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No âmbito das incorporações imobiliárias, as medidas tomadas
pelas Autoridades para conter a pandemia do COVID-19
certamente trazem grandes preocupações aos incorporadores
quanto aos seus fortes impactos socioeconômicos. Podemos
destacar como principais apreensões: dificuldades na aprovação
de projetos e na captação de recursos pela incorporadora, queda
das vendas de unidades e possíveis atrasos na entrega de obras.

Objetivando antecipar e elucidar contingências com que
incorporadores poderão se deparar, passamos a analisar
brevemente o impacto da pandemia em cada uma das fases da
incorporação.

1. Estudos prévios de viabilidade e aquisição do
terreno;

2. Obtenção de licenças e aprovação de projetos
junto à Prefeitura;

3. Registro da Incorporação junto aos Cartórios
de Registro de Imóveis;

4. Financiamento da Incorporação;

5. Lançamento e prazo de carência;

6. Intermediação imobiliária;

7. Construção e atraso na entrega das unidades;

8. Distratos e negociações.
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1. Estudos prévios de viabilidade e aquisição do terreno:

Na prospecção de terrenos, de um lado, especula-se que, diante dos
impactos econômicos da pandemia no mercado imobiliário em
geral, surja um momento favorável à aquisição de terrenos por
valores atrativos. Deve-se, contudo, atentar não apenas à habitual
checagem das condições econômicas e fiscais da propriedade e dos
vendedores, mas também para a estipulação de cláusulas
acautelatórias dos efeitos da pandemia no negócio jurídico.

De outra parte, a mesma estagnação econômica poderá ter
reflexos na aquisição de terrenos já contratados para futura
incorporação. Em relação a estes casos, vale ressaltar que, muito
embora os compromissos de compra e venda possuam normalmente
cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade (ou seja, vedam a
rescisão unilateral imotivada), os impactos da COVID-19
poderão levar à busca da rescisão destes compromissos de compra e
venda em função dos chamados caso fortuito e força maior.

Poderão ainda aditar a avença para, inclusive, postergar prazos, a
exemplo do prazo de lançamento do empreendimento. Os modelos
de permuta por unidades futuras ou de permuta financeira
possibilitam, em princípio, navegar com mais facilidade em tal
situação, mas mesmo outros acertos comportam o aditamento com
fixação de novos prazos e condições. E, cabe destacar, a
composição amigável, com concessões recíprocas, se afigura, neste
momento, a melhor opção para aqueles que buscam minorar seus
prejuízos. É dizer, ao que tudo indica, haverá uma sobrecarga do
Poder Judiciário, o que postergará (e possivelmente encarecerá) a
resolução das questões.
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2. Obtenção de licenças e aprovação de projetos junto à
Prefeitura:

O prazo de tramitação de processos para obtenção de licenças
ambientais, urbanísticas e de construção já é, ordinariamente, um
dos maiores empecilhos para as incorporadoras.

Como se sabe, cada empreendimento passa por duas fases de
licenciamento: (i) com a aprovação do projeto, é concedida a
licença para construção, mediante análise dos requisitos legais e
(ii) finalizada a construção, os empreendimentos passam por uma
nova etapa de fiscalização e vistorias pelos órgãos competentes,
após a qual será emitido o “Habite-se”.

No Município de Salvador, a SEDUR (Secretaria de
Desenvolvimento Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo),
responsável pela outorga destas licenças, mantém-se em
funcionamento, conforme Decreto Municipal nº
32.249/2020, e tem informado que a solicitação e a concessão
de licenças continuam normalmente.

Contudo, observa-se também que, através da Portaria SEDUR
nº 250/2020, os prazos em procedimentos administrativos estão
suspensos até 30/04/2020, o que poderá atrasar a concessão de
licenças, mas não impede a prática de atos pelo órgão ou pelos
interessados.
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Ademais, o atendimento presencial está sendo feito apenas
através de hora marcada, para serviços que não possam ser
realizados pelo programa “Simplifica Salvador” ou por e-mail.

Vejam-se os meios de contato durante a pandemia:

• Agendamentos:
- Telefone: 98800-6483,
- E-mail: agendamento.sedur@salvador.ba.gov.br;

• Atendimento a convite/ou anexação de
documentos:
- Exclusivamente via endereço de e-mail
convite.sedur@salvador.ba.gov.br, exceto quanto ao
recebimento de plantas, quando será necessário
atendimento presencial;

• Defesas referentes às operações de fiscalização
relativas ao combate do coronavírus:
- Telefone: 98549-6548,
- E-mail: protocolo.sedur@salvador.ba.gov.br.
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3. Registro da Incorporação junto aos Cartórios de
Registro de Imóveis:

Por meio do Provimento n° 94, o Conselho Nacional de Justiça –
CNJ fixou normas excepcionais a serem observadas pelos cartórios
de registro de imóveis (CRI’s) em todo o Brasil enquanto durarem
os efeitos da Pandemia.

Se, por um lado, este provimento tornou obrigatório para todos os
CRI’s do país o atendimento aos interessados por meio do site da
Central Nacional de registro de imóveis, e obrigou-os também a
aceitar documentos digitais (desde que observados os parâmetros
legais), por outro lado, fixou que, à exceção dos prazos para
emissão de certidões e registro de contratos de garantias reais em
financiamentos, todos os prazos registrais passam a ser contados
em dobro neste período. É dizer, tais prazos, que possuem caráter
impróprio e, por isso mesmo, já eram muitas vezes descumpridos,
agora se tornam obstáculo ainda maior. Ressalva-se que no
tocante aos requerimentos de certidões de inteiro teor, quando
fornecido o numero da matricula ou do registro, assegurou-se a
emissão em até duas horas.

Cabe destacar que o Provimento, em virtude do momento
excepcional, faculta aos Registradores aceitar, a seu exclusivo
critério e responsabilidade, documentos por outros meios, como e-
mail, mesmo que fora dos padrões legais e, se entender necessário,
receber os originais após a pandemia.

Ademais, a Portaria Conjunta n° 08 CGJ/CCI do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia determinou a suspensão dos
atendimentos presenciais até 30 de abril de 2020, ainda que
tenha ressalvado o atendimento presencial para os casos urgentes,
embora sem especificá-los.

Neste contexto, revela-se fundamental para os incorporadores
estarem bem assessorados juridicamente, a fim de superar estes
entraves da forma mais célere possível.
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4. Financiamento da Incorporação:

A COVID-19 pode, também, tornar mais morosos os processos de
licenciamento e de registro de empreendimentos, inviabilizando o
acesso ao crédito pelas incorporadoras, uma vez que os
financiamentos costumam ser concedidos após aprovação do
empreendimento pelo município e garantidos pelo terreno e pela
cessão de direitos sobre unidades, que são registrados no CRI. A
liberação dos recursos, em muitos casos, só ocorre mediante medições
da obra. Logo, tais atrasos podem inviabilizar economicamente a
obra e o cumprimento de obrigações durante e após o período de crise.

Por seu turno, o “Habite-se” é o marco para liberação de garantias
pela instituição financeira e para o “repasse” do financiamento aos
compradores, de modo que a delonga na concessão do “Habite-se”
também pode dificultar o “fechamento das contas” da incorporação.
A título de exemplo dos problemas enfrentados pelos incorporadores
junto às instituições bancárias, se tem notícia do incremento das
exigências de garantias reais para a concessão de novos créditos,
mesmo após os incentivos e comandos governamentais em sentido
oposto.

Neste complicado cenário, afigura-se como aconselhável a negociação
junto à instituição financeira, com assessoria jurídica especializada e
das entidades de classe, conforme se mostre necessário.

Certo é que, ante a demanda recorrente por renegociações, as próprias
instituições financeiras criem parâmetros de refinanciamento e
concessão de crédito. A Caixa Econômica, por exemplo, já se
manifestou à CBIC listando medidas de incentivo ao crédito e
continuidade da construção civil em tempos de COVID-191, no que
possivelmente será seguida por outros bancos.
1 https://cbic.org.br/covid-19-caixa-detalha-medidas-de-incentivo-a-construcao/
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5. Lançamento e prazo de carência:

É cediço que a lei (arts. 33 c/c 34 da Lei 4.561/64) prevê um
prazo de carência improrrogável, limitado a 180 dias, dentro do
qual é possível denunciar a incorporação ao CRI mesmo após o
lançamento e venda de unidades. É dizer, tem o incorporador o
direito potestativo de desistir do empreendimento, desde que
promova o ressarcimento de eventuais valores recebidos.

O Provimento 94 do CNJ, como já exposto, prevê prazo em dobro
no âmbito dos CRI’s. Não prevê, contudo, a aplicação desta
disposição à validade do registro de Incorporação, que é o
limitador do prazo de carência. Por outro lado, o Projeto de Lei
1179/2020, que já foi aprovado pelo Senado, mas permanece em
tramitação na Câmara Federal, parece trazer luz a esta questão,
pois, ao tratar do Regime Jurídico Emergencial e Transitório no
Direito Privado, prevê a suspensão e impedimento de prazos
prescricionais e decadenciais desde 20/03/2020 até
30/10/2020.

Assim, é razoável supor que os tribunais pátrios admitam a
prorrogação do prazo e mesmo a adesão posterior ao regime de
carência em virtude das inquestionáveis consequências da
pandemia sobre o mercado imobiliário. Contudo, deve-se sempre
buscar a melhor assessoria jurídica a fim de se obter, em tempo
hábil, em juízo ou no âmbito administrativo, as melhores e mais
seguras soluções.
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6. Intermediação imobiliária:

Em tempos de isolamento social, as visitas a estandes, canteiros e
apartamentos decorados foram fortemente reduzidas, embora não
estejam proibidas na maioria dos municípios. Assim, é necessário
reestruturar a operação de vendas durante a pandemia. Algumas
medidas com potencial de minimizar as perdas são: agendamentos
individuais, com higienização para visitas presenciais;
investimento em plataformas eletrônicas para dar continuidade à
divulgação e às vendas; e o uso de ferramentas como tours
virtuais, Projetos 3D e simulações.

De outra parte, é importante difundir o investimento imobiliário
como atrativo em momento de crise, uma vez que é um
investimento de baixo risco e em um cenário de juros baixos na
renda fixa
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7. Construção e atraso na entrega das unidades:
Em Salvador, a construção em edifícios não habitados pode (e
deve) prosseguir normalmente, apenas com orientações de
prevenção de contágio. Só há suspensão de obras e concessão de
alvarás para imóveis habitados, conforme Decretos nº 32.280 e nº
32.351. Para as obras não suspensas, o Município determinou o
uso obrigatório de máscaras (Decreto nº 32.337).
De outra parte, teme-se que ocorra uma oneração imprevista dos
custos de produção ante o cenário de instabilidade gerado pela
COVID-19. O período requerer diálogo e negociações com
fornecedores, minimizando a litigiosidade tanto quanto possível, e
extrema atenção a todas as medidas governamentais, a fim de
minimizar os danos.
Quanto ao possível atraso nas obras e à sua justificação legal, as
incorporadoras tendem a sustentar a ocorrência de caso fortuito e
de força maior, conceitos que deverão protagonizar discussões
judiciais nos próximos tempos. Por outro lado, a excepcionalidade
da situação não exonera as incorporadoras de cumprir com o dever
de informação, devendo comunicar aos adquirentes todas as
medidas a serem tomadas para enfrentar os efeitos da pandemia,
bem como alertá-los sobre os impactos nas prestações devidas e
compromissos assumidos nos respectivos contratos.
Cabe destacar que, em nosso entendimento, os efeitos da
Pandemia Covid-19 afastam a hipótese resolutiva prevista no art.
43-A,§1º da Lei de Incorporações (direito do adquirente de
resolver a avença por atraso na entrega por parte do incorporador),
mesmo quando os atrasos superarem os prazos de prorrogação
automática dos compromissos de compra e venda. Isso porque a
pandemia da Covid-19, em princípio, se constitui como caso
fortuito ou de força maior externa, atraindo as consequências
legais pertinentes.
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Entendemos ainda que a ocorrência de caso fortuito ou força
maior pode vir a afastar a incidência de multas por atraso na
entrega da unidade autônoma ao adquirente e que, embora a
lei já tolere 180 dias de atraso, é sustentável em juízo a
prorrogação deste prazo em virtude da situação excepcional de
pandemia.

É importante destacar, contudo, que, para que seja aplicável o
caso fortuito e força maior, o nexo causal entre os eventos
relacionados à pandemia e os atrasos nas obras deve ser
comprovado. Assim, é fundamental que os donos de obra,
construtores e fornecedores tenham muito zelo e atenção na
elaboração dos registros que comprovem os danos acarretados
pelas medidas. Diários de obra, atas de reunião e relatórios
mensais devem registrar os impactos sofridos no período de
influência da pandemia. É o caso, por exemplo, de falta de
pessoal ou de equipamentos, demora no recebimento de
insumos, materiais e outros bens adquiridos, redução de
produtividade, reprogramação de atividades ou até mesmo a
suspensão dos trabalhos.

Esses registros passam a ter importância redobrada, pois vêm a
ser uma das mais importantes provas sobre a existência (ou
não) de impactos causados pelo Covid-19 no cumprimento dos
prazos contratualmente estabelecidos.
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8. Distrato e negociações:

No que tange à possibilidade de promissários compradores
pleitearem a rescisão dos compromissos de compra e venda, sem
incidência de penalidades, também sob o fundamento de caso
fortuito ou força maior, observa-se, em princípio, a necessidade de
se comprovar suficientemente que a pandemia foi crucial para a
impossibilidade de prosseguir na aquisição da unidade.
Observamos, ainda, que o desemprego não deve, por si só, ser
considerado um evento inevitável e imprevisível a justificar o
afastamento de multa, em especial quando não comprovado o
nexo com a pandemia. De outra parte, a assunção de tal
compromisso pressupõe a existência de reserva adequada a
eventuais imprevistos ou a contratação de seguro.
De todo modo, fato é que o promissário comprador poderá valer-se
do seu direito de resilição contratual (ruptura unilateral e
imotivada do contrato, decorrente apenas da vontade da parte),
desde que esteja disposto a arcar com a penalidade: multa
estipulada em contrato, limitada a 25% ou 50% dos valores
pagos, conforme haja ou não patrimônio de afetação, nos termos
da Lei nº 13.786/2018, "Lei do Distrato”.
A negociação entre incorporadores e adquirentes, enquanto
medida substitutiva do simples descumprimento ou resolução
contratual, é considerada a melhor política nesse momento e deve
ser incentivada (desde que de fato necessária, pois sequer pode
haver renegociação se não há real impacto da pandemia sobre o
caso em concreto). Contudo, tal negociação deve ocorrer
respeitando os limites da autonomia privada e boa-fé, de forma a
preservar o negócio e sua viabilidade para ambas as partes (não só
para o consumidor). Em outras palavras, não pode a crise se
transformar em bode expiatório a justificar o descumprimento
generalizado de contratos.
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Instituições bancárias têm oferecido moratórias nos
financiamentos de seus clientes, normalmente de 60 dias. Tal
benesse não decorre de legislação2, mas liberalidade e de política
bancária, não podendo ser imposta ao incorporador que pratique
políticas similares. Em sendo assim, mesmo diante de evento de
força maior, a negociação deve ocorrer entre as partes.

Por fim, para eventuais novos contratos celebrados após a
decretação do Covid-19 como pandemia global pela OMS, é
recomendável que as partes regulem que a situação do coronavírus
já foi avaliada e devidamente considerada para o cumprimento
das suas respectivas obrigações previstas no contrato

2 Sobre este ponto, cabe registrar que tramitam diversos projetos de lei que pretendem suspender o pagamento de financiamento de imóveis durante
a pandemia, a maioria limitando-se ao Programa Minha Casa Minha Vida, mas nenhum deles foi aprovado até o momento.
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