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O que esperar do crescimento de investidores
institucionais no mercado imobiliário urbano?
ESCRITO POR VITOR BUKVAR FERNANDES
Desde o começo da década passada um movimento crescente de entrada de investidores
institucionais no mercado de locação de casas tem se consolidado. Isto ocorre com mais
dinamismo nos EUA, mas este modelo já começou a ser adotado em outros países, inclusive no
Brasil.
No caso norte-americano, visando à recuperação do setor imobiliário após a crise, o governo
incentivou investidores institucionais de Wall Street a entrarem no mercado imobiliário de
locação. A partir de 2012, diversas empresas de capital aberto foram constituídas tendo em
vista esta finalidade. [1]

A promessa constituía em incentivar a entrada de grandes empresas do mercado financeiro
no setor imobiliário como forma de contrabalancear os efeitos da crise econômica no setor.
Assim, estas grandes empresas poderiam transformar o mercado, fazendo com que os
aluguéis se tornassem mais fáceis, baratos e seguros.
Uma parte do encantamento com essa novidade se dá pelo uso das novas tecnologias, como
plataformas de atendimento centralizado, aplicativos e até o uso de travas inteligentes nas
propriedades

para

facilitar

os

serviços

de

manutenção

das

casas

por

profissionais

autorizados. Por trás destas novidades, estratégias antigas estão sendo utilizadas para
aumentar a margem de lucro: novos contratos repassam responsabilidades que antes eram
dos locadores para os locatários, assim como as empresas buscam minimizar os gastos
necessários em reformas entre locações ou ainda os gastos necessários para fazer frente aos
reparos cotidianos.
Outra diferença perceptível tem relação com o reforço da judicialização em comparação com
locadores individuais, dado que a capacidade para mobilização jurídica das grandes empresas
é substancialmente maior – um estudo do Federal Reserve Bank of Atlanta, por exemplo,
mostrou que os locadores institucionais tinham 20% mais chances de acionar uma ação de
despejo contra os locatários [2].
Uma preocupação recente visa o potencial impacto do crescimento desse setor e seu controle
sobre o mercado de moradias, gerando distorções nos preços e impossibilitando o acesso às
moradias com preços justos.
Por outro lado, os investidores institucionais norte-americanos ainda controlam uma fração
bastante reduzida do mercado imobiliário (menos de 1% das unidades habitacionais) [3]. Além
disso, a taxa de negócios operados por investidores institucionais nos EUA teve seu pico em
2013, sendo responsável por 29% das transações, e declinado desde então [4].
O plano de fundo desta questão remete ao déficit crônico de moradias como causa primária
do aumento dos preços destes imóveis, algo que não é diretamente causado pelos
investidores institucionais. Ainda assim, o crescimento destes players pode vir a se tornar um
entrave para esta questão, especialmente em regiões com alta procura e mercados aquecidos.
Por fim, é importante acompanhar o desenrolar desta questão nos EUA para que possamos
antever questões regulatórias – como as novas relações jurídicas entre proprietários e
locatários mediadas por tecnologia – e questões de políticas públicas – como adaptar
políticas de habitação – que venham a se apresentar.

O Acordo de Escazú e a posição do Brasil
ESCRITO POR GABRIEL PANSANI SIQUEIRA
A primeira reunião da Conferência das Partes (COP 1) do Acordo Regional sobre o Acesso a
Informação, a Participação Pública e o Acesso a Justiça em Assuntos Ambientais na América
Latina e no Caribe — conhecido como Acordo de Escazú — começou nesta quarta-feira (20), na
sede da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), em Santiago, Chile [1].
Este é um instrumento internacional cujo objetivo é dar importância da participação social, do
acesso à informação e do acesso à justiça para a realização do Desenvolvimento Sustentável
[2]. O Acordo teve origem na Conferência pelo Clima Rio+20, em 2012, em um momento de
protagonismo brasileiro na agenda ambiental do mundo, um instrumento jurídico pioneiro
voltado à proteção ambiental e à proteção dos direitos humanos [3] em uma das regiões de
maior biodiversidade do mundo, mas que sofre pela violência e conflitos.
O texto não procura apenas proteger os defensores do meio ambiente, mas também reduzir os
conflitos ao exigir tanto das empresas privadas, quanto dos governos que permitam o acesso à
informação e à participação pública em qualquer projeto que possa ter um impacto ambiental
[4]. Como ressaltado por Alicia Bárcena, Secretária Executiva da CEPAL, o Acordo busca
“garantir o direito das gerações presentes e futuras a um meio ambiente saudável e ao
desenvolvimento sustentável (...) Também, traduz nossas prioridades e aspirações comuns e
demonstra a vigência do multilateralismo regional para o desenvolvimento sustentável” [5].
A assinatura ocorreu durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, em 2018,
ainda no governo Temer, mas que seguiu durante os anos de Bolsonaro sem ser ratificado pelo
Congresso Nacional por inação do Poder Executivo [6]. A não ratificação do Acordo
compromete a participação efetiva do Brasil no momento em que os países participantes se
reúnem em Santiago, para definir os representantes que vão compor a mesa da presidência
pelos próximos 4 anos. Nesse momento, apenas 12 dos 24 países que assinaram o documento
terão poder de voto, pois este privilégio será dado apenas àqueles que o ratificaram
internamente.

Dentre os três pilares estruturais do Acordo, estão a exigência de compromissos dos países
voltados à transparência de dados ambientais, garantias ao público e à sociedade civil o direito
de participar de decisões de projetos que os afetem e a segurança dos direitos de povos da
floresta, além da proteção aos defensores do meio ambiente. No entanto, quando o Itamaraty
foi questionado sobre a não ratificação do Acordo alegou que poderia ferir a soberania do país
e o receio de ser responsabilizado internacionalmente. Porém, essas são alegações que causam
estranhamento, uma vez que o comitê não vai atuar como juiz sobre alguma violação, apenas
oferecendo transparência às conclusões dos processos e promovendo orientações à ação dos
países [7].
Além disso, é importante relembrar que o Brasil já possuía um bom histórico de promoção da
transparência dos dados de desmatamento, com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), um centro de excelência nessa área de pesquisa, e já possuía ambientes de participação
da sociedade civil nesse tipo de discussão, com o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), por exemplo. No entanto, o que acompanhamos durante o período Bolsonaro foi a
desqualificação desses órgãos de controle e participação, além de uma escalada da violência
contra os povos indígenas e seus defensores, acompanhada pelo aumento do desmatamento a
níveis recordes. Por isso, não é de se espantar a falta de encaminhamento da ratificação do
Acordo

pelo

nosso

mandatário,

bem

como

seu

receio

pelas

eventuais

cobranças

e

consequências pelos seus atos. Dessa forma, vivenciamos mais um triste episódio na história
da agenda ambiental brasileira, com o apagamento de seu protagonismo e a negação aos
principais defensores da floresta pela falta de apoio institucional.

Florestas Públicas Não Destinadas e a modernização da
grilagem na Amazônia
ESCRITO POR DELAÍDE SILVA PASSOS
Como dito em outros artigos, o principal motor do desmatamento nas Florestas Públicas Não
Destinadas (FPND) tem sido a grilagem, isto é, o processo de ocupação ilegal de uma terra
pública mediante o uso da falsificação de documentos de posse ou propriedade. A grilagem fez
parte da história da ocupação econômica da Amazônia brasileira, moldando-se aos ciclos de
colonização, e materializando-se em formas cada vez mais modernas. Isto é, se antes, a fraude
documental era feita por meio do envelhecimento¹ de um suposto documento de posse
indevida

de

uma

determinada

área,

concedendo

ao

invasor

de

terra

pública

uma

“comprovação” de que havia posse antiga da mesma.
Observa-se hoje uma sofisticação dos grileiros. De acordo com o Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia (IPAM) [1], as mudanças legislativas das últimas duas décadas
contribuíram para a legalização da ocupação ilegal de terras públicas e pela leniência para
com o desmatamento ilegal na região. Isso porque os grileiros estão fazendo uso fraudulento
do Cadastro Ambiental Rural (CAR), o qual está previsto no novo Código Florestal, exigindo
que todo imóvel rural seja registrado para fins de regularização ambiental. Em outras palavras,
a fraude acontece quando o CAR do imóvel é utilizado como instrumento fundiário para
comprovar a posse indevida de uma terra pública, permitindo inclusive que muitas vezes seja
feito o levantamento de fundos lícitos e ilícitos para o financiamento do desmatamento da
FPNDs e a posterior formação de pastagens – atividade esta que permite a elevação do preço
da terra pública invadida no mercado imobiliário, ou seja, potencializa um segundo motor do
desmatamento na Amazônia brasileira.
¹ Este envelhecimento era obtido colocando-se o documento falso dentro de uma caixa cheia de grilos. Os insetos,
então, deixavam o papel amarelado e corroído, dando-lhe aparência antiga desejada. É daí que vem o termo
grilagem.
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REGISTRO E CADASTRO – Uma experiência LusoBrasileira
ESCRITO JOSÉ DE ARIMATÉIA BARBOSA
Este é um resumo de um trabalho desenvolvido com o objetivo de estudar os sistemas registrais
e cadastrais no Brasil e em Portugal, bem como diagnosticar os problemas próprios do Registro
e do Cadastro Predial, culminando por incentivar as reflexões e críticas pertinentes à
coordenação entre eles, fundamentando-se na literatura, normas legais e resoluções emanadas
pelo gestor das terras do Brasil e de Portugal.
No que diz respeito ao Brasil, temos um dos sistemas registrais de Direitos reais mais seguro e
confiável do mundo, cuja eficácia é constitutiva por força do artigo 1.225 do Código Civil que o
torna obrigatório, quando a propriedade de um bem imóvel é transferida por ato intervivos. Ao
reverso, em Portugal, por foçar do artigo 408 do Código Civil, salvo exceções previstas em lei, a
constituição ou transferência de direito real sobre coisa determinada dá-se por meio de
contrato,

cujos

efeitos

em

relação

a

terceiro,

prescinde

de

registro

na

preceptiva

Conservatória.
No que tange aos Cadastros territoriais, ciente da falta de conexão entre os diversos cadastros,
gerados por distintos órgãos, a Receita Federal do Brasil propôs no mês de setembro de 2013 a
criação do SINTER - Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais -, que tem como
meta criar um banco de dados espaciais multifinalitário no país, equivalente ao livro 2 do
Registro Geral de Imóveis, produzido pelos Serviços de Registros Públicos, assim como
promover os fluxos de dados cadastrais de imóveis urbanos e rurais, produzidos pela União
(CNIR) e Municípios (CTMS) - Cadastros Territoriais Multifinalitários.
Em Portugal, a questão do cadastro da propriedade é assunto complexo. Há algumas décadas
tentou-se começar a fazê-lo de Norte a Sul do país, os métodos usados eram dispendiosos e
morosos e aponta-se que por falta de verbas não estar a ser fácil avançar para os minifúndios.
Sabe-se que o cadastro é o instrumento público apropriado para identificar e demarcar todos
os prédios rústicos e urbanos existentes no território nacional. É importante para dispor-se,
em regime de livre acesso, da identificação no terreno dos limites de todos os prédios, evitando
inúmeras repetições de levantamentos, acelerando e tornando mais econômicos todos os
processos territoriais e de administração imobiliária, dando mais equidade à tributação,
facilitando fiscalizações, os licenciamentos, as expropriações, entre outros.
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São inúmeros os benefícios e a potencialidade do Cadastro Predial, no ordenamento do
território, nas florestas e agricultura, na gestão e estrutura fundiária, na prevenção de
incêndios, no que toca à justiça, notariado e registro predial, levará à redução e celeridade dos
contenciosos da propriedade imobiliária, irá promover os registros prediais e a sua atualização
e aumentará a fluidez e precisão de informação no negócio imobiliário. Relativamente à
fiscalização, trará exatidão para as avaliações fiscais, aumentará a equidade e o volume de
receita fiscal, facilitará os processos fiscais, por exemplo. Embora esteja o país a enfrentar
alguns problemas com o cadastro, o mesmo não se aplica ao Registro Predial visto que tem um
sistema simplificado e sofisticado. Por derradeiro, obter uma melhor coordenação do que se
falou alhures, dúvida não resta senão através de política de Estado, certo de que “a integração
entre o registro e o cadastro proporcionará mais segurança jurídica sobre os atos inscritos no
registro da propriedade imóvel “(I Congresso Ibero americano em Cusco-Peru

José de Arimatéia Barbosa
Registrador de imóveis em Campo Novo do Parecis-MTVice Presidente do Instituto de Registradores Imobiliários
do Brasil (IRIB)
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