Ref. 145/11

Itaipava, 08/10 de Julho de 2011.

Prezados Senhores,

A ADEMI RJ- Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Rio de
Janeiro - vem tornar público o seu agradecimento a todos que, com suas presenças,
permitiram tornar concreta a criação do Grupo de Trabalho multi-institucional, voltado
à discussão e ao debate de temas relacionados ao Direito Imobiliário. Nesse sentido,
manifestamos
nossos sinceros e profundos agradecimentos
aos integrantes da
Magistratura fluminense, aos integrantes da Defensoria Pública, do Ministério Público
e da Ordem dos Advogados do Brasil - Rio de Janeiro, bem assim aos representantes
de empresas que atuam no mercado imobiliário, por terem emprestado um pouco de
seus preciosos e comprometidos tempos, subtraindo-os dos horários de descanso e
lazer, à 1ª reunião de trabalho, que versou sobre "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.

Impõe-se afirmar que o objetivo primeiro foi alcançado, sendo certo que todas as
nossas expectativas foram superadas. Agora, é prosseguir. Ratificamos, pois, o nosso
inarredável compromisso de analisar as melhores práticas do mercado imobiliário e de
persistirmos no firme propósito de discutirmos, nos próximos encontros - os quais
propomos sejam mensais -, com o mesmo grau de maturidade, de credibilidade, de
transparência, de lealdade, de responsabilidade e de respeito recíprocos, todos os
temas ligados ao Mercado Imobiliário.

Visando ao registro e à melhor compreensão do que debatido, consolidamos nesta
mensagem os entendimentos
do Mercado
Imobiliário,
repassando-os
aos
participantes do grupo de trabalho, para que sejam discutidos em suas respectivas
instituições, avaliados e aperfeiçoados, como ferramentas inovadoras para o encontro
de soluções construídas a partir do debate múltiplo e do consenso qualificado, visando
ao desejado equilíbrio e harmonia no segmento, bem assim ao atendimento do
objetivo maior: a desjudicialização das questões e a pacificação elou a redução e
demandas .
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1) Negócio imobiliário - pacto acessório de alienação fiduciária - extinção do contrato e
reintegração na posse do imóvel

- A liminar de reintegração na posse, após a consolidação da propriedade fiduciária
prevista em lei, é legítima e se constituiria direito subjetivo do fiduciário, seu
cessionário ou sucessores, inclusive do adquirente do imóvel por força do público
leilão (art. 30), desde que devidamente respeitados os procedimentos estabelecidos
na lei 9.514/97;
- Os contratos de locação celebrados sem a anuência do fiduciário seriam, nos termos
da lei, ineficazes em relação ao mesmo, sujeitando-se os ocupantes do imóvel aos
efeitos da ação de reintegração de posse, cabendo aos locatários discutir, em ação
autônoma, seus eventuais direitos contra o locador.
- A reintegração de posse prevista na lei da alienação fiduciária de bens imóveis é
medida judicial específica, decorrendo
da extinção do negócio jurídico e da
necessidade de pronta retomada do imóvel, não se submetendo às regras gerais do
Código de Processo Civil, adequadas ao rito das ações possessórias, em sentido estrito.
- Não existe conexão ou prejudicialidade
externa entre as ações revisionais de
contratos rescindidos e as ações de retomada do imóvel objeto da garantia fiduciária.

2) Negócio imobiliário - promessa de compra e venda - rescisão por inadimplemento do
adquirente

- Não havendo resistência à ou controvérsia sobre a rescisão, é possível a liberação do
imóvel no curso da ação de rescisão, inclusive em antecipação de tutela, mediante
depósito (pelo devedor) integral do valor pago pelo comprador, como garantia, na
forma do artigo 273, §6º, restringindo-se a discussão na ação ao quantum a ser
devolvido.
- É possível a pré-fixação de perdas (danos emergentes) e danos (lucros cessantes)
para as hipóteses de inadimplemento contratual, que devem ser equivalentes e justas
para ambas as partes.
- As ações de revisão de contrato pressupõem a existência de relação jurídica em
desenvolvimento, devendo ser analisadas à luz do momento em que propostas. As
supostas pretensões à revisão de contratos já rescindidos, ajuizadas, portanto, após a
consolidação da propriedade prevista em lei, não podem obstar os procedim ntos
específicos de retomada já iniciados pelo credor.
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3) Juros
- não cabem juros compensatórios antes da obtenção do "habite-se" ~ da constituição
do adquirente em mora, em relação à obrigação de quitação do saldo devedor, após o
que fica o incorporador autorizado a cobrá-tos, sobre o saldo devedor então existente.

Ao ensejo, renovamos a todos nossos protestos de consideração e estima.

Cordialmente,

ADEMI RJ

Maury Rouede Bernardes
Consultor Jurídico
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