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Dispõe sobre o limite máximo de tempo de atraso permitido para entrega de imóvel adquirido antes do término da 

obra.

Art. 1.º Esta Lei estabelece regras sobre o limite máximo de tempo de atraso permitido para o fornecedor entregar 

imóvel adquirido pelo consumidor antes do término da obra.

Art. 2.º O fornecedor deverá encaminhar periodicamente aos consumidores adquirentes de unidades de imóveis 

autônomas de cada empreendimento relatórios informativos sobre o andamento das obras, com intervalo máximo 

de 120 (cento e vinte) dias.

Art. 3.º É permitido um prazo de tolerância máxima de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data pactuada em 

contrato, para a entrega de imóvel adquirido antes do término da obra.

§1.º O fornecedor deverá informar, com clareza e transparência, os motivos justificadores, caso haja postergação do 

prazo estimado para conclusão da obra.

§2.º O fornecedor deverá informar, com clareza e transparência, que o prazo estimado para conclusão da obra 

poderá se estender além do prazo de tolerância do caput deste artigo, desde que comprovados os motivos de caso 

fortuito e de força maior ou culpa exclusiva dos consumidores.

Art. 4.º Se o consumidor já houver quitado o imóvel e o fornecedor não lhe entregar no prazo mencionado no artigo 

2.º desta Lei, o fornecedor arcará com as seguintes penalidades:

I - multa compensatória, no valor correspondente a dois por cento do valor até então pago pelo consumidor, 

corrigido pelo mesmo índice de correção estabelecido contratualmente, a partir do prazo de vencimento; e

II - multa moratória, no valor correspondente a meio por cento, ao mês, calculado pro rata die, do valor até então 

pago pelo consumidor, corrigido pelo mesmo índice e correção do contrato, a partir do vencimento.

Parágrafo único. A quitação a que se refere o caput abrange o financiamento de eventual saldo remanescente entre 

o consumidor e a instituição financeira.

Art. 5.º Aplicam-se ao fornecedor que não cumprir as determinações desta Lei, além das sanções aqui 

estabelecidas, as sanções administrativas e penais dispostas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor), sem prejuízo de outras dispostas na legislação em vigor.

Art. 6.º Esta Lei entra em vigor no prazo de quarenta e cinco dias após a data de sua publicação.
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