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Não basta uma boa legislação para que a segurança esteja garantida nos 
negócios jurídicos. É preciso que o ordenamento jurídico esteja adequado 
à realidade que nos cerca. E é por conta deste paradigma que a celebrada 
e sólida Lei do Inquilinato sofreu recentemente alterações, por meio da 
entrada em vigor da lei 12.744, de dezembro de 2012.

A referida lei trata das locações de construção ajustada, no mercado 
imobiliário comumente chamadas de built to suit. O nome é inglês, mas é 
uma realidade cada vez mais brasileira, agora protegida pela Lei de Loca-
ções. Os reflexos desta alteração serão analisados nesta edição da Revista 
ABAMI.

Boa leitura.   

NOvOS NEgócIOS, 
NOvA LEI
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ABAMI INFORMA

EvENTOS E cOMEMORAçõES

ABAMI cELEBRA 2012

No dia 18 de dezembro, os associados da ABAMI se reuniram 
para celebrar as conquistas de 2012. Em seu tradicional coquetel 
de final de ano, cerca de 80 pessoas se encontraram no auditório 
da ABAMI para as comemorações. Estiveram presentes ao evento, 
além dos associados e dos membros da Diretoria Executiva e dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo da ABAMI, Deborah Mendonça 
(Presidente da ABADI); Egídio Andreza (Presidente do Sindimó-
veis Rio) e Sylvio Capanema de Souza (Patrono da ABAMI).

Em discurso de agradecimento, alguns dos diretores da 
Associação falaram sobre as vitórias alcançadas em 2012 e fi-
zeram votos de plena realização para 2013. 

A presidente da ABAMI, Ângela Soares, fez questão de salien-
tar a importância das pessoas presentes para a associação. “Vocês 
dão vida à ABAMI, e muito nos alegra podermos compartilhar 
este momento de alegria e festividade com pessoas que foram fun-
damentais para o que a nossa associação conquistou não só em 
2012, mas em todos os seus anos de existência. Conquistas estas 
que irão se perpetuar e multiplicar em 2013, 2014, e assim por 
diante”, declara.

Confira abaixo os registros dos eventos:
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A pRáTIcA nA 
IncORpORAçãO 
ImObIlIáRIA e O 
ReGIsTRO de ImóveIs

Introdução

A partir de 2005 o mercado imobiliário vem sofrendo um 
intenso crescimento, o qual foi abrandado com a crise da “bo-
lha imobiliária” ocorrida nos Estados Unidos em 2007, mas que 
voltou a crescer em 2009, e hoje se destaca principalmente em 
razão da expectativa gerada pela Copa do Mundo e pelas Olim-
píadas, que ocorrerão em 2014 e 2016, respectivamente.

O movimento do mercado, hoje, foi reduzido de forma 
branda, em razão da extrema elevação dos preços dos imóveis. 
Todavia, a crescente necessidade do ser humano em adquirir 
um imóvel mostra-se de forma essencial a aquisição dos imó-
veis na planta para a realização do sonho da casa própria.

Ao longo dos últimos dez anos, verificou-se o amplo cresci-
mento do mercado imobiliário nacional diante da maior oferta 
de crédito para o produtor e para o consumidor, devido à maior 
segurança jurídica dada ao credor mediante a constituição da 
forma de garantia da alienação fiduciária de bem imóvel (Lei 
9.514/97).

Outros destaques foram: o aumento da renda das famílias 
brasileiras, a redução exponencial da taxa básica de juros adotada 
pelo Banco Central e pelas Instituições bancárias nos contratos de 
financiamento e as medidas do governo visando diminuir o déficit 
habitacional, mediante programas de incentivos, como por exem-
plo, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

A aquisição dos imóveis na planta ou em construção é regu-
lada pelo instituto da Incorporação Imobiliária através da Lei 

Por Carlos Alberto Diogo de Souza Filho

nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, a qual assegura o consu-
midor sobre os riscos e as incertezas junto à incorporadora e 
à construtora na compra de uma coisa que ainda nem existe.

A Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 surgiu da neces-
sidade social e foi elaborada para dar maior segurança e cre-
dibilidade aos imóveis vendidos na planta ou em construção, 
bem como uma ampla proteção aos interesses dos adquirentes, 
anteriormente omissa na legislação brasileira, principalmente 
quanto às garantias no caso da falência do incorporador.

breves considerações sobre 
a Incorporação Imobiliária

O instituto da incorporação imobiliária é uma modalidade 
de constituição de condomínio edilício (especial) dentre as vá-
rias outras existentes na legislação brasileira.

Ao fazer uma análise sobre o artigo 1.331 do Código Ci-
vil, Caio Mário da Silva Pereira como um dos elaboradores do 
Anteprojeto da Lei 4.591/64, entende que: “(...) o que deflui do 
texto legal é que a propriedade horizontal ou o condomínio 
especial por unidades autônomas compreende um sistema em 
que a lei considera a edificação ou o conjunto de edificações 
como um todo, dividido este em unidades dotadas de autono-
mia, e como tais objetivamente consideradas, porém ligadas 
indissoluvelmente às respectivas frações ideais do terreno”. 
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e Incorporações.  
10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.95).
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Associe-se
(21) 2533-7271 / (21) 2232-1215 
Av. Rio Branco 135, grupo 504
centro – Rio de Janeiro - RJ

Desde 1989 investindo 
no aprimoramento 
do setor imobiliário

Debates e palestras Semanais

cursos e Seminários

Biblioteca e videoteca

Sala do Advogado 

projeto ABAMI Itinerante Social

Revista ABAMI Direito Imobiliário

Tabela Mensal de Reajuste de Aluguéis

Mantenha-se informado!
cursos e palestras promovidos pela ABAMI. 
Acesse o site www.abami.org.br e cadastre-se 
para receber regularmente nossa newsletter.


