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~MI~~ ASSOCIAÇÃO DE
DIRIGENTES DE EMPRESAS
DO MERCADO IMOBILIÁRIO

!=lei.195/11

Itaipava, 26/28 de Agosto de 2011

CARTA DO SEGUNDO ENCONTRO DE ITAIPAVA

SEMINÁRIO "SEGURANÇA JURIDICA NO NEGÓCIO IMOBILIÁRIO"

Prezados Senhores,

A ADEMI RJ- Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de Janeiro
vem, outra vez mais, expressar o seu reconhecimento a todos que, com suas presenças, permitiram a
continuidade da iniciativa do Grupo de Trabalho multi-institucional, voltado à discussão e ao debate
de temas relacionados ao Direito Imobiliário, registrando, com satisfação, o êxito deste Segundo
Encontro, na esteira do Primeiro.

Creditamos o êxito dos trabalhos até aqui realizados aos membros da Magistratura
fluminense, aos integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil - Rio de Janeiro, aos advogados
representantes de empresas que atuam no mercado imobiliário que, com empenho e
desprendimento, emprestaram brilho e consistência à segunda reunião de trabalho com o
tema "Segurança Jurídica no Negócio Imobiliário".

Especial referência fazemos aos representantes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, da EMERJ - Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e do CEDES- Centro de
Estudos e Debates, ressaltando a excelência dos debates acadêmicos e a qualidade técnica de todos
os participantes.

Tal como afirmamos no Primeiro Encontro e aqui repetimos, as nossas expectativas foram
superadas. Agora, é prosseguir! Permanecemos firmes no propósito de analisar e discutir, nos
próximos encontros programados, com o mesmo grau de maturidade, de credibilidade, de
transparência, de lealdade, de responsabilidade e de respeito recíprocos questões e temas de
relevância, relacionados com as práticas adotadas no Mercado Imobiliário.

Registramos em seguida, um excerto dos entendimentos do Mercado Imobiliário tal como
apresentados neste Segundo Encontro, repassando-os a todos os participantes do Grupo de Trabalho
para que sejam analisados em suas respectivas instituições, e aperfeiçoados, avaliados internamente
e aperfeiçoados para que possam gerar procedimentos inovadores, conduzindo ao encontro de
soluções construídas a partir do debate múltiplo e do consenso qualificado, alcançando equilíbrio e
harmonia no segmento, culminando com a desejada desjudicialização das questões e a redução de
demandas.

1) A revisão judicial dos contratos e a lei 10.931/2004 - Pagamento do valor incontroverso -
Depósito do valor controvertido - Adimplemento de taxas e demais despesas.

Para cumprimento da norma do art. 50 da Lei nº 10.931/2004, nas ações judiciais nas quais
sejam questionados valores das obrigações de contratos de financiamento imobiliário o de
comercialização de imóveis com pagamento parcelado, o juiz determinará, mensalmente,
trânsito em julgado da ação:
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a) ao credor (réu) - que emita boletos distintos para a parte que o autor tiver indicado como
incontroversa e para a parte controvertida da obrigação, entregando-os ao devedor, no
tempo e no modo contratados;

b) ao devedor (autor) - que continue a pagar diretamente ao credor a parte incontroversa e
deposite no banco oficial indicado pelo juiz a parte controvertida.

Com relação aos encargos condominiais e fiscais incidentes sobre a unidade, com vencimento
no curso da lide, o credor (réu) deverá levar ao conhecimento do Juiz a falta de pagamento desses
encargos pelo devedor (autor) para requerer a cassação da liminar que, eventualmente, tenha sido
concedida.

2) Conclusão das Obras. Encerramento da Incorporação. Outorga e registro de Convenção do
Condomínio -Instituição do Condomínio Edilício - Rateio das despesas condominiais.

A fase de construção se encerra com a expedição da Certidão de "Habite-se" (auto de
conclusão da obra) pela autoridade administrativa. O encerramento da Incorporação se materializa
com a averbação da construção no Registro de Imóveis competente. Imitido na posse da unidade
imobiliária, o promitente adquirente ou, caso contrário, a partir da sua constituição em mora, em
relação à obrigação de quitação do saldo devedor - com recursos próprios ou através de
financiamento imobiliário - concorrerá o mesmo, desde então, nas despesas ordinárias e
extraordinárias do condomínio edilício, segundo a quota proporcional que lhe couber em rateio.
A constituição em mora do promitente adquirente que se recusar a receber a unidade considerar-se-
á efetivada na data do vencimento constante em carta-notificação entregue no endereço indicado no
contrato de promessa de compra e venda ou em qualquer outro instrumento de ajuste da aquisição.

3) Juros nos Contratos Imobiliários - Outras considerações a propósito da incidência dos juros nas
parcelas do saldo do preço; os juros no pé, no financiamento bancário de imóvel em construção.

Na CARTA do Primeiro Encontro, ficou registrado o entendimento de que "não cabem juros
compensatórios antes da obtenção do "habite-se" e da constituição do adquirente em mora, em
relação à obrigação de quitação do saldo devedor, após o que fica o incorporador autorizado a cobrá-
los sobre o saldo devedor então existente."

Neste Segundo Encontro, ainda a propósito da incidência de juros nas parcelas do saldo do
preço e dos juros "no pé", em financiamentos bancários de imóvel em construção, entendeu-se ser
viável, em princípio, a utilização de um programa de financiamento bancário, com repasse aos
compradores no ato da efetivação da compra, respondendo as incorporadoras pelo pagamento dos
juros respectivos, durante a fase de construção.

Cordialmente,
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