
evolutivo da teoria
intervenção
formação e

e intensa,
visando compensar
situação de desvan

contratante mais
Nesse contexto, a Lei

- Código de
Consumidor (CDC)-
sistema de normas
proteção do

aplicável a to
relações de

par dessas normas
positivo, ao

nadas espécies de

entretanto, que a
mas desse Códigoem
dalidades de contrato rn,nt",tinn necessa

peloqual
pertinentes

simultâ-
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, dada a interligação das
ao intérprete delimitar o
cada uma operará, como

passo, visam a compensação da
comprador ou do mutuário, devendo
especiais prevalecer naquilo que esses
de específico, ressalvada, obviamente,
das normas gerais do coe quando necessar
enchimento de lacunas das leis que rii,,"",,"' .......
seus peculiares regimes.

As sucintas considerações até aqui
comendam o cotejo das normas do
lação à situação específica em questã

Especificamente, em relação à
biliária, a interpretação dos contratos
venda, de promessa de compra e
e venda com pacto adjeto de alienaçãofiduciát
prestação de serviços de empreitada
ção por administração, entre outros,
dos na atividade da incorporação .
levar em conta a tipificação definida
e em leis especiais.

Algumas situações peculiares
sidade de cotejo entre as soluções
cada uma dessas leis de proteção do

É o caso das regras específicas
incorporação imobiliária,para o qual a
institui um amplo sistema de pro •

d
. ,. I~~ , rentes e ImovelSem

tre eles o requisito
tro de um Memorial de
que expressa a mate .
ver de informação,
que dá acesso ao
ao título de
onde será erigido o
liário, ao projeto de
vado. às característica'
unidades etc.; além , a lei fixa
prazo para outorga do contrato pe-
lo incorporador e o ajuste
preliminar, e até o recibo de
sinal, como hábil para
atribuir direito real a adquirente,
desde que registrado Registro de

" Imóveis, legitimando adquirente à
adjudicação compul e à cobran-
ça de multa; a lei, , impõe ao
incorporador o dever informar so-
bre o andamento da , periodica-
mente, à comissão representan-
tes dos adquirentes i 4.591/1964,
arts. 32, 35 e 43).

LllI'-..''-'-.X>V de interpretação,
coe é lei geral, como

pois regula as relações
quaisquer espécies de
, dispõe sobre o dever

práticas e cláusulas abusiv
personalidade jurídica etc.,
de consumo em geral, de

, lei especial:

a maioria das regras
,!-,ll~.U'-J'U da relação para o ,-"vUl.~IU

qualificação, o coe é lei
aos regimes jurídicos

contratos imobiliários
e a eles se aplica, na

que dão orígem a relações
nas situações em que o

, ou o mutuário seja o des
da unidade imobiliáría e

contrato, que, ao mesmo
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Situação peculiar igualmente não atendida
pelo CDCé o eventual desequilíbrio patrimo
nial da empresa incorporadora, do qual resul
te a paralisação ou o atraso da obra e, ainda,
sua falência; neste caso, as regras gerais do
CDCnão atendem à singularidade do contrato
de incorporação, mas a Lei 4.591/1964 permi
te que o terreno onde será erigido o conjunto
imobiliário, as acessões. assim como todos os
demais bens, direitos e obrigações sejam qua
lificados como um patrimônio de afetação, que
é incomunicável em relação ao patrimônio ge-
ral da empresa incorporadora e às suas demais
incorporações; esse patrimônio de afetação subme
te-se a um regime de vinculação de receitas, pelo
qual os recursos correspondentes ao orçamento da
construção permanecem blindados em conta-cor
rente autónoma. e somente responde pelas suas pró
prias dívidas; a comissão de representantes dos adqui
rentes é investida de poderes pela lei especial para,
nos casos previstos em lei, afastar o incorporador e
dar prosseguimento à obra ou liquidar o patrimônio,
tudo mediante procedimentos extrajudiciais. Assim,
essa norma especial permite a criação de uma reser
va patrimonial que assegure a realização do progra
ma contratual, sob gestão dos adquirentes.

Em todos esses casos as normas do CDCconvi
vem com as normas especiais, entre elas as que re
gulamentam o contrato de incorporação imobiliária
e o de alienação fiduciária, de modo que, não haven
do na lei especial normas que assegurem o equilí
brio do contrato, aplicam-se as normas gerais da
quele Código "nos limites da realidade do contrato,
sua estrutura, tipicidade e funcionalidade", não de
vendo o juiz, como observa Sérgio Cavalieri Filho:

"A pretexto de exercer essa atividade criativa,
chegar ao ponto de transformar um contrato de com
pra e venda em doação, ou desfigurar um contrato
de seguro ou de transporte sob pena de fazer direi
to alternativo"O

Em caso de aparente contradição entre essas
normas, a apreciação da sua aplicabilidade deve
ser examinada em conformidade com os critérios
da especialidade e da cronologia.

Observa Norberto Bobbio que a priorização da lei
especial sobre a lei geral naquilo que tem de pecu
liar parte do pressuposto de que sua formulação aten
de à singularidade da situação objeto da lei especial,

"A lei fixa prazo para outorga do contrato pelo
incorporador e qualificà o ajuste preliminar, e até

mesmo o recibo de sinal, como instrumento hábil para
atribuir direito real ao adquirente, desde que

.registrado no Registro de Imóveis, legitimando o
adquirente à adjudicação compulsória e à cobrança de
multa; a lei, ainda, impõe ao incorporador o dever de
informar sobre o andamento da obra, 'periodicamente,

à comissão de representantes dos adquirentes,

daí porque, em regra, é dotada de efetividade espe
cífica em relação à situação peculiar. Ressalta o au
tor que essa prevalência não importa em eliminação
da lei geral, tendo em vista que:

"A situação antinômica. criada pelo relaciona
mento entre uma lei geral e uma lei especial, é aque
la que corresponde ao tipo de antinomia total-par
cial. Isso significa que quando se aplica o critério
da lex specialis não acontece a eliminação total de
uma das duas normas incompatíveis, mas somen
te daquela parte da lei geral que é incompatível com
a lei especial. Por efeito da lei especial, a lei geral
cai patcialmen te"o

Com base nesses pressupostos, a jurisprudência
nacional confirma a sujeição da generalidade dos
contratos ao CDC,nos aspectos correspondentes à
relação de consumo, sem que isso importe em in
terferência na estrutura, tipicidade e funcionalida
de dos contratos.

É como definiu o Supremo Tribunal Federal em
relação aos contratos bancários, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 2.591, cujo acórdão confirma
a incidência das normas do CDCsobre as operações
bancárias, quando realizadas com consumidores,
sem prejuízo da aplicação das normas específicas re
lativas ao aspecto financeiro da operação. D

O debate que se travou nesse julgamento eviden
cia a necessidade de identificação dos distintos cam
pos de incidência do CDCe das normas especiais,
tendo o Ministro Cezar Peluso salientado que as nor
mas do CDCse aplicam:

"Sobre os aspectos factuais da relação entre ins
tituição do sistema financeiro e cliente, encarada ape
nas do ponto de vista do consumo. Não invadem,
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ma competência que
'-lIUCUI11L-o:U reservada a nor

do sistema finan
, cujo âmbito de apli

validade material, é ou
C não tende a discipli
es entre as instituições

do sistema financeiro na-
clientes, sob o prisma
financeiro ..."

interpretação que vem dan
Tribunal de Justiça nos

ionados à incorporação
e à alienação fiduciária em
até a conclusão deste ar

submetidos à sua aprecia
ção, em ação a essa matéria.

Disso exemplo o REsp 80036-SP,
julgado s da entrada em vigor do
Código de 2002, relator o Minis-
tro Ruy n.y."Ul.lu, segundo o qual:

no caso, por razões várias
porque a nova lei incorp
I legislado normas que

senvol do mundo dos negóci
atual da ciência ..."

•••
jurisprudência nacional confirma a

"",n.,.r;UI·n~,nAdos contratos ao coe, nos aspecros
pondentes à relação de consumo, sem

nnr,nrrA em interferência na estrutura, tipici
funcionalidade dos contratos

ção fiduciária, em garantia, do
relação ao qual o STJtem reconhec
do critério estabelecido na Lei espe
sobre o princípio geral enunciado
no que tange aos efeitos do .
gação do devedor fiduciante.

Como se sabe, inspirado no
do enriquecimento sem causa, o art.
sidera nula a cláusula que preveja
quantias pagas nos contratos de
clusive na venda com garantia

Regulado pela Lei 9.514/1997,
patível com o CDC,o contrato de
ria em garantia submete-se às "''''''''''''1'''1''''
ciadas nesse Código, mas sujeita-se
especial naquilo que tem de esp , nos aspectos
singulares dessa modalidade '-""IJ'-~,,~, de contrato;
assim, em relação aos efeitos da do contra-
to de alienação fiduciáriapor da obri-
gação do devedor fiduciante, o de execução
da dívida e de acertamento dos é aquele es-
pecificamente o definidopelo art. 27 9.514/1997;
assim, caracterizado o inadimpl da obriga-
ção garantida e consolidada a ade do imó-
vel no patrimônio do antigo fidu o, este deve
ofertá-lo em dois leilões e, ha I
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"Outro contrato
empregado com

frequência no contexto
da incorporação

'''- imobiliária é o de
alienação fiduciária,

em garantia, do imóvel
financiado, em relação

ao qual o STJtem
reconhecido a prevalência
do critério estabelecido

na Lei especial 9.514/1997
sobre o princípio geral
enunciado pelo art. 53

do COC,no que
tange aos efeitos do
inadimplemento da

obrigação do
devedor fiduciante

por valor superior ao da dívida, encargos e despe
sas do procedimento, entregará ao antigo fiducian
te o saldo positivo apurado; assim é porque, sendo
a alienação fiduciária um contrato acessório de ga
rantia, sua extinção se dá por efeito da conclusão
do procedimento de execução do crédito garantido,
pois se submete às normas gerais a que se sujeitam
os direitos reais de garantia, pelas quais o crédito
deve ser satisfeito com o produto da venda do bem
objeto da garantia, facultada ao credor a adjudica
ção do bem.

Nos casos que, até a publicação deste artigo, fo
ram julgados pelo STJ,foi reconhecida a prevalência
da lei especial que regula a execução e a entrega do
saldo apurado no leilão ao antigo devedor fíducían
te, tendo em vista que:

D
o critério da lei da alienação fiduciária é o procedi
mento adequado para execução de crédito garanti
do por direito real (propriedade fiduciária), pelo qual
se promove a conversão do bem em dinheiro para
satisfação do crédito garantido, admitida a apropria
ção do bem pelo credor, do mesmo modo que o Có
digo de Processo Civiladmite a adjudicação do bem
penhorado pelo exequente (CPC,art. 685A).

Inexiste conflito entre o critério da
Lei9.514/1997 e o do art. 53 do CDC,
que considera nula a cláusula que
preveja a perda total das quantias
pagas pelo devedor, em caso de
inadimplemento que resulte em re
solução do contrato.

ALei9.514/1997 é lei especial nova
e, portanto, naquilo que é peculiar à
garantia fiduciária, prevalece sobre
o CDC,que é lei geral anterior.

São os Agravos de Instrumento
relacionados aos Recursos Especiais
932750-SP (8.2.2008)e 1.160.549-RS
(3.9.2012)e também no Recurso Es
pecial 1.230.384-SP (3.4.2013), que
demarcam com nitidez o regime ju

rídico peculiar à alienação fiduciária de bens imó
veis, regulada pela Lei 9.514/1997, valendo destacar
da decisão proferida neste último, do qual foi relator
o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

lIA regra especial do § 4° da Lei 9.514/97 clara
mente estatui que a restituição ao devedor, após a
venda do imóvel em leilão, será do valor do saldo
que sobejar ao total da dívida apurada. Portanto, exis
te regra especial para a situação jurídica em ques
tão, que deve preponderar sobre a regra geral do Có
digo de Defesa do Consumidor "

Tais decisões seguem a jurisprudência já conso
lidada em relação à execução de crédito garantido
por propriedade fiduciária de bens móveis, segundo
a qual deve ser entregue ao devedor fiduciante a
quantia que sobejar do produto do leilão, depois de
satisfeito o crédito, acessórios e despesas da execu
ção; de acordo com essa orientação jurisprudencial,
caso o produto a venda seja de valor inferior ao va
lor da dívida, não há que se entregar qualquer quan
tia ao antigo devedor fiduciante, reconhecendo-se
que esse critério é coerente com o princípio enun
ciado pelo art. 53 do CDCe, ao mesmo passo, aten
de às peculiaridades do contrato de empréstimo com
garantia fiduciária.o
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em relação às exe
cuções de "_,'_Ul'CV':>garantidos por pro-
priedade a de bens imóveis,
registram divergências na juris-
prudência tribunais estaduais e

ritério definido pela juris
composição de per-

s decorrentes de resolu
tratos de promessa de
nda,D a despeito de ser
incoerente com os efei-

do procedimento de exe
no contexto do qual

crédito garantido por pro-
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da CB/88. Instituições financeiras. Sujeição

de Defesado Consumidor.Ação Direta
lnconétítuclonalioade julgada improcedente. 1. As

financeiras estão, todas elas, alcançadas
das normas veiculadas pelo Código de

Consumidor.2. "Consumidor", paraos efeitos
deDefesadoConsumidor,étoda pessoaffsica
que utiliza, como destinatário final, atividade

financeira e de crédito. 3. Ação direta julgada

va, mas, sim, coordena
mas para construir
nizadas e funcionais
to, de modo a evitar
apressadas ou irrefle
a distorções capazes de
ção econõmica do
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