujeitar-se às suas normas gerais subsidiariamente às normas especiais da Lei 

4.591/1964, prevalecendo estas no que têm de específico. 

 

É que o CDC classifica o imóvel como produto e inclui a construção e a 
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comercialização de produtos entre as atividades que caracterizam a figura do 

fornecedor (art. 3º)36 e, além disso, qualifica como consumidor “toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, 

classificando como produto “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial” (§ 1º do art. 3º).37 

 

Dada essa previsão legal, sujeitam-se às normas gerais do CDC as relações 

jurídicas estabelecidas entre as empresas rés e seus clientes mediante adesão 

às “Associações Pró-construção”, ao contrato de construção e sub-rogação na 

opção de compra do terreno de que são titulares essas empresas, visando a 

construção de conjuntos imobiliários, quando caracterizem relação de 

consumo. 

 

Assim, aplicam-se ao contrato de incorporação as normas da Lei 4.591/1964, 

incidindo certas normas gerais do CDC, por exemplo, em relação às peças de 

publicidade divulgadas pelas empresas rés que caracterizem publicidade 

enganosa, como é o caso da divulgação do empreendimento antes do registro do 

Memorial de Incorporação, assim classificadas pelos arts. 37 e 51 do CDC e pelos 

arts. 32, 35 e 66, I e III, da Lei 4.591/1964, dada a exigência legal de indicação do 

Cartório e do número do registro em todo e qualquer anúncio. 

 

Do mesmo modo, incidem as normas do CDC em relação a cláusulas passíveis 

 
36 Lei nº 8.078/1990: “Art. 3º Fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços”  
37 Lei nº 8.078/1990: “Art. 3º (...) § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial. § 2º 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.” 
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de serem consideradas abusivas, em conformidade com a especificidade do 

negócio, e nesse caso poderiam estar compreendidas aquelas que opõem 

obstáculo à resolução do contrato de construção por parte dos 

adquirentes/associados, ainda que celebrado pelo regime de administração, além 

de outras que deles exijam vantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, V, 

IX, X).  

 

No caso objeto da Consulta, a inicial e a contestação revelam a existência de 

cláusulas abusivas. 

 

De uma parte, porque encobrem sob a veste de uma associação “para fins não 

econômicos” a atividade econômica convencionada nos contratos de 

comercialização e de prestação de serviços de construção de móveis. De outra 

parte, porque exoneram as empresas rés de responsabilidade, transferindo-a aos 

adquirentes/associados (CDC, art. 51).38 

 

A par dessas normas aplicáveis subsidiariamente às relações estabelecidas entre 

as empresas rés e os adquirentes/associados, é de especial importância no caso 

 
38 Lei 8.078/1990: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a 

responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou 

impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o 

consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; II - 

subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste 

código; III - transfiram responsabilidades a terceiros; IV - estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.” 

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios 

fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações 

fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio 

contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza 

e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. § 2° A 

nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua 

ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.” 
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da Consulta a eventualidade de responsabilização dos seus sócios com 

fundamento no art. 28 do CDC, na medida em que a proposta de adesão a 

estatuto de associação “para fins não econômicos”, na hipótese, caracteriza 

infração da Lei 4.591/1964.39 

 

 

4. Violação do princípio constitucional da livre concorrência  

 

O conjunto de fatos narrados na Ação Civil Pública objeto da Consulta devem, 

igualmente, ser apreciados na perspectiva do princípio constitucional da livre 

concorrência e dos deveres a que se sujeitam os empreendedores ao se lançarem 

ao mercado no exercício da iniciativa privada. 

 

Com efeito, sabendo-se que a incorporação imobiliária é atividade exercida no 

âmbito da iniciativa privada, para a qual o empresário é livre para empreender e 

escolher o ramo de atividade que exercerá, o que lhe faculta, no caso específico, 

como e quando bem entender, a busca de oportunidade de negócio mediante 

prospecção de terreno adequado para implantação de condomínio e explorar 

todo o seu potencial econômico para alcançar seu objetivo, escolhendo, também 

a seu critério, a estrutura econômico-financeira a que submeterá o negócio e as 

modalidades de contrato a que deverão aderir os adquirentes, realizar a obra e 

apropriar-se do lucro obtido com emprego do seu esforço. 

 

 
39 Lei 8.078/1990: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade 

quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da 

lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 

efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa 

jurídica provocados por má administração.” 

” 
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O exercício dessa liberdade de escolha para empreender, entretanto, encontra 

limites no balizamento estabelecido pelo ordenamento, especialmente em relação 

às atividades que envolvem interesse público, para as quais a lei institui regime 

jurídico especial. 

 

No caso da incorporação imobiliária, como vimos nos itens precedentes, a Lei 

4.591/1964 impõe ao empreendedor deveres específicos em relação à avaliação e 

prevenção de riscos, de informação, de controle orçamentário, tudo visando a 

realização da função social do contrato e da propriedade, no interesse da 

coletividade dos contratantes e atendendo à repercussão da sua atividade na 

sociedade, em geral.  

 

A par da realização dessa função social, cujo objeto é o interesse restrito da 

coletividade de contratantes da incorporação, o respeito a essas regras especiais 

atendem igualmente à necessidade de preservação da igualdade de competição 

entre as empresas do mercado, em atenção ao princípio da livre concorrência. 

 

Com efeito, visando a maximização do lucro na atividade da incorporação 

imobiliária, nada impede que, como vimos, as empresas do setor idealizem 

novas estruturas econômicas e novos mecanismos de financiamento de sua 

atividade, notadamente mediante exploração de inovações tecnológicas. 

Para esse fim, entretanto, devem manter-se dentro do balizamento legal fixado 

para o ramo de atividade que exercem, que, no caso objeto da Consulta, exige em 

termos imperativos, como requisito para a negociação com os adquirentes, o 

registro do Memorial de Incorporação no Cartório do Registro de Imóveis da 

situação do imóvel. 
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Não se admite, portanto, em atenção ao princípio constitucional da livre 

concorrência, que essa atividade seja exercida sem que o incorporador promova 

o prévio registro do Memorial de Incorporação no Registro de Imóveis 

competente e substitua esse e outros elementos do conteúdo necessário desse 

negócio, mediante criação de forma jurídica diversa daquela prevista na lei em 

termos cogentes. 

 

Ao colocar-se à margem do balizamento legal fixado pela Lei 4.591/1964 para 

construir edificação coletiva para grupos de adquirentes por ele mesmo 

arregimentados, apropriando=se dos bônus dessa atividade sem que assuma os 

ônus e encargos próprios da atividade, inclusive as obrigações tributárias, o 

incorporador expõe a risco o mercado consumidor. 

 

Além da inobservância do sistema de proteção dos adquirentes e dos 

consumidores, essa prática viola o princípio constitucional da livre concorrência40 

e da Lei 12.529/2011, que dispõe sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência – SBDC41, devendo ser reprimida por abusiva e capaz de prejudicar 

a livre iniciativa exercitada pelos concorrentes. 

 

A hipótese é de desvirtuamento do regime jurídico especial aplicável 

compulsoriamente à atividade da construção de conjunto imobiliário para 

grupos de adquirentes, qualificada pelo art. 36 da Lei 12.529/2011 como “infração 

 
40 Constituição Federal: Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, observados os seguintes princípios: (...); IV - livre concorrência.” 
41 Lei 12.529/2011: “Art. 1º Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - 

SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada 

pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da 

propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo 

único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei.” 
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da ordem econômica, independentemente de culpa”,42 que justifica a prestação 

jurisdicional não apenas para reprimir o prejuízo que essa prática vem causando 

ao exercício da livre iniciativa pelas empresas que cumprem as normas da Lei 

4.591/1964, como, também, para conferir segurança jurídica ao mercado 

consumidor. 

 

É a nossa opinião jurídica, salvo melhor juízo. 

 

Niterói, 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Lei 12.529/2011: “Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 

culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os 

seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma 

prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa.” 


