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Ref. 229/11 - PC J 075 Itaipava (RJ), 25/27 de setembro de 2011.

CARTA DO TERCEIRO ENCONTRO DE ITAIPAVA
SEMINÁRIO "SEGURANÇA JURIDICA NO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO"

Prezados Senhores.

A continuidade da iniciativa do Grupo de Trabalho multi-institucional da
ADEMI RJ,voltado à discussão e ao debate de temas relacionados ao Direito
Imobiliário, com a realização do Terceiro Encontro, nos dias 23, 24 e 25 de
setembro, só se tornou possível graças à adesão, presença e empenho de
representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ),da
Ordem dos Advogados do Brasil - Rio de Janeiro e de advogados e
representantes de empresas Incorporadoras, proporcionando-nos mais uma
oportunidade de registrar, com satisfação, o êxito do encontro, com a mesma
qualidade dos dois anteriores.

Com o olhar e o pensamento já voltados para a realização do quarto e
último encontro desta série, a ter lugar nos dias 25, 26 e 27 de novembro
próximo e o oferecimento das conclusões do Fórum "Segurança Jurídica no
Negócio Imobiliário", no IV Congresso Internacional de Direito Imobiliário e
Registral, a se realizar na EMERJ,em abril de 2012, anotamos, aqui, os itens
consensuados no Terceiro Encontro de Itaipava:

TEMA 1: O DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA

1. É válida a fixação do prazo de tolerância de até 180 dias.

2. O descumprimento da obrigação de entrega da unidade imobiliária no
prazo convencionado, vencido o prazo de tolerância, implica na

_ responsabilidade objetiva do incorporador ao pagamento de
indenização ao adquirente. '

3. As perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros
cessantes. Quanto aos lucros cessantes (danos de natureza
devem ser cabalmente comprovados.
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4. Não se deve confundir lucro cessante (objetiva e efetivamente
apurável) com dano hipotético (não indenizável].

5. O mero inadimplemento contratual, por si só, em princípio, não gera
dano moral.

6. Em situações especiais, devidamente comprovadas, o descumprimento
do prazo de entrega, vencido o período de tolerância, pode gerar dano
moral.

TEMA 2: O RATEIO DAS DESPESAS COM LIGAÇÕES DAS CONCESSIONÁRIAS
ENTRE OS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREENDIMENTO

É valida a cláusula que estabelece a responsabilidade do adquirente pelo
pagamento da cota-parte correspondente a sua unidade, no rateio das despesas
efetivamente realizadas pelo Incorporador com pagamentos pelas ligações
definitivas das concessionárias. Inteligência do art. 51 da lei 4.591/64_

TEMA 3: A COBRANÇA DA TAXA DE INTERVENIÊNCIA PELO BANCO
FINANCIADOR DA OBRA NO REPASSE DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS
DE OUTRA ENTIDADE FINANCEIRA

Tratando-se de relação contratual estabelecida diretamente entre o
Incorporador e o banco financiador, não cabe transferir ao adquirente o
pagamento da taxa de interveniência cobrada no repasse do financiamento
através de outra entidade financeira.

CordiaImente,

ADEMI RJ

Maury Rouede Bernardes
Consultor Jurídico
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