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EDITORIAL
25 painéis, 73 palestrantes brilhantes (52% de mulheres), duas tardes intensas,
temas palpitantes e notável participação dos congressistas em uma plataforma que
permitiu alto grau de interatividade.
O IV Congresso IBRADIM desafiou as dificuldades de 2021 e foi um grande sucesso, que mostrou a capacidade do instituto de mover montanhas, de transformar o imprevisto em ótimas ideias mesmo quando o triz nos espreita, de fazer do
possível o provável, e dele o óbvio. Foi para coisas assim que o IBRADIM nasceu.
Um volume tão grande de discussões relevantes não poderia se perder na memória, e por isso resolvemos eternizar nossa jornada de conhecimento nesta revista.
Aqui você encontra um resumo de cada painel, resultado das enquetes e, com exclusividade para quem participou do Congresso ou o adquirir on demand, links para
assistir à íntegra das discussões.
Um volume tão grande de discussões relevantes não poderia se perder na memória, e por isso resolvemos eternizar nossa jornada de conhecimento nesta revista.
Aqui você encontra um resumo de cada painel, resultado das enquetes e, com exclusividade para quem participou do Congresso ou o adquirir on demand, links para
assistir à íntegra das discussões.
Leia, assista, reveja, mergulhe nas discussões e reflita. E aplique o que aprender
em sua profissão, consultando o conteúdo sempre que necessário. Pois fizemos
tudo com dedicação, com amor e focados no propósito de ajudar o instituto a seguir
em sua missão de colaborar para o desenvolvimento do Direito Imobiliário no Brasil.
Bom proveito!
Equipe IBRADIM
Se você participou do IV Congresso,
faça seu login e reveja.
CLIQUE AQUI
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Se você não participou e quer
assistir, adquira on demand
CLIQUE AQUI
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Queridos amigos, queridas amigas,
Já exaustos com a pandemia e a distância que ela cruelmente nos impôs,
queríamos em 2021 um congresso para matar as saudades dos amigos, para
construir novas amizades, e para trocar experiências do jeito que todo ser humano prefere por natureza: presencialmente e com abraços, muitos abraços, e
com sorrisos reais estampados em rostos tocáveis.
Contudo, o IBRADIM já conta com aproximadamente 2100 pessoas físicas
e 300 pessoas jurídicas, o que significa um universo de milhares de associados e um encontro que não poderia congregar menos do que 700 pessoas,
como foi nosso Congresso de 2019. E nestes dias em que a pandemia, mesmo fraquejando, ainda não foi superada por completo, seria um risco e uma
imprudência realizar um evento presencial tão grande. Por isso, segurando
como podemos nossa saudade e nossa ansiedade, estamos mergulhando a
partir de hoje em um encontro ainda virtual, com a responsabilidade que o
momento ainda nos exige.
E a boa notícia: nosso 4º congresso é um esquenta e um rufar de tambores para o que está por vir. Sim, pois não teremos que esperar um ano
inteiro para nos revermos! Então, reservem suas agendas e providenciem
suas passagens, pois em agosto de 2022 nosso evento pousará na cida5

de maravilhosa, o Rio de Janeiro, melhor e mais inovador do que nunca, e
poderemos finalmente matar nossas saudades naquele que promete ser o
melhor encontro que já organizamos.
E mesmo ainda distantes, estamos transbordando de orgulho e
de esperança.
Orgulho por tudo o que nós, todos nós do time Ibradim, conquistamos em
tão pouco tempo, e se você duvida, atente para esses dados:
- apenas durante a pandemia, realizamos mais de 300 eventos, produzindo
um volume colossal de conteúdo e discussões de altíssimo nível;
- hoje temos nossa própria editora, e a produção não para: já foram dezenas
de revistas, cartilhas e livros. A Debate
Imobiliário acaba de sair do forno, com
a edição mais bonita e interessante
Uma novidade em
que já produzimos, e em breve lançaprimeira mão:
remos o livro de direito ambiental, com
estamos criando
enfoque no direito imobiliário
duas novas comissões:
- nossos cursos de atualização
consumidor e família
em direito imobiliário, incorporação,
e sucessões
mediação, contencioso e agrário foram um sucesso estrondoso, com
mais de 1000 alunos
- nossas comissões abrangem todo
o Direito Imobiliário: ambiental, arbitragem e mediação, condomínio, contencioso, crédito imobiliário e garantias, hotelaria e multipropriedade, imóvel rural e contratos agrários, infraestrutura e contratos públicos, inovação e tecnologia, locação e compartilhamento de espaço, loteamentos e comunidades
planejadas, negócios imobiliários, notarial e registral, regularização fundiária e
habitação social, shopping center, societário e mercado de capitais, trabalhista,
tributário e urbanístico
- e uma novidade em primeira mão: estamos criando duas novas comissões:
consumidor e família e sucessões. Com elas esperamos estudar as questões
mais atuais que estão presentes no dia-a-dia do advogado e dos demais profissionais que atuam com o direito imobiliário, gerando ainda mais interação com
6

as demais comissões, e discussões ainda mais ricas, com diferentes olhares
sobre um mesmo tema
- nossas diretorias estaduais têm hoje a missão de aproximar os associados de cada estado e fomentar
discussões locais, levando-as para
o resto do instituto, a fim de conheE hoje podemos
cermos as diferenças entre regiões
aﬁrmar sem medo que
e aumentar sua integração
o nosso querido
- nosso podcast, quinzenalmeninstituto está sendo
te, leva ao ar um conteúdo extreum divisor de águas
mamente interessante, com entrepara o setor
vistas e mesas redondas. Confira no
Spotify e em outras plataformas!
Nada disso seria possível sem o talento raro, o trabalho árduo e consistente, o sacrifício desmedido e a determinação pulsante de muitas mentes talentosas e apaixonadas. E graças a tudo isso estamos cumprindo nossa missão
de produzir e democratizar conhecimento, unindo pessoas e transformando o
Direito Imobiliário no Brasil.
E hoje podemos afirmar sem medo que o nosso querido instituto está sendo
um divisor de águas para o setor. Sim, pois antes do Ibradim, alguém que se
encontrasse no interior do Ceará, ou nos confins do Rio Grande do Sul, tinha
dificuldade para acessar conteúdo de qualidade e para se conectar aos profissionais de ponta dos grandes centros. Hoje, estamos todos juntos, e cada vez
mais próximos.
A verdade é que o IBRADIM construiu muito mais que uma ponte, ele criou
fibras óticas indestrutíveis, por onde a informação relevante vai e vem na velocidade da luz, vencendo barreiras geográficas, encurtando distâncias e pulverizando diferenças, proporcionando isonomia e conferindo uma valiosa chance a
quem quer estudar e se desenvolver profissionalmente.
Por tantos feitos, não poderíamos estar mais orgulhosos.
E o IBRADIM nos enche de esperança para o futuro.
Temos a inabalável certeza de que queremos mais, muito mais. E faremos.
7

Sem bandeira ou filiação. Pois somos livres para discutir ideias. Somos livres
para propor as medidas que melhorem a segurança jurídica do nosso setor. Somos livres para defender o que acreditamos ser o correto. Nosso compromisso
é com a qualidade do que fazemos e com a ética do nosso comportamento.
Para evoluirmos e crescermos como profissionais e como pessoas. Sem abrirmos mão da leveza. Pois no IBRADIM a gente se diverte e se emociona. E fazemos amigos para a vida inteira.
O Brasil enfrenta dias difíceis, e é na dificuldade que a nossa responsabilidade cresce ainda mais. O IBRADIM não pode fugir ao seu papel social, e buscaremos ações que possam reduzir diferenças e gerar oportunidades a quem mais
precisa. Para usar as palavras do escritor
cubano Leonardo Padura, em O Homem
que Amava os Cachorros, “a verdadeira
Então,
grandeza humana está na capacidade de
dar aos que nada têm não o que nos someus amigos,
bra, mas uma parte do pouco que temos”.
temos que seguir
Para tanto, recentemente criamos um
ﬁrmes e de
comitê de políticas sociais e sustentamãos dadas
bilidade, e em breve divulgaremos nosso
primeiro grande projeto.
O futuro está diante de nós, e o verdadeiro valor do IBRADIM será medido
pelo esforço de todos os associados, como profissionais e como amigos, em
uma verdadeira irmandade. E que o nosso crescimento seja apenas uma consequência natural da justeza e solidez da nossa causa, e não nossa razão de ser.
Então, meus amigos, temos que seguir firmes e de mãos dadas. Vamos inspirar ainda mais pessoas a unirem-se ao nosso ideal, não importa a idade, não
importam os rótulos, não importa onde estejam. Pessoas motivadas a se engajar, dedicadas a fazer a diferença, e que possam somar esforços para nos
ajudar a continuar esse trabalho lindo e recompensador. Basta acreditar em
nossa causa, apertá-la no peito e levá-la adiante, neste congresso, e depois nos
próximos, e então para sempre.
E então? Você está pronto para começar nossa jornada de conhecimento?
8

Preparamos um congresso sob medida para quem quer se atualizar do conforto do seu escritório, da sua empresa ou da sua casa. Duas tardes, 25 painéis e
73 palestrantes, dos quais 52% são mulheres, todas brilhantes. Esse percentual
nos orgulha e mostra como o Ibradim está firme na sua função de garantir isonomia entre gêneros, afinal, não há nada, absolutamente nada que os homens
façam que as mulheres não possam fazer ainda melhor.
Para o evento, construímos uma plataforma intuitiva, que permite a você
flutuar entre os painéis, acessar a programação e conferir o guia IBRADIM, para
saber mais sobre o instituto. Ao longo dos painéis planejamos enquetes, para
saber sua opinião. E não deixe de enviar sua pergunta aos palestrantes!
Dito isso, sem mais delongas, desejo boa sorte e muita luz aos nossos sensacionais palestrantes. E que você, congressista, que está nos assistindo, tenha
uma jornada de muito aprendizado, de ótimas reflexões e de ideias reveladoras
que possam semear o desenvolvimento do nosso setor.

Declaro aberto o
IV Congresso
IBRADIM de
Direito Imobiliário!
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Sob o título “Passado, presente e futuro”, Melhim Chalhub fez breve síntese da evolução do direito imobiliário brasileiro, fixando-se no marco inaugural representado pela legislação sobre locação comercial e sobre loteamento editada na década de 1930.
Discorreu sobre a consolidação da concepção da função social da propriedade na Constituição de 1988, caracterizando-a como situação jurídica
complexa ativa e passiva, que conjuga o direito subjetivo do titular e um
feixe de deveres positivos ou negativos.
Salientou a importância da legislação imobiliária editada nas décadas de
1960 e a partir do final da década de 1990, que dotou o direito brasileiro de
amplo e consistente arcabouço jurídico, envolvendo condomínio edilício, incorporação imobiliária, propriedade fiduciária de bens imóveis e de créditos
imobiliários, afetação patrimonial.
Divulgou dados da participação do crédito imobiliário no PIB nacional,
que saltou de 1,8% em 2001 para 9,8% do PIB nacional em 2021, tudo conforme informações do Banco Central, o que possibilitou o aumento dos empreendimentos em construção.
10

Quanto ao futuro, mencionou o questionamento sobre a Constitucionalidade, ou não, da execução extrajudicial do crédito fiduciário imobiliário (RE
860.631-SP – TEMA 982/STF) e sobre a prevalência, ou não, do CDC sobre
o procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/1997 (REsp
1.891.498-SP – TEMA 1.095/STJ).
Falou sobre o Anteprojeto de Lei de adequação da Lei de Registros
Públicos, de cuja elaboração participou como membro de Comissão de
Juristas nomeada pela Corregedora do CNJ, por indicação do IBRADIM,
relativo à próxima implantação do SERP Sistema Eletrônico dos Registro Públicos, de que trata o art. 37 da Lei 11.977/2009, e sobre o SAEC –
Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, Provimento 89/2019.
Instalação 21.9.2021.
Concluindo sobre o futuro do direito imobiliário, mencionou o Projeto de Lei da Câmara 4.758/2020, que preconiza a instituição do regime
geral da fidúcia, que contempla as normas gerais sobre os negócios
jurídicos fiduciários e a afetação patrimonial, sem prejuízo das normas
especiais do Código Civil e da legislação esparsa, e sobre o anteprojeto
de lei para reforma do Código Civil na parte dos direitos reais de garantia, elaborado no âmbito do Ministério da Economia, que também
contou com a participação do IBRADIM.
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Um dos grandes desafios ao desenvolvimento é o adequado uso da terra,
especialmente em grandes cidades.
O preço da terra tem o efeito de segregar pessoas por faixas de renda e
determinar o local de moradia. Quanto mais recursos, mais perto da infraestrutura e dos equipamentos públicos consegue-se morar; quanto menos
recursos, restam as áreas precárias, distantes e irregulares, o que dificulta
também o acesso a educação, saúde e lazer.
Além da localização, há outros fatores responsáveis pela valorização da
terra, como o nível de aproveitamento. Pode-se construir mais ou menos,
pode-se implantar essa ou aquela atividade.
O fato é que a maior parte dos elementos de valorização não depende do
esforço do proprietário. Depende, muitas vezes, de políticas públicas, como
a elevação de gabarito, de potencial construtivo, a permissão de novos usos,
a presença de infraestrutura, equipamentos públicos etc. São direitos patrimoniais transferidos do poder público ao particular, que se beneficia e deve
devolver à sociedade tais benefícios.
Esses desafios tornaram-se mais importantes a partir das décadas de
1950 e 1960, com a urbanização do país. Nesse contexto, a CF/88 veio tratar
com maior profundidade da questão urbana, como a questão da função social da propriedade (artigo 182 da CF).
12

Função social, em linhas gerais, é a utilização da propriedade, urbana
ou rural, de acordo com os objetivos sociais de uma determinada cidade. (artigo 170 da CF).
O descumprimento da função social pode gerar penalidades que vão
desde o parcelamento e a edificação compulsórios e o estabelecimento de
IPTU progressivo no tempo, até a desapropriação com pagamento por meio
de títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até 10 anos.
De acordo com a CF/88, compete à União estabelecer as diretrizes gerais da política urbana, o que foi feito pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal
10.257/2001), que traz normas de ordem pública e interesse social para regulação do uso da propriedade urbana.
Já aos Municípios cabem a formulação e execução de políticas conforme
as diretrizes do Estatuto da Cidade, sob pena, inclusive, de improbidade administrativa dos prefeitos.
O Estatuto da Cidade prevê a elaboração de Planos Diretores obrigatório
para cidades com mais de 20.000 habitantes; com especial interesse turístico; com empreendimento de significativo impacto ambiental; que pretendam usar os demais instrumentos do Estatuto da Cidade; integrantes
de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. O Plano Diretor deve
englobar o território do município como um todo e deve ser revisto pelo
menos a cada 10 anos.
O Plano Diretor do Município de São Paulo (Lei 16.050/2014) trouxe uma
série de inovações, como o coeficiente de aproveitamento básico para toda
a cidade de 1 e o coeficiente de aproveitamento adicional, até o limite de 4,
mediante contrapartida financeira ao FUNDURB. Trouxe, também, o adensamento de regiões bem servidas de transporte público, além da chamada Cota de Solidariedade, em que o empreendedor, em terrenos acima de
20.000 m², deve doar 10% do valor do terreno ao FUNDURB.
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Dentre as diversas iniciativas de reforma tributária em andamento, as
principais são as PEC 45/2019 e 110/2019 (Reforma do Consumo, com a criação do Imposto sobre o Valor Agregado “IVA”) e os PL 3887/2020 (Reforma
do Consumo com a criação da Contribuição Social sobre Operações com
Bens e Serviços – “CBS”) e 2337/2021 (Reforma do Imposto de Renda – “IR”).
A Reforma do IR foi apresentada pelo Ministério da Economia em junho
de 2021. Tramitou na Câmara dos Deputados e se encontra atualmente em
tramitação no Senado. As principais mudanças que afetam o setor imobiliário referem-se: a) à tributação de dividendos: (i) tributação dos estoques
referentes a lucros apurados e não distribuídos até 2021; (ii) retenção de
lucros para reinvestimento em novos empreendimentos; (iii) apuração e distribuição de lucro presumido, quando haverá incidência do IRRF sobre lucro
decorrente de receita tributada com base na alíquota anterior (maior carga
tributária); b) às incorporadoras: (i) as incorporadoras foram mantidas no
RET, não havendo tributação da distribuição de dividendos para PJ de PJ
cujo único propósito seja incorporação imobiliária e que tenha, ao menos,
90% das suas receitas submetidas ao RET; (ii) houve a majoração da carga
tributária, considerando que a PJ que recebe os dividendos, quando for distribuir, vai tributar o IR na fonte; c) aos Fundos de Investimentos: os FIIs e
FIPs não estarão sujeitos ao come-cotas anual.
14

No que tange à Reforma da Tributação do Consumo, o PL 3887/2020 propõe que o imposto seja 100% não cumulativo, com alíquota única de 12%.
Haverá isenção para venda de imóvel residencial por incorporadoras para
pessoa física. O RET foi preservado, com ligeiro aumento de 3%, para 4,12%,
mas serão extintos o REIDI e o regime cumulativo para construção civil, o
que representará uma majoração para o setor. O PL traz também um efeito
residual maior para cadeias com muitas empresas no simples, gerando desestímulo à contratação. Como pontos positivos, pode-se citar a transição
imediata, o cálculo por fora, a não cumulatividade total, e a exclusão das
receitas não-operacionais.

A PEC 110/2019 concentra as proposições das PECs 110 e 45 e abarca a
CBS do PL 3887: traz o conceito de “IVA Dual” (IBS + CBS + IS), em substituição ao ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins e atinge todas as operações com bens,
materiais e imateriais, e serviços. Pontos positivos: legislação única, conceito de tributação no destino, lógica de não cumulatividade plena, cálculo
por fora, devolução para população de baixa renda e restituição automática.
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Pontos negativos: diversidade e indefinição de alíquotas, continuam exceções e regimes especiais e favorecidos e transição de sete anos.
Concluindo, os pontos de atenção são: (i) impacto em preços e contratos em andamento; (ii) alterações severas na estrutura produtiva, pelo
desestímulo à contratação de empresas no simples e outras restrições de
creditamento para CBS; (iii) aumento da complexidade pela não-cumulatividade irrestrita; (iv) alto risco de duplo aumento da carga (CBS + IBS) por
conta do fatiamento por conveniência política (a PEC 110 prevê a CBS, mas
deixa na incerteza como será o IBS); e (v) tramitações e aprovações com
baixa discussão técnica.
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Temas de grande relevância para a área ambiental e, na mesma
medida, polêmicos.
O texto base da Lei geral do licenciamento ambiental, após longos 17
anos de tramitação, entre arquivamentos e propostas de substitutivos, foi
aprovado pela Câmara dos Deputados em 13 de maio de 2021. O projeto de
lei – PL 3.729/2004 – foi aprovado com o propósito de regular, por meio de
normas gerais, o processo de licenciamento ambiental.
O espírito da norma é trazer eficiência ao processo de obtenção das licenças, desburocratizando-o; é uniformizar as etapas do licenciamento perante
os órgãos ambientais nas três esferas da federação; e é, por fim, padronizar
as modalidades de licenças ambientais, sempre respeitando a competência
atribuída aos entes estadual e municipal, que conhecem com maior profundidade as peculiaridades dos locais em que atuam.
Inúmeras são as vozes dissonantes. Há quem argumente que o PL flexibiliza o licenciamento e pode causar a destruição dos biomas, colocar em
risco populações tradicionais e piorar a imagem do Brasil no exterior.
O texto aprovado não é perfeito. Existem falhas. Mas ele traz diretrizes
fundamentais para o licenciamento ambiental. Vivemos hoje em um cenário
cada vez mais complexo, com centenas de modalidades de licenças e de
17

diferentes tramitações, que variam até o nível municipal, lembrando que o
Brasil tem hoje mais de 5,5 mil municípios. Isso gera grande insegurança
jurídica ao empreendedor.
O texto base aguarda votação no Senado. Se aprovado, será encaminhado
para sanção presidencial; caso contrário, retorna à Câmara dos Deputados
com proposição de alterações.
O outro assunto, não menos polêmico e relevante, é o julgamento do STJ,
ocorrido em abril deste ano, que discutiu a distância que deve ser mantida

de um curso d’água localizado em área urbana consolidada – Tema 1010 do
STJ. Qual o tamanho da faixa não edificável a partir da área de preservação
permanente urbana: 15 metros, conforme dispõe a Lei de Parcelamento do
Solo Urbano – Lei 6.766/1979 - ou de 30 a 500 metros, conforme disciplina
o Código Florestal – Lei 12.651/2012?
O STJ entendeu pela aplicação do Código Florestal. E atribuiu à decisão
efeitos “ex tunc”, aplicando-a indistintamente a situações passadas, presentes e futuras. Não foi reconhecida modulação aos seus efeitos para os casos
de obras já realizadas ou já aprovadas pelo Poder Público.
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A decisão causou muita inquietação. E não é difícil compreender o porquê. A realidade das cidades difere, em muito, da realidade do campo. Como
ficam as situações em que já existem construções em afastamento menor
do que 30 metros dos cursos d’água, com ampla ocupação da área, inclusive
com a existência de vias às margens de rios, como é o caso da tão conhecida
Marginal Tietê, em São Paulo?
A decisão contribui para delinear um cenário de incertezas, propício à propositura de ações civis públicas pelo Ministério Público pedindo a reparação
e a demolição de obras já existentes nas áreas agora reconhecidas como não
edificáveis, mas outrora licenciadas.
A questão comporta desdobramentos. Acompanhemos.
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I APLICAÇÃO DA LEI DO DISTRATO (LEI 13.786/2018) PELOS TRIBUNAIS
A ratio da Lei de Distrato é dar segurança jurídica aos negócios imobiliários;
Regula não só o distrato (“acordo ao contrário”), mas também as consequências da resolução por incumprimento;
Tribunais há muito têm aceitado a subversão do regime próprio do inadimplemento, embora em regra a resolução seja remédio extintivo em favor da parte lesada e somente por ela exercível (Súmula n. 1 do TJSP e
Súmula n. 537 do STJ);
Lei do Distrato, então, traz parâmetros objetivos das consequências admitidas e que podem ser inseridas no contrato; dentre elas, o percentual de
penalidade contratual;
Penalidade contratual (cláusula penal) é uma pré-liquidação de danos:
elas seguem o regime básico do Código Civil, sendo controvertido na
doutrina se a Lei do Distrato afasta a possibilidade de redução equitativa
com base no art. 413 CC.
Os tribunais têm feito o controle de legalidade ou mesmo de abusividade
da Lei do Distrato a posteriori.
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II CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA E O ENTENDIMENTO DO STJ
Distinção entre cláusula resolutiva expressa e cláusula resolutiva tácita;
Art. 474 CC e Lei n° 13.097/2015 (imóveis não loteados);
Jurisprudência do STJ que sempre foi refratária ao “de pleno direito”
do artigo 474 CC;
Decisão recente no REsp n. 1.789.863/MS: possibilidade de reintegração
de posse sem prévia resolução judicial do contrato;
Prognóstico: não haverá uma mudança da jurisprudência do STJ em
razão das várias ressalvas que existem no próprio acórdão e das peculiaridades fáticas do caso;
Paralelo com a resolução prevista no art. 32 da Lei n. 6.766/79;
Por fim, não se deve confundir a resolução de pleno direito com a
restituição do imóvel.
III TEMA 1095 DO STJ. CDC na resolução de contrato de compra e venda
de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
Sistema “normal”: o vendedor recebe o preço e transfere a propriedade
para o comprador, com ou sem cláusula resolutiva;
Sistema da alienação fiduciária: há uma operação de garantia, em que a
propriedade resolúvel do imóvel fica em mãos do agente financiador;
Elementos inconfundíveis: resolução do compromisso de compra e venda
ou da compra e venda v. operacionalização da garantia da alienação fiduciária.
Questão fundamental: interpretação que deve ser dada ao artigo 53
CDC. Regime de execução da alienação fiduciária que não é equiparável à
perda total das prestações.
IV ASSOCIAÇÃO PRÓ-CONSTRUÇÃO. RISCOS.
Conceito legal de “incorporador”, que abrange uma série de atividades
exercidas pela incorporadora. Preocupação legal em definir o incorporador,
à luz do acesso à moradia, da segurança das relações jurídicas e dos deveres
legais impostos ao incorporador;
Conceito legal de “associação” que abrange uma união de pessoas para
fins não econômicos (art. 53 CC).
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Questão fundamental: a possibilidade de se valer de meios lícitos de associação para burlar os termos legais e atingir um objetivo ilícito, qual seja,
o exercício de atividade econômica sem se sujeitar à série de deveres legais
impostos ao incorporador;
Consumidor que, num primeiro momento, perde a proteção a ele
outorgada pelo CDC.
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A Lei n. 11.101/2005 foi recentemente modificada pela Lei 14.112/2020.
São regras positivas sobre mediações, insolvência transnacional, fresh start
(o rápido recomeço às empresas falidas) e entrada de dinheiro novo no caixa
das empresas em crise.
Contextualizado os caminhos que o devedor tem para se recuperar, o painel aborda temas da lei de recuperação que têm relação umbilical com o
mercado imobiliário, como a aquisição de ativos de uma empresa em recuperação ou falida e o patrimônio de afetação.
Sobre o primeiro tema, o principal cuidado a ser tomado, pelo adquirente refere-se à sucessão nas obrigações do alienante, de natureza
trabalhista, ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção e tributária, entre outras.
Sobre o patrimônio de afetação, é preciso lembrar que a Lei 11.101/2005
não se aplica irrestritamente a todos os processos de insolvência previstos
na legislação brasileira, o que não significa inexistência de tutela jurídica
de certos interesses. Implica, apenas, a incidência de regras jurídicas particularmente concebidas para certos casos. Isso ocorre, por exemplo, com
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as pessoas jurídicas cujos patrimônios afetados tenham sido constituídos
para promoção de incorporações imobiliárias, como indicado no inciso IX do
art. 119 da LREF. De todo modo, os bens, direitos e obrigações que fizerem
parte do patrimônio de afetação ficarão segregados do patrimônio do falido
até o termo final da afetação ou até o cumprimento da finalidade para a qual
o patrimônio de afetação tenha sido constituído.

O direito imobiliário, marcado pela multidisciplinaridade, tem muitos
pontos de conexão com o direito da insolvência. Importante somarmos expertises, trocarmos ideias para que as empresas consigam continuar cumprindo sua função social e os credores, investidores e interessados tenham
mais segurança jurídica nas operações imobiliárias.
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Patrícia Ferraz iniciou a sua fala abordando a crise de 2008, que teve como
causas: (i) desregulação e descontrole do mercado de crédito; (ii) utilização
de figuras que não permitem a transparência das operações; (iii) controle
privado das operações de crédito; (iv) janela de oportunidade para posturas
ilícitas, oportunistas e predatórias; (v) venda de crédito (bônus por créditos
concedidos). Na sua opinião um cenário semelhante à crise de 2008 pode
se desenhar em breve.
No Brasil, contudo, diferentemente dos Estado Unidos, há forte intervenção do estado de forma preventiva, proporcionada pela atuação dos notários e dos registradores na formalização das operações imobiliárias e na
transferência da propriedade. Outro ponto que nos confere maior segurança
jurídica é o controle difuso feito pelos juízes, corregedores, permanentes e
Corregedorias de cada um dos Estados.
Na “crise do subprime” houve uma quebra de confiança do mercado no
sistema imobiliário e de crédito. Hoje, vive-se um momento de atualização
do sistema extrajudicial, de notas e de registro, por força do emprego da
tecnologia da informação. Se há algo em que os cartórios devem investir,
de acordo com o seu ponto de vista, é em criar uma maior sinergia entre os

25

cartórios de notas e registro, pelo menos, em benefício do conforto, da comodidade, da celeridade e da eficiência do sistema, em favor dos cidadãos.
Karin Rick Rosa trata da “tokenização”. Recentemente, foi publicado o
Provimento nº 38/2021, no Rio Grande do Sul, estabelecendo algumas regras para escrituras públicas de negócios jurídicos envolvendo tokens.
Um token nada mais é do que um certificado digital atrelado a um ativo, que pode ser eletrônico ou físico. Pode ser fungível ou não fungível.
O bitcoin ou o dinheiro são exemplos de tokens fungíveis. Os tokens não

fungíveis são também chamados de NFTs, que representam um ativo único, como um bem imóvel.
Ao “tokenizar” um imóvel, ocorre a emissão de um certificado digital que
vai estar atrelado a uma propriedade física. Mas existe a garantia de que
quem emitiu o certificado é dono na matrícula? O sujeito realiza um negócio
jurídico por meio do qual ele transfere a propriedade jurídica de um bem
imóvel e recebe um token. Qual o tipo contratual? Permuta? Compra e venda? A compra e venda envolve pagamento em dinheiro, mas o criptoativo
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não é dinheiro. Considerando os requisitos de validade de um negócio jurídico (art. 104 do Código Civil), é possível realizar um negócio que envolva a
transmissão de um bem imóvel e o recebimento de um criptoativo?
Ainda não está regulamentado qual o conceito de propriedade digitalizada; se é possível hoje fazer essa transação por escritura pública; se aquele
que tem a propriedade digital pode exercer os direitos decorrentes daquele
que é o titular na matrícula; quais são os direitos sucessórios da propriedade digital. Quem hoje tem discernimento para manifestar vontade em
negócios envolvendo token?
Todos esses pontos, é claro, geram várias discussões jurídicas.
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Para tratar do tema das captações de recursos financeiros por meio do
mercado de capitais e produtos disponíveis nos sistemas financeiro habitacional e imobiliário, a exposição tratou de procedimentos de captação e
forma de utilização das ferramentas disponíveis para levantamento de recursos financeiros para implementação de empreendimentos imobiliários.
Os debates também envolveram os possíveis reflexos da variação da
Taxa Selic e do controle da inflação pelo COPOM nas linhas disponíveis
de crédito para desenvolvimento de empreendimentos imobiliários (incorporações imobiliárias, loteamentos e outros), e as consequências diretas
para operações do mercado de capitais enquanto permanecer vigente a
pressão sobre as linhas de crédito existentes e vinculadas às operações
das instituições financeiras.
Para além disso, o painel ainda tratou da “tokenização” de ativos imobiliários e criptomoedas, tendo sido mencionada a participação e vitória de
equipe brasileira em competição internacional a respeito do tema.
Também foram debatidas as especificidades relativas aos CRIs,
CRAs, FIIs e FOFs.
Ainda, considerando que um dos grandes desafios da atividade imobiliária inicia-se na aquisição do terreno, foram comentadas possibilidades,
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por meio do mercado de capitais, de viabilizar essas aquisições, tais como
estruturas jurídicas diretas de compra e outras formas de investimentos.
Mais um tema polêmico também foi debatido, qual seja, o patrimônio separado das securitizadoras e o desafio enfrentados nos tribunais, quando
essas questões são judicializadas.
Como não poderia faltar, houve um resumo das questões tributárias
atuais, principalmente as diferenças entre o FII e o FIAGRO.
Finalmente, a exploração do FIAGRO como nova ferramenta de investimento também foi abordada, permitindo ponderações relacionadas a eventuais consequências para fundos de investimento imobiliário e para o futuro
do crédito imobiliário.
Na conclusão do painel houve um debate sobre a situação atual de vários
fundos considerando seu objeto, tais como shoppings, hotéis, escritórios,
residencial para renda e outros.
Enfim, e para concluir com vontade de “quero mais”, o assunto “criptomoedas” demandará maior envolvimento e conhecimento de todos
que atuam no setor.
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Projetos de reforma em andamento (Fabio Rocha Pinto)
IMK 4 (Iniciativa Home Equity): Grupo coordenado pelo Ministério da
Economia e pelo Banco Central, proposto pela ABECIP, que tem por objetivos: (i) permitir múltiplas garantias sobre o mesmo imóvel, especialmente alienação fiduciária (“AF”); e (ii) flexibilizar os procedimentos da AF.
Originária da MPV 992/2020 que caducou, a iniciativa deverá voltar via
medida provisória ou PL.
Traz alterações na Lei 9.514/97, dais quais destaca-se: (i) AF de imóvel já
alienado fiduciariamente, sob condição suspensiva; (ii) limitação dos casos
de exoneração da responsabilidade pessoal; (iii) regulação da execução extrajudicial hipotecária.
Também traz a alteração do art. 3º da Lei 8.009/90 para adequação do
bem de família ao home equity, excluindo das hipóteses de impenhorabilidade a excussão de imóvel oferecido como garantia real, qualquer que seja
a obrigação garantida.
Altera os arts. 1.477 e 1.478 do Código Civil para permitir que o credor
hipotecário de 2º grau possa fazer a remição do credor de grau anterior,
além de permitir hipoteca estendida a novas dívidas, por meio da inclusão do art. 1.487-A.
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Por fim, por meio da inclusão do art. 9º-A à Lei 13.476/2017, autoriza
a extensão da AF já constituída como garantia de novas e autônomas
operações de crédito.
IMK 5 (Registros Públicos): Proposta do Colégio Registral de Registros
de Imóveis, com os seguintes objetivos: (i) modernizar a Lei de Registros
Públicos, compatibilizando-a com a realidade do registro eletrônico, simplificar procedimentos e reduzir prazos; e (ii) criar plataforma unificada nacional para interação eletrônica entre o usuário e os registros públicos. Está
aguardando publicação pela Presidência da República.

IGG – Instituição Gestora de Garantias: Proposta do Governo, com o objetivo de reduzir custos e burocracia para o compartilhamento de garantias,
criando mecanismos de transferência da propriedade fiduciária para uma
entidade privada, à semelhança do depósito centralizado de ativos financeiros, que será responsável pela avaliação do bem, gestão da garantia e partilha do produto. Há resistência dos bancos e registros públicos. Espera-se
que seja apresentada via MPV, ainda em 2021.
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Execução Extrajudicial das Garantias (Gisela Sampaio)
Um dos grandes pontos da reforma diz respeito à eficiência da execução
extrajudicial das garantias, beneficiando não só o credor, mas também a
acessibilidade ao crédito pelo devedor.
Objetiva-se trazer para o Código Civil novos meios de execução, por
meio da inclusão do art. 1.427-A: (i) venda direta do bem pelo credor; (ii)
apropriação direta do bem pelo credor (pacto marciano); e (iii) execução
realizada perante o Registo Público, já previsto na Lei 9.514/97 e agora
trazido para o Código Civil.
Venda Particular
A venda direta já existia para o penhor, mas agora será utilizada também
nos demais casos de garantia real, desde que autorizada contratualmente.
Representa uma boa forma de desafogar o judiciário. O bem precisará passar por um procedimento de avaliação (com menos de 180 dias), não podendo o preço da venda ser inferior a 50% do valor de avaliação.
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O art. 17 da LGPD garante a toda pessoa natural a titularidade de seus
dados pessoais. Com isso, a LGPD põe fim a qualquer possibilidade de
utilização e compartilhamento de forma indistinta dos dados pertencentes a pessoas naturais.
Algumas orientações básicas podem assegurar a conformidade da atividade de corretagem e intermediação imobiliária à LGPD: (i) transparência
com o titular quanto aos dados coletados e sua finalidade; (ii) minimização
da coleta de dados àqueles estritamente necessários para o desenvolvimento da atividade; (iii) respeito à finalidade da coleta; (iv) limitação de acesso
e compartilhamento de dados apenas aos agentes envolvidos na operação;
(v) orientação e responsabilização de parceiros de negócios quanto à necessidade de se adequarem à LGPD, por meio de contratos ou termos de
responsabilidade e confidencialidade; (vi) manutenção de dados coletados
armazenados em local seguro, evitando o vazamento das informações.
Outro ponto primordial a ser observado é o legítimo interesse no tratamento de dados de um potencial cliente, em conformidade com o art. 10 da LGPD.
É importante que o agente de tratamento possa rastrear a origem de
dados coletados anteriormente à vigência da LGPD a fim de verificar se é
possível estabelecer uma legítima expectativa de seu titular com este trata33

mento. Não estará abrangido pelo legítimo interesse o tratamento de dados
de pessoa que não possui interesse na aquisição de unidade imobiliária.
Recente acórdão do TJSP
O primeiro ano de vigência da LGPD foi marcado (i) pela primeira sentença fundamentada na nova lei, atribuindo responsabilidade indenizatória a
uma incorporadora pelo suposto vazamento de dados pessoais de um adquirente, e (ii) sua posterior reforma pelo TJSP.
Em setembro de 2021, foi publicado acórdão da 3ª Câmara de Direito
Privado do TJSP 1 julgando importante caso sobre a aplicação da LGPD no
âmbito da incorporação imobiliária. O Tribunal deu provimento ao recurso
de apelação de uma renomada incorporadora, reformando a sentença que
a havia condenado em danos morais em favor de um adquirente que alegava ter sido importunado por publicidade ostensiva. O ponto importante
discutido no acórdão foi a aplicação temporal da Lei: o Tribunal afastou a
incidência da LGPD por entender que na época da assinatura do contrato
do autor com a incorporadora, onde ocorreu o suposto vazamento de dados, a Lei ainda não estava em vigor.
1 Apelação Cível 1080233-94.2019.8.26.0100, Des. Rel. Maria do Carmo Honório, j. 24/08/2021
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Outro ponto relevante apontado no teor da decisão foi a necessidade da
prova da existência do nexo de causalidade entre o dano causado e a conduta do infrator. A Turma Julgadora, com muita prudência, ponderou que “se
não existe prova segura de que foi a fornecedora do produto que repassou
os dados do consumidor para terceiros sem a sua autorização, não há nexo
causal a justificar o acolhimento do pedido de indenização.”
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O tema já é antigo no Judiciário brasileiro, mas vem ganhando relevância diante do volume cada vez maior de ações judiciais que reclamam
indenização por defeitos na qualidade do imóvel entregue.
As ações em massa possuem algumas características específicas
que suscitam debates jurídicos bastante interessantes, que envolvem
até mesmo questões éticas relacionadas à advocacia predatória com
captação de clientes.
Na grande maioria dos casos, os consumidores não buscam a solução administrativamente junto à Incorporadora, e tampouco pleiteiam o reparo judicialmente – pelo contrário, o pedido é sempre de natureza indenizatória.
Esse fato levanta a discussão sobre o interesse processual da parte, que não
comprova a pretensão resistida. Além disso, debate-se sobre a decadência
do direito caso a ação seja proposta após decorridos os prazos legais para
reclamação (CDC, art. 26, II e CC, art. 618, parágrafo único).
A respeito dos prazos em si, também há polêmica. O STJ, no REsp 1.721.694
realizou uma separação entre o instituto da decadência, que atingiria tão somente a pretensão de reclamar o reparo, e o da prescrição, que diz respeito
à reivindicação do pedido de indenização. E, quanto a este aspecto, decidiu
que o consumidor possui o prazo de 10 (dez) anos para promover a ação com
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pleito indenizatório, uma vez que o pedido se diferencia da simples reparação civil (três anos, a teor do art. 206 do Código Civil) e da reparação por fato
do produto (cinco anos, conforme o Código Civil).
Ademais, uma vez que os processos fatalmente envolvem investigações
técnicas para a constatação ou não dos defeitos alegados pelo consumidor,
suscita-se o debate sobre a inversão do ônus da prova. Deve a Incorporadora
ser responsabilizada por custear a perícia solicitada pelo consumidor?
Ainda com relação à prova pericial, importante anotar que ela deve ser
realizada com atenção às normas técnicas vigentes. Em especial, deve ser
citada a NBR ABNT 13752 que fixa as diretrizes básicas, conceitos, critérios e
procedimentos relativos às perícias de engenharia na construção civil.
No campo das normas técnicas, vale destacar que a ABNT está em processo de elaboração de uma norma técnica específica para regulamentar a
validade das garantias outorgadas pelo construtor, disciplinando os prazos
e as condições de validade, como o uso correto e a realização das ações de
manutenção pelo usuário.
Essa questão da manutenção, a propósito, é um dado relevante e que vem
recebendo pouca atenção pelo Judiciário. É dever da Incorporadora, ao entregar o imóvel, apresentar ao usuário o manual do proprietário, indicando, dentre outros, as ações de manutenção necessárias, bem como a sua
periodicidade, para que a edificação atinja a sua vida útil de projeto, com o
desempenho regulamentar (NBR 15575). Assim, o usuário tem a responsabilidade de cumprir com as suas obrigações quanto ao uso; caso contrário,
eventuais patologias não terão como causa defeitos na construção ou nos
materiais empregados, rompendo o nexo de causalidade com o fornecedor,
necessário para a configuração do dever de indenizar.
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Alceu Nascimento iniciou o painel comentando os efeitos das decisões no
próprio sistema e no comportamento das partes; em um segundo momento, destacou os reflexos fora do judiciário, nas negociações subsequentes,
extrapolando o próprio processo. Realçou o excesso de judicialização, resultado de um judiciário que não segue à risca as políticas públicas previstas
nas normas e nem os acordos previstos nos contratos.
Bianca Bez discorreu sobre a análise econômica do direito como ferramenta que permite entender a tomada de decisão na perspectiva jurisdicional. O que leva um magistrado a decidir de forma “y” ou a decidir de forma
“x”? Qual será a consequência dessa decisão? Não será apenas para as partes, mas para todos os jurisdicionados.
Luciano Timm comentou como as decisões às vezes visam proteger a
parte mais fraca em determinada demanda, mas acabam gerando efeitos de segunda ordem, perfazendo uma “microjustiça” em detrimento
de uma “macrojustiça”. Em sua opinião, os juízes não devem julgar somente pelas consequências, mas devem sim levá-las em consideração,
tal como previsto na LINDB.
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Quanto ao tema dos distratos, os debatedores destacaram que em determinado momento passou a ser interessante a chamada “quebra eficiente do
contrato”. Nesse processo, ficou visível como o judiciário às vezes pensa que
está protegendo o hipossuficiente a partir do caso concreto, mas não enxerga a repercussão que sua decisão produzirá na sociedade. Foi preciso criar
uma lei para tentar limitar esse agir estratégico. Ressaltaram, contudo, que
o judiciário não está cumprido estritamente a lei.

Alceu Nascimento frisou que a proteção ao consumidor deve ser tratada
com cautela, de forma sistêmica e efetiva, para que não encareça o mercado, excluindo consumidores.
Luciano Timm fez uma provocação: quem fez mais pelo direito do consumidor, o CDC ou o plano real? Sem o plano real o consumidor não conseguiria se programar, fazer pagamentos. As desestatizações também propiciaram inclusão, a exemplo da telefonia. Os consumeristas tendem a achar que
a única lei que protege o consumidor é o CDC, quando na verdade o CADE e
as agências reguladoras também protegem.
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Nos Estados Unidos não há direito de arrependimento em compras on-line, na Europa há. Onde é mais caro o produto? Na Europa, porque é preciso
embutir esse risco no preço. É preciso fazer conta. Há um estudo da ABJ que
indica que quem mais usa o poder judiciário são os mais ricos.
Para Bianca Bez, o acesso gratuito ao judiciário é um dos maiores incentivadores da litigância, ao lado da imprevisibilidade jurídica, que levam
as partes a um otimismo exagerado a respeito do resultado da demanda
(sempre tem como reformar).
Luciano Timm ressalta a importância de as empresas levarem os argumentos econômicos para as suas defesas, porque o juiz se limita ao
que é alegado pelas partes. Luciano e Bianca concordam que o que realmente convence os juízes são os fatos e o poder de persuasão, e menos
a fundamentação jurídica.
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Destacou-se, inicialmente, o acontecimento do dia, qual seja o leilão
do 5G, que virá a contribuir à disseminação de internet rápida e de qualidade no Brasil, que irá contribuir para o aumento do desenvolvimento
das startups, que movimentaram em outubro, US$ 779.000.000,00 em
investimentos no Brasil.
Dentro desse contexto de desenvolvimento e efervescência do mercado
digital, as startups têm o objetivo de fornecer ao mercado novos produtos
e serviços em diversos ramos, sempre com base na inovação, na tecnologia
e na geração de demandas para novos produtos e serviços, na intenção de
facilitar a resolução de problemas do dia a dia.
Foi destacado que as startups brasileiras, em apenas três meses de 2021, já
receberam US$ 1,9 bilhão em aportes, o que representa 54% do total de aportes
do ano de 2020; em 2015 havia 4.151 startups; em 2019 passaram a 12.727.
Esse crescimento criou uma grande demanda de desenvolvedores, dificultando para as startups a retenção de talentos, tornando-se de grande
importância o chamado contrato de vesting, por meio do qual são estabelecidas condições para que os desenvolvedores e outros profissionais adquiram cotas da sociedade em retribuição ao trabalho desenvolvido.
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Dentre os vários tipos o painel destacou as proptechs, startups focadas
em diversas áreas do mercado imobiliário, dentre as quais se pode destacar as que objetivam a desburocratização de aluguel, vistoria de imóveis,
valuation, dentre outras.
Também foram destacadas as construtechs, startups focadas na construção civil, seja na gestão de obra, pós-obra e documentos, locação de
maquinários, no marketplace de materiais, na gestão de estoque ou no
orçamento de obra.
Em relação às proptechs e construtechs, nos últimos cinco anos houve
crescimento de 235% no número de empresas ativas no setor.
Algumas inovações auxiliaram o mercado imobiliário, destacando-se
a Infraestrutura de Chaves Públicas, (Medida Provisória 2.200/2001) e as
Centrais de Serviços Eletrônicos (Provimento CNJ 47/2015) que permitem
as assinaturas eletrônicas de contratos por meio das plataformas digitais,
bem como o protocolo de pedidos e emissão de documentos por meio eletrônico nos Cartórios de Registro de Imóveis, ou ainda a lavratura de escrituras públicas eletrônicas (Provimento CNJ 100/2020) e a criação de documentos nato digitais (Provimento CNJ 89/2019 e Decreto 10.278/2020).
O painel também tratou das fintechs, empresas que atuam no mercado
financeiro, que passaram a ser reguladas em 2018 pelo Banco Central (CMN
4656/2018), mas que mesmo não reguladas, passaram a ocupar espaços
ainda não explorados pelos bancos tradicionais, chegando a ocupar posições relevantes no mercado.
Por fim, destacou-se a importância de buscar conhecimento sobre as
proptechs, construtechs e as fintechs e compreensão de como a atuação
dessas startups mudam o funcionamento do mercado, para que se possa estar preparado para as inovações que já foram implementadas e que
ainda estão por surgir.
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O painel sobre Jurimetria e Inteligência Artificial no Direito Imobiliário
abordou uma das questões mais inquietantes da atualidade: qual o papel do
advogado diante das novas tecnologias?
Cada vez mais, o advogado se depara com a importância da estatística,
da análise de dados, da automação de tarefas e da predição de resultados
no mundo jurídico.
No campo da Jurimetria, os avanços são significativos. Vivemos em um
país onde o volume de processos impõe leituras mais abrangentes, onde tendências, padrões e cenários precisam ser compreendidos pelo advogado.
No Direito imobiliário, uma das aplicações mais promissoras da Jurimetria está na análise de dados sobre a indisponibilidade de bens imóveis, informação crucial para o desenrolar dos processos e assertividade da prestação jurisdicional. Este e outros exemplos ilustram circunstâncias nas quais
decisões e estratégias se alimentam de análises quantitativas, por meio da
coleta e da organização de dados digitalizados.
No campo da Inteligência Artificial, as oportunidades de crescimento do
profissional dedicado ao Direito são verdadeiramente ilimitadas. A sua utilização na automação de documentos – eliminando tarefas operacionais e
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repetitivas – já é uma realidade, permitindo que advogados possam se dedicar às questões estratégicas do Direito. Também a possibilidade de desenvolver modelos preditivos acerca das chances de sucesso em ações judiciais parece ser o caminho natural dentro da área imobiliária.
Mas, a introdução de novas tecnologias pode ser vista como uma ameaça
aos advogados? Poderá o advogado ser substituído pela máquina?

As novas tecnologias devem ser vistas como instrumentos capazes de
alavancar a profissão jurídica, mas não exterminá-la. Para tanto, o advogado
deve assumir uma postura de protagonismo diante da tecnologia, transformando dados em informação, informação em conhecimento e conhecimento em decisões mais assertivas e fundamentadas.
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A chamada Lei do Superendividamento, Lei 14.181/2021, alterou o
Código de Defesa do Consumidor e trouxe a inclusão de um artigo ao
Estatuto do Idoso.
A lei tem por objetivo a prevenção e tratamento do superendividamento dos consumidores, considerada como “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade
de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer
seu mínimo existencial”.
Dentre outras inovações, incluiu no rol de cláusulas abusivas o condicionamento ou limitação ao acesso ao Poder Judiciário, reforçando o direito constitucional de acesso à justiça e à tutela do consumidor em juízo.
As dívidas abrangidas pela norma são todas e quaisquer dívidas resultantes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, aquisições de produtos e serviços a prazo e prestação de serviços continuados.
Estão incluídas em tais dívidas as relativas ao crédito imobiliário, com
ou sem garantias reais, sendo assim imprescindível a observação dos
deveres que a lei impõe no ato da oferta de aquisição de imóveis com
pagamento diferido no tempo.
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Exclui a norma a aquisição de “produtos e serviços de luxo de alto valor”,
mas não é possível afirmar que por serem imóveis bens de valor considerável, estariam abrangidos por tal conceito; somente o futuro indicará a
postura que será adotada pelo judiciário.
A lei impõe alguns deveres ao fornecedor, dentre os quais a responsabilidade pela adequada concessão de crédito, o que impõe esclarecer
adequadamente todo o conteúdo do contrato e seus efeitos patrimoniais,
avaliar as condições de crédito do consumidor e entregar a cópia do contrato. A ausência de cumprimento de tais imposições pode gerar judicialmente a redução dos juros, encargos, e até mesmo a dilação do prazo para
pagamento, sem prejuízo de outras sanções e indenizações.

Outra novidade trazida pela lei foi a referência expressa à conexão contratual entre o contrato de aquisição de bens ou prestação de serviços e
o contrato de crédito. Já havia um reconhecimento doutrinário e judicial,
mas inexistia previsão legislativa específica. Com o reconhecimento da
vinculação entre os contratos, entre outros efeitos estabeleceu-se que
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o exercício do direito de arrependimento de um negócio, quando cabível,
atingirá imediatamente o outro, gerando sua resolução.
Por fim estabeleceu a lei a disciplina relativa ao tratamento do superendividamento, estabelecendo um processo de conciliação, o qual pode
transmudar-se em um processo por superendividamento para revisão e
integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório. Estão excluídos do processo de repactuação de dívidas
as provenientes de “financiamentos imobiliários”; pela imprecisão do texto, devem surgir no âmbito judicial interpretações distintas em torno do
significado da expressão “financiamento imobiliário”.
Em síntese conclusiva, é possível mencionar que a legislação veio em
boa hora e que, em sendo sua aplicação consoante o objetivo central do
CDC, qual seja, de proporcionar um verdadeiro equilíbrio nas relações de
consumo, seu resultado será exitoso.

47

painéis
Assistir

A fim de garantir ao devedor já proprietário condições mínimas de subsistência digna, a Lei 8.009/90 impõe a manutenção do imóvel destinado à
moradia como parte integrante do patrimônio do devedor que a utiliza para
tal fim, ressalvadas as hipóteses elencadas no art. 3º. Assim, o art. 1º determina que “o imóvel residencial ou próprio do casal, ou da entidade familiar,
é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou
pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta Lei”.
Quando fundado na Lei 8.009/90, o Bem de Família será restrição legal
(e não voluntária) imposta à plena disponibilidade do direito de propriedade. No julgamento do AgInt no REsp 1789505/SP o min. Rel. Marco Buzzi
lembrou que “O STJ firmou o entendimento no sentido de que o bem de
família conferido pela Lei 8.009/90 é norma cogente, que contém princípio
de ordem pública, razão pela qual sua incidência somente pode ser afastada
quando caracterizada alguma hipótese descrita no art. 3º da Lei 8.009/90.
Logo, como regra, a renúncia das partes não é circunstância suficiente para
afastar a proteção legal”.
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O Código Civil de 2002, por sua vez, determina, no art. 1.714, a instituição
do Bem de Família por meio do registro de seu título no registro de imóveis.
Será, nessas circunstâncias, restrição voluntária ao direito de dispor. Desse
modo, evidencia-se que a Lei 8009/90 criou modalidade diversa de Bem de
Família que, por independer de registro, é identificada por Luiz Edson Fachin
como “o Bem Legal de Família”. O art. 5º, parágrafo único, da Lei 8009/90,
impõe o registro apenas nos casos em que o devedor, sendo “possuidor”
de vários imóveis utilizados como residência, recorra à providência exigida
pelo Código Civil para fins de constituição do Bem de Família no intuito de
evitar que a impenhorabilidade recaia sobre o imóvel de menor valor.
Vale ressaltar que a impenhorabilidade “compreende o imóvel sobre o
qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer
natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”, nos termos do parágrafo
único do art. 1º da Lei 8.009/90. Há um contraponto entre os bens que guarnecem a casa e são considerados indispensáveis à habitabilidade condigna
e o que seria definido pela mesma lei como “adorno suntuoso”. Relativamente a esse tema, vale lembrar o REsp 260.502/RS, em que o STJ reconheceu a impenhorabilidade de alguns bens móveis “considerados essenciais à
habitabilidade condigna”.
De um modo geral, a análise pormenorizada da jurisprudência do STJ
acerca do tema revela a preocupação da Corte em assegurar a subsistência
mesmo aos devedores solteiros ou aos que sequer residem no imóvel, mas
o exploram economicamente por meio da locação. Para os expositores é
controvertida, no entanto, a opção do referido Tribunal de considerar igualmente impenhoráveis os imóveis luxuosos, que ostentam valor expressivo.
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O painel destinado ao contencioso imobiliário (temas de vanguarda)
teve os negócios jurídicos processuais em contratos imobiliários como
recorte temático.
A exposição dividiu-se em uma apresentação introdutória sobre o instituto do negócio jurídico processual, seguida de uma exemplificação prática
de sua aplicação no âmbito dos contratos imobiliários.
Destacou-se, nesse sentido, que o Código de Processo Civil de 2015 deu
protagonismo às partes, a quem efetivamente se destina a prestação jurisdicional. A partir disso, apontou-se que não há mais espaço para encarar o
processo judicial sob um viés hiperpublicista e sem flexibilidade, centrado
no próprio Poder Judiciário.
O negócio jurídico processual (típico ou atípico) surge, assim, como um
dos institutos do código que exemplificam o prestígio ao autorregramento da vontade, permitindo que as partes possam modelar previamente um
eventual processo que venha a ser instaurado entre elas, de acordo com as
peculiaridades da relação material que estabeleceram.
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Nesse cenário, o processo deixa de ser uma constante, tornando-se uma
variável a ser definida pelas partes.
No que se refere aos contratos imobiliários, apontou-se que a ferramenta
pode ser bem utilizada em contrapartida a vantagens concedidas no âmbito
da relação material firmada entre as partes. Como exemplo disso, citou-se,
entre diversos outros, o negócio jurídico processual que prevê a impossibilidade de o comprador recorrer de decisão provisória que determine a desocupação de imóvel em contrapartida ao fato de lhe ter sido antecipada a
posse antes do pagamento integral do preço.

Nesses casos, o negócio jurídico processual passa a integrar o sinalagma da
relação entre as partes, informando a alocação de riscos entre elas definida.
Apontou-se, ainda, a funcionalidade do negócio jurídico processual enquanto incentivo ao adimplemento contratual, na medida em que pode
permitir, por exemplo, o ingresso mais acelerado ao patrimônio do devedor, por meio da renúncia a recursos, da utilização de medidas atípicas
executivas e outras possibilidades – desde que respeitados os limites
normativos pertinentes.
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Concluiu-se, ao final, pela grande relevância do tema para o setor imobiliário, sendo fundamental bem conhecer o instituto para identificar as
situações em que os negócios jurídicos processuais possam ser inseridos
como forma de mitigar futuros entraves de um eventual processo judicial.
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O painel principiou abordando os limites da intervenção do Estado nos
negócios privados e, para tanto, fez-se referência a Platão, que questiona
a necessidade de leis na Ágora: “não seria apropriado ordená-los a homens
que são bons e honrados, que facilmente descobrirão por si mesmos seja lá
o que for que precisa ser legislado no tocante a todas essas coisas.”
O painel prosseguiu tratando das características e da essência dos negócios jurídicos em regime de Shopping Center, que segundo Marcelo Barbaresco, vai “além das questões físicas do imóvel”, caracterizando-se por “um
comportamento uniforme de maneira que objetivos comuns, em regime de
cooperação, sejam possíveis. Para tanto, cada integrante do todo, e, portanto, do estabelecimento que se forma e conforma pela junção de cada
uma de suas partes, se encontram interligados a uma administração única
e centralizada que tem a finalidade, isto é, a função social e econômica de
estruturar e organizar o conjunto”.
Chamou-se a atenção para a diferença entre a locação no universo dos
Shoppings Centers e as locações não residenciais, destacando-se o interesse comum das partes com finalidade de lucro, o equilíbrio entre os con-
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tratantes, o papel do empreendedor no desenvolvimento do negócio para
mantê-lo vivo e capaz de atender os anseios dos frequentadores.
Assim, fazendo referência ao Tenant Mix e seus reflexos, foi ressaltado o
papel do empreendedor na concepção do empreendimento, já que para a
escolha dos agentes econômicos que dele farão parte o idealizador desenvolve estudos de mercado levando em consideração o público-alvo, a localização, o projeto arquitetônico, a área bruta locável, o balanço e o equilíbrio

entre os ramos de atividades, necessidades e deficiências do mercado em
que pretende atuar, etc.
Nesse sentido, debateu-se o desempenho fundamental do Tenant Mix na
atratividade e no posicionamento de um Shopping Center no mercado, já
que tem a função de operar como sendo o elemento inspirador do frequentador do empreendimento, trazendo como consequência a necessidade de
proteção desse, materializada nos contratos de locação, e todo instrumental jurídico correlato, como por exemplo o Regimento Interno, Normas Gerais, Fundo de Promoção, Associação dos Lojistas e Convenção de Condomínio, quando houver.
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No painel foi discutida ainda a potestatividade ou o direito do empreendedor de alterar, substancialmente, o Tenant Mix sem a concordância dos
Locatários; a correlação entre a estrutura do Shopping Center e seu Tenant Mix; a relevância na descrição da atividade no contrato de locação
e a quem ela se dirige; a proteção do Tenant Mix por meio da cláusula de
raio e de exclusividade; a criação pelo empreendedor de e-commerce e os
reflexos no Tenant Mix físico.
Em suma, procurou-se ressaltar a importância da força obrigatória dos
contratos, calcada no princípio da autonomia privada, da lealdade contratual e da boa-fé objetiva, na medida em que as empresas em regime de Shoppings Centers não se limitam a criar relações, mas, sim, a cultivar relações
de forma a atrair a perenidade necessária ao conjunto.
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Um dos principais fatores de distinção entre arbitragem, mediação e negociação – e isso independentemente se há ou não um terceiro imparcial
– é o critério utilizado para a resolução. Enquanto na arbitragem usa-se a
norma formal do Direito como base para a sentença, a mediação e a negociação orientam-se pelo critério de satisfação dos interesses das partes.
O resultado do processo de negociação não é necessariamente o acordo;
é, sobretudo, uma ampliação da visão que se tem sobre o conflito, gerando
uma tomada de decisão muito mais assertiva e discutida por todos. A liberdade e a flexibilidade de que se reveste a negociação criam oportunidades
não só para se chegar à resolução do impasse que lhe deu origem como
também abrem perspectivas para novos negócios. Na negociação não há
necessariamente o terceiro imparcial – pode-se inseri-lo ou não.
A mediação é uma negociação assistida por um terceiro imparcial que
não tem poder decisório e que é escolhido ou validado pelas partes. Geralmente, o mediador é convidado em um cenário de competição e adversidade para impactá-lo e torná-lo um ambiente de cooperação e construção. A mediação pode ser utilizada também de forma preventiva, para evitar
a escalada do conflito. O processo é pautado pelo diálogo, dentro de um
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contexto informal, sendo, portanto, fundamental que o mediador se muna
de ferramentas de comunicação e negociação. Outro princípio essencial da
mediação é a autonomia da vontade: as partes só chegarão a uma resolução
vinculativa se assim acordarem.
Os métodos adversariais estão na contrapartida da negociação e mediação, pois norteiam um cenário onde um ganha e o outro perde. A arbitragem
é um processo privado, onde as partes contratam, por meio de um compromisso arbitral entre elas, um(a) árbitro(a) ou tribunal arbitral para decidir
e discutir determinado conflito, cujo resultado é uma sentença. Uma das
grandes vantagens desse método é a especialidade do árbitro.
O dispute board é um método aplicado na execução do contrato por meio
do qual se estabelece um comitê independente que o acompanha e atua a
cada conflito que possa existir durante sua vigência. Esse comitê pode ter
um caráter orientativo, indicando um caminho para a melhor solução, ou
um caráter decisório, deliberando a solução.
Foram trazidos alguns exemplos que demonstram a utilização desses
métodos extrajudiciais no contexto do Direito Imobiliário. Na prática, mecanismos autocompositivos trazem menos custo emocional e financeiro
quando utilizados de forma prévia ou conjugada aos adversariais.
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A partir dos conceitos distintivos de imóvel rural e imóvel urbano, bem
como, do campo de abrangência do Direito Agrário e do Direito Urbanístico,
buscamos abordar a complexidade que envolve o ordenamento do solo rural, tendo como norte a sua função social. Como se define um imóvel rural?
O que o distingue do imóvel urbano? Entre a Teoria da Localização, afeita ao
Código Tributário Nacional e a Teoria da Destinação, ligada ao Estatuto da
Terra e legislação agrarista, qual prevalece e em que circunstâncias?
Ademais, em que medida as diretrizes fixadas pelo constituinte e pelo
legislador ordinário, no que tange à sua funcionalidade, atingem, ou melhor, restringem o direito de propriedade, mais especificamente o uso,
gozo e fruição do imóvel rural? O painel busca abordar essa questão tendo como premissa o fato de que o parcelamento do solo deverá dar sentido à função social do imóvel rural, não podendo ser forma de descaracterização do mesmo bem, sob pena de desvio de sua função e, portanto,
de caracterizar sua irregularidade.
Nesse sentido, poderiam as chácaras de lazer, indústrias, áreas de mineração, entre outras, ser classificadas como “imóveis rurais”? Quais os limites
para se determinar a prevalência de determinada atividade (lazer ou produ-
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ção) para a definição da natureza da propriedade? Quais os entraves para
que se implantem loteamentos de lazer em áreas rurais? Seria possível a
implantação de um shopping center ou centro de compras especializado em
produtos agrários na zona rural? Qual a legislação a ser atendida neste caso?

Casos práticos foram trazidos, não só pelos palestrantes, mas também pela plateia, de forma a engrandecer o debate a respeito do tema
e o tratamento legal conferido pelo Estatuto da Terra e legislação correlata, o posicionamento do INCRA e a aplicação aos imóveis rurais de
institutos jurídicos existentes, tais como o loteamento, o condomínio de
lotes, além da edificabilidade dos imóveis rurais, considerando os limites
de competência dos Municípios na delimitação do perímetro urbano e do
parcelamento em solo rural.
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O acórdão objeto do debate foi proferido nos autos do REsp 1.809.075/
RS. Eis as características do negócio levantadas pelos Ministros: modalidade singela e inovadora de hospedagem em ambiente residencial;
certa privacidade e limitado conforto; atividade sem o profissionalismo
da hospedagem tradicional; oferta do negócio feitas diretamente ao proprietário ou possuidores de imóveis com espaços ociosos; uso de plataformas digitais; modelos que complementam a renda do senhorio e,
por outro lado, proporcionam a viajantes e outros interessados estadia a
reduzido custo; aquisição de mais de um imóvel no mesmo condomínio
em curto período de tempo para a mesma finalidade (reiteração); oferta
de serviços não circunstanciais.
O relator Min. Salomão concluiu pela natureza jurídica de locação, ainda
que por curto período ou por 12 meses, pois está mantida a finalidade residencial. Desse modo, não haveria como o condomínio proibir.
Já o voto do Min. Raul Araújo, que inaugurou a divergência e foi vencedor, reconheceu um contrato atípico de hospedagem, necessariamente
acrescido de serviços (lavanderia e Wi-Fi), mas que acontece de maneira
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não profissionalizada, transcendendo, assim, a finalidade residencial e
tornando possível a vedação.
No que tange à tipificação dessa contratação, a doutrina tem adotado
três correntes: locação, hospedagem e contrato atípico.
Moira Toledo lembrou que o AirBnb oferece uma série de negócios (jantares, passeios de barco, etc.), razão pela qual é preciso tomar cuidado ao
categorizar o tipo contratual com base na plataforma; o tempo de permanência no imóvel também não se mostra elemento essencial para caracterização do tipo; por fim, não parece pertinente a caracterização com base
no conforto ou não dos imóveis ofertados, considerando que existem casas
luxuosas disponibilizadas sob o mesmo conceito de compartilhamento. Assim, considera-o contrato atípico.
Na opinião de Fábio Azevedo, seria possível qualificar o caso como locação, justamente por estarem presentes os elementos preço, coisa, consenso e transferência da posse direta. Ainda assim, o condomínio poderia
sim proibi-la, pois (i) a propriedade é um direito individual fundamental; (ii)
o proprietário exerce as faculdades de usar, fruir, dispor e reaver; (iii) a Lei
8.245/91 permite a locação por temporada; (iv) contudo, os limites que a
propriedade encontra na vida condominial (perturbação do sossego, da segurança, etc.) justificam eventual proibição.
Jaques Bushatsky aborda a questão da divergência. Determinado condomínio vota pelo cercamento de determinadas atividades. Os que votaram
em sentido contrário, parecem ter algum direito como consequência; no
âmbito de uma sociedade empresarial, por exemplo, teriam direito de retirada. Caso o imóvel tenha sido adquirido na planta, poder-se-ia argumentar
pela ocorrência de uma infração ao CDC, pois o bem foi entregue diverso do
esperado. Nesse sentido, o princípio da razoabilidade deverá guiar a análise
do caso concreto, levando-se em conta sempre a vedação do abuso de direito prevista no ordenamento jurídico.
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Na ausência de disposição expressa, a lei aplicará o regime da comunhão parcial de bens (regime legal), no qual comunicam-se os bens adquiridos onerosamente pelos cônjuges durante o casamento. Ou seja,
os bens anteriores ou adquiridos a título gratuito (doação ou herança)
não se comunicam.
É possível a mudança do regime de bens na constância do casamento,
mas esta deve ser precedida de autorização judicial, nos termos do art.
1.639, § 2º, do Código Civil. Os cônjuges devem justificar a mudança do regime, demonstrando que não têm o intuito de lesar terceiros.
Quando o casal vive em união estável, é possível firmar o Pacto
de Convivência, que demanda apenas a forma escrita, nos termos do
art. 1.725 do Código Civil.
Outorga Conjugal
Durante o casamento, o cônjuge somente poderá alienar ou gravar bens
imóveis com a autorização do outro, exceto se no regime da separação absoluta de bens, nos termos do art. 1.647 do Código Civil. Também é necessária a outorga para (i) pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens; (ii)
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prestar fiança ou aval; (iii) fazer doação de bens comuns ou que possam
integrar futura meação.
É possível suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem justo
ou lhe seja impossível concedê-la.
E quando as partes convivem em união estável? Há necessidade de outorga? Em que pese a decisão proferida pelo STJ no julgamento do REsp
1592072/PR, para a Professora Ana Carolina, não.
Partilha
A partilha segue o regime de bens e pode se dar por acordo entre as partes (via escritura pública) ou sentença judicial (via formal de partilha), que
será levada a registro junto ao registro de imóveis competente.

Para os imóveis financiados (não quitados) deve-se levar em consideração se o financiamento foi contraído antes ou depois do casamento,
conforme REsp 246.613.
Quando há benfeitoria/acessão na constância do casamento em bem
particular de um dos cônjuges não se partilha o bem em si, mas sim os valores correspondentes (TJPR, Ap. Civ. 0000626-38.38.2016.8.16.0163).
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Doação de bens imóveis e colação
O art. 544 do Código Civil é expresso ao afirmar que a doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge ao outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Também pode-se adicionar a doação de
um companheiro a outro, uma vez que este também é herdeiro necessário.
Contudo, pode haver a dispensa da colação no próprio título da liberalidade
ou no testamento posterior, mas somente valerá para a cota disponível.
Pela letra fria da lei, deve-se, no momento exato da doação, analisar o patrimônio do doador e verificar se aquele bem caberia na sua quota disponível. Se sim, aquela doação será um ato jurídico perfeito. O problema ocorre
quando o doador empobrece posteriormente.
Por fim, é possível estipular a doação de bens imóveis em acordos de
dissolução de sociedade conjugal ou de união estável, sem a necessidade
de escritura pública, por meio da estipulação em favor de terceiro. Ex.: pai e
mãe que decidem deixar o imóvel com o filho.
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Rodrigo Bicalho começou destacando as dificuldades de estruturar novos empreendimentos imobiliários emblemáticos, que realmente fujam do
corriqueiro e tragam uma marca para a cidade. Essas dificuldades decorrem, principalmente, da legislação urbanística, que dificulta as inovações e
a realização de projetos icônicos.
Frisou que a dificuldade de implantação de novos empreendimentos
mais verticais e adensados encarece a moradia e obriga a incorporação de
novas edificações em locais mais afastados, espalhando a cidade. Locais já
dotados de infraestrutura urbana não são totalmente aproveitados, obrigando o poder público a, por um custo maior, implantar infraestrutura em
locais mais afastados.
Em seguida Theo Abreu trouxe algumas questões sobre a estruturação
de empreendimentos imobiliários complexos, um trabalho de muitas mãos:
arquitetos, engenheiros, time de negócios e de vendas, advogados. Para tal
fim, foi apresentado um empreendimento realizado na região serrana do
estado do Rio de Janeiro, com algumas especificidades.
Rita Martins corroborou as palavras de Rodrigo quanto aos vários obstáculos para se defender a realização de novos empreendimentos desa65

fiadores e emblemáticos. Colocou que além das dificuldades urbanísticas,
existem as dificuldades cartorárias, seara em que cada vez mais os oficiais
registradores abrem mão do seu poder discricionário e se limitam a realizar
“checklist”, em defesa de uma pretensa uniformização de conduta, em um
país cheio de diferenças e regionalismos.
Como exemplo, Rita Martins trouxe um caso emblemático, ocorrido na
Bahia, em que a sua equipe, defendendo o licenciamento municipal de um
grande condomínio de lotes, saiu exitosa, no sentido de que não se poderia adotar em empreendimentos desta espécie, munido exclusivamente de
vias privadas, os mesmos padrões urbanísticos adotados em outros imóveis situados em vias públicas. No caso em tela, o desafio era a não aplicação da área mínima de lote, prevista na Lei de Uso do Solo local (pesquisas
já haviam indicado que lotes acima de 500 m2 atingiriam um valor final não
condizente com a região).
Para finalizar, Rodrigo trouxe, então, dois casos de empreendimentos
icônicos da cidade de São Paulo, bastante elogiados como exemplos de arquitetura mas que, pela legislação atual, certamente não seriam aprovados: o edifício Copan e o edifício Conjunto Nacional, na Av. Paulista. São
empreendimentos adensados, com um gabarito alto, e incensados pelos
mesmos que hoje não querem adensamento e verticalização.
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O painel tratou do Tema 492 do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu o seguinte:
É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário
não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em
loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato
constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou
(ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.

O leading case para a decisão foi o RE 695911, originário do TJSP.
A tese criada pelo STF foi comentada tendo em vista sobretudo suas
imperfeições; na sequência, foram feitas recomendações visando ao cumprimento do julgado tendo em vista a realidade dos loteamentos e das
comunidades planejadas:
- junto à Prefeitura Municipal: fazer constar a associação no memorial de
aprovação do empreendimento;
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- junto ao Cartório Civil de Pessoas Jurídicas: constituição prévia da
associação (após memorial de aprovação do empreendimento e antes do
registro imobiliário);
- junto ao Cartório de Registro de Imóveis: no contrato padrão e em seu
quadro-resumo fazer constar um capítulo específico sobre a fundação da
associação, seus objetivos principais e da obrigatoriedade do comprador
em contribuir com a sua cota-parte, conforme estabelecido em estatuto

social, para o rateio de suas despesas e investimentos; e fazer constar na
matrícula do imóvel a existência da associação (livro 3 - Auxiliar).
Na opinião dos palestrantes, mesmo após este julgado, estando prevista
a contribuição no contrato padrão, a obrigação deve prevalecer.
Foi ressalvado que um associado simplesmente não pode, a qualquer
tempo e por sua mera vontade, buscar a sua desassociação em prejuízo do
restante da comunidade; afinal de contas, a sua relação com o empreendimento e os serviços prestados pela associação para o seu próprio desfrute
(controle de acesso, identificação, rondas, podas de árvores, paisagismo,
manutenção geral, limpeza e outros), todos complementares às obrigações
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do serviço público, continuarão a beneficiá-lo, tendo reflexo inclusive na
valorização de seu próprio patrimônio.
É claro que não é possível obrigar ninguém a associar-se, mas é evidente
que existe obrigação de pagar a aquele que desfruta de serviços e de benefícios oferecidos por uma entidade civil, sem fins lucrativos e que, portanto,
necessita de arrecadação de cotas-parte no rateio de despesas, a fim de
fazer frente a tais objetivos, de forma igualitária, equânime e isonômica em
direitos e obrigações.
Nessa medida, a desassociação, em alguns casos, pode se caracterizar
como abusiva e não permitida dentro da hipótese fática do precedente,
notadamente se exercida após 2017 (Lei 13.465).
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Conferindo destaque à previsão constitucional, Diana Nacur definiu o
ITBI, bem como lembrou ser da competência dos Municípios a sua instituição. Na esteira do art. 110, do CTN, segundo o qual a legislação tributária
deve se valer do direito privado para definição de institutos previstos como
elementos das obrigações tributárias, destacou que os artigos 1.225, 1.417,
1.245, 1.227, do Código Civil, permitem compreender que o ITBI incidirá no
momento da constituição do direito real que sempre se perfaz com o registro no competente Cartório de Registro de Imóveis.
Por essa razão, a recente decisão do STF, proferida como Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 1.294.969/SP - Tema 1124,
entendeu que: “O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de
bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.”
Contudo, na prática, muitos Municípios ainda não alteraram a legislação, de
modo que ainda é comum a exigência do recolhimento na constituição do título, ou seja, no ato da lavratura das escrituras junto ao Tabelionato de Notas.
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Em seguida, Flávia Cecília Oliveira tratou outra recente decisão proferida
pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) no. 796.376 - Tema 796 STF, no
qual foi firmada a seguinte tese: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista
no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor
dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
Embora definida a possibilidade de tributação do excedente, deve-se
atentar à base de cálculo que será adotada pelo Município, qual seja, o valor
da transmissão do bem imóvel ou seu valor de mercado, o que não era objeto de discussão no caso levado a julgamento, tendo em vista o disposto no
art. 23 da Lei 9.249/95.

Outro ponto de atenção: já há decisões reconhecendo o direito à imunidade do ITBI na transferência de bens imóveis para integralização do capital social de pessoas jurídicas que exerçam atividade preponderante, pois
aludida imunidade seria incondicionada (CF, art. 156, § 2º, inc. I, 1ª parte).
A ressalva quanto à atividade preponderante para legitimar a cobrança do
ITBI estaria adstrita aos casos de transmissão de bens imóveis decorrente
de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica (CF, art. 156, §
2º, inc. I, 2ª parte).
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