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BOLETIM 
DA 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

"DECLARADA DE UTILIDADE PúBLICA PELA 
LEI N.q 464, DE 26 DE SE'I1EMBRO DE 194:9". 

ANO XVI ABRIL A DEZEMBRO DE 1966 N,o 80 

Redação 

Em face do enorme tmbalho emp1'eendido pela Diretoria 
da Associação, no sentido de obter dos Pode1'es competentes a 
solução dos principa.is problemas enf?'entados pela nossa cZa.sse, 
- não lhe foi possivel 11wnte1' êste ano, com a regularidade 
desejável, a publicação do p1'esente "Boletim", 

. Tal falha foi, porém, largamente compensada pelos resul
tados já colhidos em dec01'rência daquele traballw, e os quais 
se acham consubstanciados na Lei n,o 9,531, de 6 de Outub1'o 
último, que reajust01l as taxas do antigo Regimento de Custa.c; 
e Emolumentos, 

É certo que êsse reajustamento, considerado na sua média, 
não foi além da, metade do aumento sofrido pelo custo de vida 
de 1958 até hoje, nem pôs a salvo, C011W devia, a economia 
das Serventias da Justiça con.tm efeitos defmudantes da infla
ção, queéontinua desvalorizando a 1Wssa moeda. 

Cumpre, todavia, se 1'econheça expressar êle o maximo 
que foi possivel conseguir na presente conjuntura, - e que, 
a despeito de suas proporções modestas, não deixará de con
tribuir, apreciàvelmente, para a restauração da economia alu
dirfu, embora a sua prese1'vaçáo dependa de novas medidas 
tendentes a assegurar-lhe a necessária estabüidade, 

Ante a boa vontade demonstrada pelo atual Govêrno na 
equação dêsse já crônico problema, - é de esperar-se que o 
mesmo devote igual interêsse ao atendimento da maior das 
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reivindicações em que nos temos empenhado, consistente na 
outorga, a todos os servidores da, Justiça. de uma, aposenta
doria em condições verdadeiramente humanas. 

A Diretoria da Associação, através dos esforços desen
volvidos pelo seu Presidente, tudo vem fazendo para que, na 
vigência, ainda, da atual Administração do nosso Estado, todos 
aqueles servidores se tornem beneficiários de uma lei que 
preencha integralmente o objetivo citado e ponha tê'Y'mo, final
mente, à situação de verdadeira indigência em que se encon
tram os já aposentados. 

Além do trabalho empreendido para solução de tão 1nomen
tosas questões, - a Diretoria tomou, conforme já sabem os 
nossos colegas, a iniciaUva de instituir um seguro de vid:a em 
grupo, para os consócios que dele quizessem pa1·ticipar, e a 
qual, desde os p1"Ímeiros instantes, se tornou plenamente vito~ 
riosa, dada, a grande aceitação que têve essa modalidade de 
previdência. 

Pretende ela agora, no pr6ximo ano, promover outra, tam
bém de grande alcance social, qual seja a de proporcionar, aos 
no.<~sos colegas e Suas famílias, um modelar serviço de assis
tência médico-hospitala'f, cujo plano já se encontra em estu
dOR e que na devida, oport'unidade levaremos ao seu conheci
mento. 

Encerramos, com êste "Boletim" J a P'ltblicação de suas 
edições, atinentes ao con'ente ano. E como estamos, pràticClr 
mente, no limiar de 1967, apraz-nos aproveitar o ensejo que 
tal fato nos concede para augu1'ar a todos os nossos colegas e 
demais servidores d:a Justiça do Estado, um Ano-Novo pr6s
pero e feliz. 
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AUDIÊNCIA A SERVENTUÁRIOS 

o Governador LAUDO NA TEL recebeu em audiência, no 
Palácio Bandeirantes, a Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS 
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, que em companhia de outros membros da mesma enti
dade alí foi visitá-lo, a fim de agradecer-lhe a atenção que tem 
dispensado aos problemas que afetam a classe e a boa vontade 
posta no trabalho que está desenvolve1'!do no sentido de equa
cioná-los. 

Na ocasião, foi o Chefe do Executivo saudado pelo Pre
sidente da referida Associação, Snr. Julio de Oliveira Chagas 
Netto, que ressaltou a aita compreensão e o e'spírito públi
co com que o atual Govêrno se está avindo no trato das 
questões relativas aos servidores da Justiça do Estado, entre 
as quais avulta, pela importância de que se reveste, a que diz 
respeito à aposentadoria dos que exercem a sua atividade nos 
Cartórios não oficializados, e cujos proventos, atualmente, são 
de tal modo exíguos, que chegam a atingir a:s raias da misera
bilidade. 

Agradecendo a visita disse, em síntese, o Snr. Laudo Natel 
Que, no exercicio do Govêrno, pouco lhe seria possível fazer 
se não contasse, como conta, com uma equipe de colaboradores 
altamente credenciados pela sua capacidade e devotamento ao 
trabalho que vêm revelando no trato das questões administra
tivas, e entre O'S quais destacava o titular da Pasta da Justiça, 
Snr. Oswaldo Müller da Silva, alí presente, razão pelo qual 
lhes transferia, na pessoa dêste, a homenagem que lhe estava 
sendo prestada. 

Adiantou, ainda, que havia remetido, conforme, aliás, já 
fôra noticiado, à Secretaria da Fazenda e ao Instituto de Pre
vidência do Estado, para a devida apreciação, o ante projeto 
de nova lei sôbre a aposentadoria aludida, elaborado pela 
Comissão para tal fim nomeada, - e que, não obstante se 
encontrar, pràticamente, no término de -seu mandato, tudo 
faria, quanto lhe fosse possível, para que, ainda na vigência 
dêste, fosse atendida essa justa reivindicação dos Servidores 
da Justiça. 
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VISITA AO CORREGEDOR GER.AL DA 
JUSTIÇA 

Numeroso grupo de serventuários esteve em visita ao 
Corregedor Geral da Justiça do Estado, Desembargador Alceu 
Cordeiro Fernandes, a fim de agradecer o valioso trabalho 
empreendido por Sua Excelência, no sentido de obter dos Pode
res competentes, com a urgência que se vinha impondo, o rea
justamento das custas e emolumentos, remuneratórios dos ser
viços prestados pelos Cartórios Judiciais e extra-judiciais. 

Saudado, na ocasião, em nome da classe, pelo Sr. Julio de 
Oliveira Chagas Np.to, Presidente da Associação dos Serven
tuários da Justiça do Estado de São Paulo - Sua Excelência 
usou, em seguida, da palavra, para adiantar que, ante a gra
vidade da situação em que encontrara as serventias da Justiça, 
outra alternativa não tivera senão a de tomar a iniciativa de 
procurar uma rápida solução para o problema. - Esta, feliz
mente, fôra afinal encontrada, graças à boa vontade demonR
trada pelo atual Govêrno, que reconheceu não ser possível, com 
efeito, a manutenção de um regimento de custas totalmente 
desatualizado, como era o que vigia, desde 1958. 

Após tecer mais algumas considerações a respeito e sôbre 
vários dos problemas que vem enfrentando a justiça do nosso 
Estado, Sua Excelência terminou agradecendo a visita dos 
Serventuários, aos quais prometeu interessar-se também para 
que lhes seja concedida, ainda no atual Govêrno, uma aposen
tadoria verdadeiramente condigna. 
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VISITA AO SECRETÁRIO DA JUSTJ:ÇA 

A Diretoria da "ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, acompanhada 
de iDumeros associados, esteve em visita ao titular da Pasta 
da Justiça, Dr. OSWALDO MüLLER DA SILVA, a fim de 
agradecer-lhe, em nome da classe, o reajustamento das custas 
e emolumentos, objeto de lei recentemente promulgada pelo 
Governador do Estado. 

Usou da palavra, na ocasião, o Snr. Julio de Oliveira 
Chagas Netto, Presidente da entidade aludida, para dizer dD 
alivio que a medida proporcionara aos titulares das serventias 
da Justiça, pois embora o reajustamento concedido seja sensi
velmente inferior ao aumento do custo de vida verificado nm~ 
três últimos anos, veiu contribuir, em boa parte, para a res
tauração de sua economia. 

Salientou ainda o orador que, desde 1963, os serventuários 
se vinham batendo por uma remuneração adequada dos ser
viços cartorários, em face do aviltamento cada vez maior do 
valor da nossa moeda, - sem que, entretanto, tivessem mere
cido qualquer atenção dos Poderes competentes. 

Fôra necessário, ~ acrescentou - que uma personalidade 
dotada de verdadeiro espírito público, como é o Governador 
Laudo Natel, assumisse a suprema direção do Estado e entre
gasse os negocios da Justiça à supervisão de um jurista da 
envergadura do atual Secretário dessa Pasta, para que tão 
justa reivindicação pudesse, a final, ser atendida. 

Terminando, frizou, ainda, o Presidente da Associação 
dos Serventuários, que, ante a demonstração de tão boa von
tade por parte do Chefe do Executivo e do seu Secretário da 
Justiça, a classe estava certa de que o atual Govêrno não dei
xaria de solucionar, também, o mais grave problema de todos 
quantos tem enfrentado, como é o relativo à aposentadoria dos 
servidores da justiça, - cuja concessão, em têrmos verdadei
ramente humanos constitui a aspiração maior de todos êles. 
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Agradecendo a manifestação de apreço que lhe era tri
butada pelos visitantes, falou, em seguida, o Secretário da 
Justiça, adiantando, em síntese, que recebia a homenagem ~m 
nome do Governador Laudo Natel, a quem, na verdade, os 
serventuários deviam o atendimento daquela mais que justa 
reivindicação, - tanto que a mesma havia contado com o inte
grai apoio do próprio Corregedor Geral da Justiça, a cujos 
esforços se déve, por igual, o apressamento da solução, por 
ela requerida. 

Prosseguindo, salientou reconhecer que o reajustamento 
concedido, é inferior, realmente, ao aumento até agora atingido 
pelo custo de vida, - constituindo, porém, o primeiro paS80 
para uma melhor reformulação do problema em futuro prlÍ
ximo. 

Quanto à aposentadoria dos servidores da justiça, dis8e 
reconhecer, igualmente, a gravidade da situação em que se 
encontram todos quantos dela dependem para viver, pois são 
de tal modo exíguos os atuais proventos, que ele próprio se 
sente verdadeiramente constrangido tôda vez que é levado a 
assinar decretos relativos à sua concessão. 

Afirmou, entretanto que, a despeito da carência de tempo 
com que luta o atual Govêrno, e da complexidade que envolve 
o trato do momentoso problema, - envidará todos o~ 

esforços, no sentido de resolvê-lo o mais adequadamente po~"" 

sível na vigência, ainda, de sua gestão. 
Ao terminar suas palavras, foi o Secretário da Justiça 

longamente aplaudido por todos os visitantes. 
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LEIS E D~CRETOS REFERENTES AOS 
SER.VIDORES DA .JUSrrIçA 

Em separata do nosso "Boletim", vimos de publicar uma 
coletânea das leis e decretos referentes aos Servidores da 
Justiça do Estado, editados a partir de 1931, com as respecti
vas disposições devidamente atualizadas, consolidando, por tal 
forma, tôda matéria objeto dessa legislação especializada, cujo 
conhecimento é de permanente interêsse para todos nós. 

Tal separata, está sendo vendida pelo preço do custo, ou 
seja à razão de Cr%).5.000, o exemplar, devendo os interessados 
na sua aquisição, formular, quanto antes, os· respectivos pedi
dos à Secretaria da Associação, pois trata-se de uma edição 
reduzida, que pode esgotar-se prontamente, dado o numero de 
solicitações, que temos recebido, para reserva dos volumes que 
enfeixam êsse trabalho editorial. 
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PODER .JUDICIÁRIO 

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

Desembargador Raphael de Barros Monteiro - Presidente. 
Desembargador Márcio Martins Ferreira - Vice-Presidente. 
Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes - Corregedor Geral 

da Justiça. 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

Corregedor Geral: Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes 

JUIZES AUXILIARES: 

Dr. Edgard Aparecido de Souza 
Dr. João Penido Burnier Júnior 

Escrivão: Ezio Donati 

CORREGEDORIA PERMANENTE - dos Cartórios do Foro 
extrajudicial da Capi~l: 

Corregedor: 
Curador 

Escrivão 

10 -

Dr. Antonio Macedo de Campos 
Dr. Nicolau Zarif 

Carlos Oswaldo Martins 
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LEI S 

FEDERAL 

LEI N.o 5.043 - DE 21 DE JUNHO DE 1966 

Estabelece isençã.o do Impôsto do Sêlo para os atos em que 
forem partes os órgãos definidas no n.o IV, artigo 8.° da 
Lei n.o 4.880, de 21 de agôsto de 1964, e as Caixas Econli
micas Federai.c; em suas operações imobiliárias. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte lei: 

Art. 1.0 São isentos do Impôsto do Sêlo, os atos jurídicos 
e seus instrumentos, em que forem partes as entidades a que 
se refere o art. 8.°, número IV, da Lei n.o 4.380, de 21 de 
agôsto de 1964, e as Caixas Econômicas Federais em suas ope
rações imobiliárias. 

Art. 2.° Esta lei abrangerá os atos já praticados pelas 
referidas entidades ainda carentes do recolhimento do Impôsto 
do Sêlo. 

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 21 de junho de 1966; 145.° da Independência e 
78.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Octávio Bulhões 

Publicado no .. Diário da União" de 23/6/66. 
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LEI N.o 5.143 - DE 20 DE OUTUBRO DE 1966 

Institui o Impôsto sôbre Operações Financeiras, 1'egula a. 1'es
pecti'pa co b1'ança, dispõe sôb1'e a apl'icação das 1'eservas 
monetárias oriunMs de sua 1'eceita, e dá outras p1'o'l.'i
dências. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 O Impôsto sôbre Operações Financeiras incide 
nas operações de crédito e seguro, realizadas por instituições 
financeiras e seguradoras, e tem como fato gerador: 

I - no caso de operações de crédito, a entrega do res
pectivo valor ou sua colocação à disposição do interessado; 

II - no caso de operações de seguro, o recebimento do 
prêmio. 

Art. 2.° Constituirá a base do impôsto: 

I - nas operações de crédito, o valor global dos saldos 
das operações de empréstimos, de abertura de crédito, e de 
desconto de títulos, apurados mensalmente; 

II - nas operações de seguro, o valor global dos prêmios 
recebidos em cada mês. 

Art. 3.° O impôsto será cobrado com as seguintes alí
quotas: 

I - empréstimos sob qualquer modalidade, às aberturas 
de crédito, e os descontos de títulos - 0,3% ; 

II - seguro de vida e congêneres e de acidentes pessoais 
e do trabalho - 1,0 % ; 

III - seguros de bens, valôres, coisas e outros não espe
cificados, excluídos o resseguro, o seguro de crédito a expor
tação e o de transporte de mercadorias em viagens interna
cionais: - 2,0 %. 

Art. 4.° E' contribuinte do impôsto: 

I - no caso do inciso I do artigo 1.0, a instituição finan
ceira, referida no artigo 17 da Lei n.o 4.595, de 31 de dezembro 
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de 1964, que realiza a operação como supridora de valôres ou 
crédito, ou efetua o desconto; 

11 - no caso do inciso 11 do artigo 1.0 o segurador. 

Art. 5.° O impôsto será recolhido mensalmente, sob ex
clusiva responsabilidade do contribuinte, ao Banco Central da 
República do Brasil ou a quem êste determinar, nas datas fixa
das pelo Conselho Monetário Nacional. 

Art. 6.° Sem prejuízo da pena criminal que couber; serão 
punidos com: 

I - multa de 30 a 100 % do valor do impôsto devido, a 
falta de recolhimento do impôsto no prazo fixado; 

11 - multa de trinta milhões de cruzeiros, a falsificação 
ou adulteração da guia, livro ou outro papel necessário ao 
registro ou ao recolhimento do impôsto ou a co autoria na prá
tica de qualquer dessas faltas; 

111 - multa de dez milhões de cruzeiros, o embaraço ou 
impedimento da ação fiscalizadora, ou a recusa de exibição de 
livros, guias ou outro papel necessário ao registro ou ao reco
lhimento do impôsto, quando solicitados pela fi'scalização; 

IV - mult.a de duzentos mil cruzeiros, qualquer outra 
infração prevista no regulamento. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso 111 será imposta 
cumulativamente a penalidade que couber, se fôr apurada a 
prática de outrH infração. 

Art. 7.°. O contribuinte que, antes de qualquer procedi
mento fiscal, recolher espontâneamente o impôsto fora do prazo 
previsto, ficará sujeito à multa de 20% (vinte por cento), do 
impôs to, a qual será recolhida na mesma guia correspondente 
ao tributo, sem necessidade de despacho ou autorização. 

Parágrafo único. Continuarão sujeitos à multa dêste 
artigo os contribuintes que deixarem de computá-la na guia 
de recolhimento. 

Art. 8.°. A fiscalização da aplicação desta lei caberá ao 
Banco Central da República do Brasil, que poderá delegá-la, 
no todo ou em parte, ao Departamento Nacional de Seguros 
Privados e Capitalização do Ministério da Indústria,e do 
Comércio no que respeita às operações previstas nos incisos 
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II e III do artigo 3.°, ou a outros órgãos ou autoridades em 
todo o País ou apenas em certas regiões, segundo entenda con
veniente. 

Art. 9.°. As normas processuais da legislação do Impôs to 
sôbre Produtos Industrializados aplicar-se-ão as controvérsias 
que ocorram a respeito do impôsto a que esta lei se refere. 

Parágrafo único. O julgamento dos processos contradi
tórios caberá: 

I - em primeira instância, ao órgão ou autoridade que o 
Conselho Monetário Nacional designar; 

II - em segunda instância, ao Terceiro Conselho de Con
tribuintes. 

Art. 10. O Conselho Monetário Nacional poderá desdo
brar as hipotecas de incidência, modificar ou eliminar as alí
quotas e alterar as bases de cálculo do impôsto, observado no 
caso de aumento, o limite máximo do dôbro daquela que resul
tar das normas desta lei. 

Art. 11. Do produto da arrecadação do impôsto será 
destacada uma parcela, não superior a 2%, destinada às des
pesas de custeio do Banco Central da República do Brasil na 
substituição da taxa de fiscalização referida no § 1.0 do artigo 
16 da 4i n.o 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que fica extinta. 

Art. 12. Deduzida a parcela de que trata o artigo ante
rior, a receita líquida do impôsto se destinará à formação de 
reservas monetárias, as quais serão aplicadas, pelo Banco Cen
traI da República do Brasil na intervenção dos mercados de 
câmbio, e de títulos, na assistência a instituições financeiras, 
particularmente ao Banco Nacional do Desenvolviemnto Econô
mico e em outros fins, conforme estabelecer o Conselho Mone
tário Nacional. 

Art. 13. As vinculações da receita do Impôsto do Sêlo, 
de que tratam o artigo 4.° da Lei n.o 3.519, de 30 de dezembro 
.de 1958, e o artigo 6.° da Lei n.O 3.736. de 22 de março de 
1960, passarão a ser feitas com base na arrecadação do Impôs
to sôbre Produtos Industria.lizados correspondente à posição 
n.o 24.02 da Tabela anexa à Lei n.o 4.502, de 30 de novembro 
de 1964. 

Art. 14. Os casos omissos nesta lei serão resolvidos pelo 
Conselho Monetário Nacional. 
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Art. 15. São revogadas as leis relativas ao Impôsto do 
Sêlo e as disposições em contrário, e o art. 11 da Lei n.o 1.002, 
de 24 de dezembro de 1949, observado o seguinte: 

I - aplicar-se-á a legislação vigente à época em que 
se constituiu a obrigação tributária, no caso de exigência do 
impôsto cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro 
de 1966.; 

11 - a complementação periódica do Impôsto do Sêlo 
deixará de ser obrigatória a partir de 1.0 de janeiro de 1967, 
ainda que a oocrrência do respectivo fato gerador, seja ante
rior à vigência desta lei; 

111 - as sanções previstas na Lei n.o 4.505, de 30 de 
novembro de 1964, regulamentada pelo Decreto n.o 55.852, de 
22 de março de 1965, aplicam-se às infrações das respectivas 
normas ocorridas durante a sua vigência, ainda que se rela
cionem com hipóteses de incidência que esta lei revoga. 

Art. 16. A partir da data da publicação desta lei, o 
Ministro da Fazenda, por proposta do Conselho Monetário 
Nacional, poderá; reduzir ou suprimir o Impõsto do Sêlo sôbre 
operaçõ~s de câmbio. 

Art. 17. O Conselho Monetário Nacional poderá permi
tir que a assinatura no cheque seja impressa, por processo 
mecânico, atendidas as cautelas que estabelecer. 

Art. 18. Esta lei entrará em vigor no dia 1.° de janeiro 
de 1967, salvo quanto aos artigos 16 e 17, que vigorarão a 
partir da data de sua publicação. 

Brasília, em 20 de outubro de 1965; 145.° da Independên
cia e 78.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octavw Bulhõe8 
Paulo Egydw Martins 

Publicado no "Diário da União" de 24/10/66. 

LEI N.o 5.145 - DE 20 DE OUTUBRO DE 1966 

Dispõe sôbre a naturalização dos filhos menores, nascidos antes 
da naturalização dos pais, modifica os artigos 3.°, 4.° e 
8.° da Lei rI.o 818, de 18 de setembro d.e 1949, revoga a 
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Lei n.O 4.40,~, de 14 de setemb'''o de 1964, e dá O'ldras p'fO
vidências. 

o Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san

ciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0. Os arts. 3.°, 4.° e 8.° da Lei n.o 818, de 18 de 

setembro de 1949, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3.° A opção, a que se referem os arts. 1.0, n.o lI, 

e 2.°. constará do têrmo assinado pelo optante, ou seu pro
curador, no Registro Civil de nascimento. 

§ 1.0 A lavratura do têrmo será requerida ao juízo com
petente do domicílio do optante, mediante petição instruida 
com documento comprobatório da nacionalidade brasileira de 
um dos pais do optante, na data de seu nascimento. 

§ 2.° Ouvido o representante do Ministério Público Fede
ral no prazo de cinco dias, decidirá o juiz, em igual prazo, e 
recorrerá de ofício, na hipótese de autorizar a lavratura do 
têrmo. 

Art. 4.° O filho de brasileiro, ou brasileira, nascido no 
estrangeiro e cujos pais ali não estejam a serviço do Brasil, 
poderá após a sua chegada ao País, para nêle residir, requerer 
ao juizo competente do seu domicilio, fazendo-se constar dêste 
e das respectivas certidões que o mesmo o valerá, como prova 
de nacionalidade brasileira, até quatro anos depois de atingida 
a maioridade. 

§ 1.0 O requerimento será instruído com documentos 
comprobatórios da nacionalidade brasileira de um dos genito
res do apelante, na data de seu nascimento, e de seu domicilio 
do Brasil. 

§ 2.° Ouvido o representante do Ministério Público 
Federal,no prazo de cinco dias, decidirá o juiz em igual prazo. 

§ 3.0 Da decisão que autorizar a transcrição do têrmo 
recorrerá o juiz de ofício . 
•••••••••••••• •••••• • •• ••• ••• •••••••••• o ••••••••••••••• 

. .. .... .. .... . ...... ...... ...... ............ . .. . ... ... . 
Art. 8.° São condições para naturalização: 
I - capacidade civil do naturalizado segundo a lei bra.

sileira; 
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II - residência contínua no rerritório Nacional pelo 
prazo minimo de cinco anos, imediatamente anteriores ao pedi~ 
do de naturalização; 

III - Ler e escrever a língua portuguêsa, levada em conta 
a condição do naturalizando; 

IV - exercício de profissão ou posse de bens suficientes 
à manutenção própria e da família; 

V - bom procedimento; 

VI - ausência de pronúncia ou condenação no Brasil, por 
crime cuja pena seja superior a um ano de prisão; 

VII - sanidade física 

§ 1.0 À estrangeira casada com brasileiro, e aos por
tuguêses não se exigirá o requisito do n.o IV, bastando aos 
últimos, quanto aos dos números II e IH, a prova de residência 
ininterrupta durante um ano e o uso adequado da língua por
tuguêsa. 

§ 2.° Não se exigirá a prova de sanidade física a nenhum 
estrangeiro, quando o prazo de residência fôr superior a um 
ano. 

§ 3.° Aos filhos menores de brasileiros naturalizados que 
residam no Brasil, nascidos antes da naturalização do pai ou 
da mãe, é permitido requerer naturalização desde que atinjam 
a idade de 18 anos, dispensada, ainda, para os que vivem na 
dependência paterna, a condição do art. 8.°, n.o IV, e conce
dida ao requerimento prioridade sôbre todos os outros." 

Art. 2.° Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário e a Lei 
n.o 4404, de 14 de setembro de 1964. 

Brasília, em 20 de outubro de 1966; 145.° da Indepen
dência e 78.° da República. 

H. CASTELLO BRANCO. 

Carlos Medeiros Süva. 

Publicado no "Diário da União" de 24/10/66. 
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ESTADUAL 

LEI N. 9.327, DE 16 DE MAIO DE 1966 

Revoga as disposições legais sôbre contagem em dôbro ou com 
acréscimo do tempo de serviço público estadual e dá outras 
providências. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que, nos têrmos dos §§ 3.° e 5.° do artigo 22 
da Constituição Estadual, promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Ficam revogadas as disposições de leis .. 
gerais e especiais, relativas aos servidores públicos civis e 
militares do Estado, que permitam o cômputo de tempo em 
dôbro ou com acréscimo de 1/5, para quaisquer efeitos, res
salvada a contagem, nos têrmos da legislação ora revogada. 
do tempo de serviço prestado anteriormente à presente lei. 

Parágrafo único - Exclui-se do disposto neste artigo a 
contagem em dôbro do período em que o funcionário prestar 
serviços de guerra ou de defesa da população em caso de 
calamidade pública para todos os efeitos legais. 

Artigo 2.° - Fica revogada a Lei n 4L102, de 4 de setem
bro de 1957, ressalvada a contagem do tempo de serviço preg
tado anteriormente à presente lei. 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 16 de maio de 1966. 

18 ....... 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 

Julio D'Elb&ux Gtdma1'áes 
José Adolpho da Sili'â Gordo 
A nd1'é Broca Filho 
Alberto De Zagottis 
Dagobe1·to Salles 
José Carlos de Ataliba Nogueim 
Cantidio Nogueim Sampaio 
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Juvenal Rodrigues de Momes 
Benedito Matarazzo 
Paulo Gal11ão de Andrade Coelho, Respondendo pelo 
Expediente da Secretaria da Saúde 
José Blota Junior 
Humbe1·to Reis Costa 
Luiz Antonio da Gama e Silva, Reitor 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 16 de maio de 1966. 

Miguel Sansígolo, Diretor Geral Substituto. 
D. O. de 17/5/66. 

LEI N. 9.499, DE 24 DE AGóSTO DE 1966 

Dispõe sóbre isenção de reconhecimento de firmas 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legisln:iva decreta e eu pro
mulgo a ~eguinte lei: 

Artigo 1.0 - São isentos do reconhecimento das firmas os 
requerimentos e demais papéis apresentados pelos alunos aos 
estabelecimentos de ensino oficiais ou oficializados. 

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 24 de agôsto de 1966. 

LAUDO NATÉL 
Os-waldo MuUer da Silva 
Carlos Pasqu.ale 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 24 de agôsto de 1966. 

Dr. Vicente Checchia, Diretor Geral, Substituto 
D. O. de 25/8/66. 
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LEI N. 9.502, DE 26 DE AGóSTO DE 1966 

Estabelece nova Tabela em substituição à que se refe'te o 
arttgo 11 do LiV1'o V do Código de Impostos e Taxas (De
creto n. 22.022, de 31 de janei1'o de 1953) e dá outms 
providências. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - A Tabela a que se refere o artigo 11 do 
Livro V do Código de Impostos e Taxas, aprovado pelo De
creto n.o 22.022, de 31 de janeiro de 1953, passa a ser a anexa 
a esta lei. 

Artigo 2.° - O impôsto sôbre transmissão de propriedade 
"causa mortis" incidirá sôbre o valor dos bens à data da 
abertura da sucessão. 

Artigo 3.° - O disposto nos artigos anteriores aplica-se 
também às sucessões cujo impôsto não tenha sido pago à data 
da publicação desta lei. . 

Artigo 4 ° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 5.° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 26 de agôsto de 1966. 

LAUDO NATEL 

Antonío Delfim Netto 

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 26 de agôsto de 1966. 

20 --

Vicente Checchia, Diretor Geral, Substituto. 
Publicado no .. Diário Oficial" de 27/8/66. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 1.0 DA LEI N. 9502, DE 26 DE AGôSTO DE 1966. 
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LEI N. 9508, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Altera a redação do artigo 48 da Lei n. 8.101 de 16 de abril 
de 1964 e dá outras providências 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu 
promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - Passa a. ter a seguinte redação o artigo 
48 da Lei n. 8.101, de 16 de abril de 1964: 

"Artigo 48 - Compete ao Juiz Distrital: 
I - processar e julgar tôdas as causas cíveis e comerciais 

de valor até 20 (vinte) vêzes o salário mínimo vigente na 
Capital, quando versarem sôbre imóvel situado no distrito ou 
subdistrito, ou quando o réu fôr domiciliado no território do 
juízo distrital ou subdistrital; 

II - processar e julgar as ações de despejo de qualquer 
espécie e valor, bem como as conexas, inclusive as consigna
tárias, quando o imóvel fôr situado no distrito ou subdistrito; 

IH - executar as sentenças proferidas nas ações de sua 
competência; 

IV - processar e julgar as medidas preparatórias, pre
ventivas e incidentes relativos às ações de sua competência; 

V - processar e julgar os pedidos de outorga judicial 
de consentimento, bem como os de suprimento de idade de 
pessoas domiciliadas no distrito ou subdistrito, inclusive quan
do houver interêsse de menor abandonado; 

VI - processar e julgar as arrecadações e os arrolamen
tos inventários e partilhas, em que não houver testamento, bem 
como as divisões e demarcações complementares de partilha 
de bens deixados por pessoa cujo último domicílio foi no dis
trito ou subdistrito; 

VII - autorizar a venda ou arrendamento e hipoteca de 
bens de incapazes domiciliados no território distrital; 
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VIII - nomear tutor e curador aos menores e incapazes 
domiciliados no distrito; . 

IX - autorizar a abertura de assentos de nascimento de 
pessoas domiciliadas no distrito bem corno processar e julgar 
as causas relativas ao registro civil, dentro de sua competên
cia territorial, embora exista interêsse de incapazes ou de 
menor abandonado; 

X - processar e julgar a extinção de usufruto ou de fi
deicomisso, quando provier de ato "inter-vivos" (artigo 552 do 
Código de Processo Civil Brasileiro), dentro de sua competên
cia territorial; 

XI - cumprir as precatórias rogatórias e cartas de 
ordem, dentro de sua competência territorial; 

XII - determinar diretamente a efetivação de atos e 
diligências judiciais em todo o território da comarca da Capital, 
desde que vinculados ao impulso, movimentação e solução dos 
feitos sob sua competência, podendo ordenar, inclusive, que 
à sua presença compareça, sob as penas da lei, qualquer pessoa 
residente na comarca; 

XII - exercer as funções de corregedor permanente dos 
cartórios, delegacias, postos policiais e cadeias públicas exis
tentes no território distrital ou subdistrital, tudo em con
formidade com o Regimento das Correições e leis subsequentes; 

XIV - Processar e julgar as contravenções penais e os 
crimes sujeitos à pena de detenção, inclusive os "habeas-cor
pus" concernentes aos processos de sua competência. 

Artigo 2.° - Vetado. 
Artigo 3.° - São classificadas em Entrância Especial as 

Varas Distritais da comarca da Capital. 
Artigo 4.° - Vetado 
Artigo 5.° - Vetado. 
§ 1.0 - Vetado. 
§ 2.° - Vetado. 
Artigo 6.° - Vetado. 
Artigo 7.° - Vetado. 
Artigo 8.° - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 9.° - É extinta a Vara Distrital de Pirituba e 

incorporado o seu Território à Vara Distrital da Lapa . 
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Artigo 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio dos Bandeirantes, 13 de setembro de 1966. 

LAUDO NATEL 
Oswaldo Muller da Silva 

Publicada a Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos 
Negócios do Govêrno, aos 14 de setembro de 1966. 

Vicente Checchia, Diretor Geral, Substituto 
D. O. 15/9/66. 

LEI N.o 9.531, IDE 6 DE OUTUBRO DE 1966 

Dispõe sôbre o Regimento de Custas e Emolumentos Judiciais 
e Extmjudiciais, e dá outras provid,ências 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que, nos têrmos dos § § 4.° e 5.° do artigo 22 
da Constituição Estadual, promulgo a seguinte lei: 

Artigo 1.0 - As tabelas de custas e emolumentos pela 
expedição e preparo dos efeitos judiciais, como pelos atos 
notoriais e extrajudiciais, de que trata o artigo 1.0 da Lei 
n .o 4.831, de 28 de agôsto de 1958, passam a. ser as anexas 
a esta lei. 

Artigo 2.° - Os artigos 16 e 20 e seus parágrafos únicos, 
da Lei n.o 4.831, de 28 de agôsto de 1958, passam a ter a 
seguinte redação: 

24 -

"Artigo 16 - Sem prejuízo de outras penali
dades disciplinares previstas em lei, os serventuários 
e auxiliAres da justiça que receberem custas e emo· 
lumentos indevidos ou ex(,!essivos, ou infrigitem as 
disposições desta lei e das tabelas anexas, serão 
punidos com multa de Cr$ 4.000 (quatro mil cru
zeiros) a Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros), impos
tas "ex-officio" ou A requerimento de qualquer in
teressado pelo juiz do feito ou pelo corregedor 
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permanente, além da obrigação de restituir em 
tresdôbro a importância cobrada em excesso ou 
indevidamente. 

Parágrafo único - A multa constituirá renda 
do Estado, devendo seu pagamento, bem corno a 
restituição prevista neste artigo, ser efetuada no 
prazo de5 (cinco) dias, pelo serventuário ou auxi
liar da justiça, sob pena de suspensão do exercício 
de suas funções." 

"Artigo 20 - Poderão ser subvencionados os 
cartórios do Registro Civil que não realizarem, num 
semestre, determinado número de casamentos, assen
tos de nascimento ou de óbito, a ser fixado pela 
Corregedoria Geral de Justiça. A subvenção con
sistirá no pagamento, pelo Estado, da importância 
taxada na Tabela "N", para cada casamento ou 
assento efetivamente realizado no semestre. 

Parágrafo único - Por proposta do Tribunal 
de Justiça será prevista, anualmente, no orçamento, 
dotação para atender às subvenções de que trata 
êste artigo, e o pagamento será feito mediante ates
tado do juiz corregedor do cartório, instruído com 
a relação dos atos praticados, mencionando data e 
número do assento é o nome das partes." 

Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Artigo 4.° - Revogam-se as disposições em contrário, 
e, especialmente, os artigos 67, da Lei n.o 6.626, de 30 de 
dezembro de 1961; 67, da Lei n.o 7.786, de 6 de abril de 1962; 
1.0, da Lei n.o 7.748, de 24 de janeiro de 1963, e 1.0 e 2.° da 
Lei n.o 7.830, de 15 de fevereiro de 1963. 

Palácio dos Bandeirantes, aos 6 de outubro de 1966. 

LAUDO NATEL 
Oswaldo MuUer da Silva 
A ntonio Delfim Netto 

Vicente Cecchia, Diretor Geral, Substituto 

Publicada na Diretoria Geral da Secretaria de Estado 
dos Negócios do Govêrno, aos 7 de outubro de 1966. 
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TABELAS A QUE SE REFERE O ARTIGO 1.0 DA LEI 
N. 9.531 DE 6 DE OUTUBRO DE 1966 

TABELA "A" 

Dos Escrivães 

I - Ações ordinárias, divisórias, demarcatórias, proces
sos de acidente do trabalho, embargos de terceiros, executivos 
e outros processos que, contestados, tomam o rito ordinário 
- as custas serão calculadas sôbre o valor da causa: 

a) valor até Cr$ 200.000 .................. 4 % 
b) pelo que exceder de Cr$ 200.000 até Cr$ 

500.000, mais .......................... 3 % 
c) pelo que exceder de Cr$ 500.000 até Cr$ 

1 .000.000, mais ........................ 1 % 
d) pelo que exceder de Cr$ 1.000.000 até Cr$ 

2.000.000, mais........................ 0,5% 
e) pelo que exceder de Cr$ 2.000.000 até Cr$ 

10.000.000, mais ....................... 0,2 % 
f) pelo que exceder de Cr$ 10.000.000, mais 0,1 % 

Emolumento mínimo de Cr$ 7.000. 
Emolumento máximo de Cr$ 150.000. 

Notas: 
La - Nos processos de acidente do trabalho, quando 

houver acôrdo homologado pela autoridade judiciária, as 
custas serão calculadas na base de 1,5% sôbre o valor total 
da indenização paga em dinheiro pelo empregador. 

2.a - Nos executivos fiscais, antes de decorrido o prazo 
para embargos à penhora, as custas serão cobradas da forma 
seguinte 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

26 -

valor até 1.000 ....................... . 
valor superior a Cr$ 1.000 até Cr$ 3.000 
valor superior a Cr$ 3.000 até Cr$ 5.000 
valor superior a Cr$ 5.000 até Cr$ 10.000 
valor 'superior a Cr$ 10.000 até Cr$ 50.000 
valor superior a Cr$ 50.000 até Cr$ 100.000 
valor superior a Cr$ 100.000 até Cr$ 200.000 
valor superior a Cr$ 200.000 - as custas 

Cr$ 
400 
700 

1.000 
1.500 
2.000 
3.000 
4.000 
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previstas na alínea anterior e mais Cr$ 50 em 
cada Cr$ 10.000 ou fração que acrescer, 
sendo o emolumento máximo de Cr$ 30.000. 

11 - Ações e processos especi~.is em que haja instrução 
sumária, tais como venda de imóveis a prestação, vencia de 
quinhão em coisa comum, remoção de tutor ou curador, cura
tela dos incapazes, dissolução e liquidação de sociedade, arbi
tramento de alugue) - a metade do taxado no item anterior, 
sendo o mínimo de Cr$ 7.000 e o máximo de Cr$ 75.000. 

IH - Ações e Processos especiais não incluídos em qual
quer outro item - a têrça parte do taxado no item I, sendo 
o mínimo de Cr$ 7.000 e o máximo de Cr$ 60.000. 

IV - Retificações e averbações do registro civil, proces
sos, acessórios preventivos e incidentes, a quarta parte do 
taxado .no item I, sendo o mínimo de Cr$ 7.000 e o máximo 
de Cr$ 40.000. 

V - Despejos: 
a) quando contestados, tomarem o rito ordinário - o 

mesmo taxado no item I; 
b) quando julgados sem contestação - a metade do . 

taxado no item I; 
c) quando houver purgação da mora - a têrça parte do 

taxado no item I. 
Em qualquer dos casos o mínimo será de Cr$ 7. OOO. X 
VI - Mandados de segurança: 
a) sem valor determinado e inestimável - Cr~ 10.000; 
b) com valor determinado - a metade do taxado no 

item I, sendo o mínimo de Cr$ 10.000. 
VII - Inventários, arrolamentos, arrecadação de heran

ça jacente e bens de ausentes ou vagos -- as custas serão 
calculadas sôbre o valor do monte mor ou dos bens arreca-
dados: )t-

a) valor até Cr$ 1. 000.000 ................ 1,5% 
b) pelo que exceder de Cr$ 1. 000 . 000 até Cr$ 

2.000.000, mais........................ 0,7% 
c) pelo que exceder de Cr$ 2.000.000 até Cr$ 

5.000.000, mais ........................ 0,4 % 
d) pelo que exceder de Cr$ 5.000.000 até Cr$ 

10.000.000, mais ....................... 0,3 % 
e) pelo que exceder de CrS 10.000.000 até Cr$ 
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f) 
50.000.000, mais ...................... . 
pelo que exceder de Cr$ 50.000.000, mais .. 
sendo o mínimo de Cr$ 7.000 e o máximo de 
Cr$ 150.000. 

Notas: 

0,1% 
0,05% 

1.a - Nas precatórias vindas de outros Estados para 
avaliação de bens e pagamentos de impôsto de transmissão 
de propriedade "causa mortis", as custas serão calculadas 
sôbre o valor dos bens e cobradas pela metade do taxado neste 
item, observado, porém, o mínimo. 

2.a - Se o passivo absorver 80% ou mais do valor ativo, 
as custas serão cobradas pela metade, observando, porém, o 
mínimo. 

3.a - Nos inventários negativos as custas serão cobradas 
pelo mínimo. 

VIII - Desquites : 

a) amigável ....... . ............... .... .. . 
b) litigioso .... . ................... . ..... . 
Notas: 

Cr$. 
6.000 

20.000 

Havendo partilha de bens, mais a metade das custas dos 
inventários, calculados sôbre o valor dos bens. 

IX - Falências e concordatas preventivas - as custas 
serão calculadas sôbre o valor do ativo apurado e cobradas 
de acôrdo com o previsto no item I, sendo o mínimo de Cr$ 
20.000 e o máximo de Cr$ 150.000. 

1 - Processos de habilitação retardatária de crédito e 
de restituição de mercadorias em falência ou concordata as 
custas serão calculadas da forma seguinte: 

)( Cr$ 
a) valor do crédito ou das mercadorias até CrS 

200.000 ... ; ........................ .. . 3.000 
b) valor superior a 200.000 até Cr$ 500.000 4.000 
c) valor superior a Cr$ 500.000 ............ 5.000 
2 - Processos de impugnação de crédito em falências 

ou concordata - Cr$ 3.500. 
3 - Processos de extinção de obrigações - as custas 

serão calculadas na base de 1 % sôbre o valor dos créditos 
reconhecidos, sendo o mínimo de Cr$ 7 .000 é o máximo de 
Cr$ 50.000. 
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x - Protestos, interpelações e notificações sem valer 
declarado - Cr$ 5.000. 

XI - Processo de registro do testamento - Cr$ 5 .000. 
XII - Processo de naturalização - CrS 5.000. 
XIII - Execuções de sentenças: 
a) nas execuções de sentenças ilíquidas, as custas serão 

cobradas na base de dois têrços das custas d~ ação; 
b) nos demais casos, na base de um têrço das custas 

da ação. 

Nota: 
Nas execuções contra a Fazenda Pública, as custas fi

xadas neste item remuneram inclusive o ofício requisitório 
e o traslado das peças que o acompanharem. 

XIV - Precatórias, rogatórias e cartas de ordem rece
bidas pelo escrivão para cumprimento, salvo as previstas na 
nota 1.~ do item VII; 

a) para fins de citação, intimação ou notificação 
b) para outros f ins . .. . ... . ... . ... . ....... . 

Cr$ 
3.000 
7 .000 

XV - Exceções processadal'l em autos apartados - Cr$ 
5.000. 

XVI - Recurso de terceiro prejudicado - Cr$ 3.000. 
XVII - Agravo de instrumento, além das custas dos 

traslados - Cr$ 1.500. 
XVIII - Processamento de alvarás, mandados e ofícios, 

em feitos findos - Cr$ 1.500. 
XIX - Desentranhamento de documentos: 

Cr$ 
a) sem traslado: 

um documento .. . .... .. .. . ............... 200 
por documento que acrescer. ....... .. .. . . . 50 

b) com traslado: o taxado na alínea anterior e mais 
I,ls custas dos trabalhos. 

XX - Certidões extraídas de autos, livros ou documen
tos, em breve relatório ou "verbo ad verbum": 

pela primeira fôlha ................... .. . 
pela página que acrescer ................. . 
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XXI - Traslados de documentos ou de peças de proces
sos: por página - Cr$ 300. 

XXII - Auto de arrematação ou adjudicação - as 
custas serão calculadas sôbre o valor da arrematação, ou adju
dicação, na base de 1 % : 

Emolumento mínimo - Cr$ 2.000. 
Emolumento máximo - Cr$ 20.000. 
XXIII - Processos criminais - as custas serão cobra

das de acôrdo com o número de fôlhas do processo - por 
fôlha - Cr$ 300; 

Emolumento mínimo - Cr$ 7.000. 
Emolumento máximo - Cr$ 50.000. 

Nota: 
Não serão computadas as fôlhas correspondentes ao in

quérito policial e ao processo nas instâncias superiores e nem 
as de simples juntada. 

XXIV - "Habeas corpus" e incidentes nos processos cri
minais em autos apartados - o mesmo taxado no item XXUI. 

XXV - Resposta em fôlha corrida: 
De cada pessoa nela designada, sem direito a quaisquer 

outras custas - Cr$ 300. 

Nota: 
Na Capital será cobrado o emolumento fixo de Cr$ 3.000, 

compreendendo todos os cartórios criminais, o qual será re
colhido antecipadamente pelo interessado, na exatoria com
petente. 

XXVI - Preparo pelo cartório para autenticação judi
cial dos livros fiscais e mercantis, inclusive tôdas as diligências 

Cr$ 3.500. 
XXVII - Preparo para "visto" em balanço - Cr$ 500. 
Notas Genéricas: I( 
l.a - As custas desta Tabela remuneram todos os atos 

e têrmos do respectivo processo, inclusive mandados e pre
catórias de citação, intimação e notificação, editais para ci
tação inicial e, nos mandados de segurança, o ofício requisitando 
informações à autoridade coatora; são excluídos, porém I as 
precatórias para prova e execução, alvarás, ofícios, cartas de 
sentença, formais de partilha, editais que não sejam para ci
tação inicial, e outras peças extraídas dos autos, que serão 

30 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃo DOS SERVENTUJ.RIOS 
DB JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



pagos à razão de Cr$ 600 a primeira fôlha e de Cr$ 300 as 
páginas seguintes. 

2.a - As custas fixadas para as ações ou processo~ não 
compreendem a execução da sentença e serão pagas em duas 
prestações iguais, salvo nos feitos referidos nos itens VI, VII, 
IX, X, XI, XII e XIV. 

A primeira prestação corresponde aos atos e têrmos ini
ciais do processo e é exigível em seguida à expedição do man
dado ou edital de citação. 'I. 

A segunda corresponde à fase probatória e decisória e é 
exigível, nos processos contenciosos, depois da sentença e antes 
da interposição do recurso ou da execução, e, nos demais 
processos, antes da sentença, ou de despacho que lhes ponha 
têrmo. 

As custas da execução também serão pagas em duas pres
tações: a primeira após a expedição do mandado ou edital de 
citação e a segunda depois da sentença que julgar a defesa 
do executado. 

3.a - Nos inventários e arrolamentos, o requerente, em 
seguida ao despacho da petição inicial, pagará as custas mí
nimas, completando o pagamento depois do cálculo do impôsto 
de transmissão de propriedade "causa mortis". 

4.a - Na arrecadação de herança jacente, de bens vagos 
e de ausentes, o pagamento das custas será feito em seguida 
à apuração do respectivo valor. 

5.a - Nas falências e concordatas preventivas, o reque
rente, em seguida ao despacho da petição inicial, pagará Cr$ 
10.000. Após a apresentação do relatório do síndico ou do 
comissário será paga outra parcela de Cr$ 10 .000 e o restante 
completado, nas falências, antes do pagamento dos credores, 
e nas concordatas, no prazo que a lei de falências determinar. 
Nos processos de habilitação retardatária, de impugnação de 
crédito e de restituição de mercadorias, as custas serão pagas 
de uma. só vez, no início e, nos processos de extinção de obri
gações, em duas prestações, de acôrdo com o disposto na 
nota 2.a . 

6.a - Nos processos referidos nos itens VI, X, XI, XII 
e XIV, as custas serão pagas de uma só vez, em seguida ao 
despacho da petição inicial, da precatória, rogatória ou carta 
de ordem. 
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7.a - Havendo reconvenção, as custas serão majoradas 
de um têrço. O pagamento desta majoração será feito pelo 
reconvinte, pelo modo determinado para o pagamento das 
custas da ação, mas a responsabilidade dos litigantes será 
fixada no julgado. 

s.a - No caso de nova distribuição do feito, por incom
petência do juízo, caberá ao cartório que o processou a parcela 
de custas já exigível. 

9.a - O abandono ou desistência do feito, ou transação 
que lhe ponha têrmo, em qualquer fase do processo, não exo
nera da obrigação de pagar as custas já exigíveis nem dá 
direito à restituição. 

10.a - Quando os autos do processo excederem de 500 
fôlhas, as custas serão majoradas de um quinto. 

11.a - Nos feitos em que o valor declarado fôr inferior 
ao da liquidação, será feito o reajustamento das custas com 
base no valor a final apurado ou resultante de condenação 
definitiva. 

12.a - Nos autos requisitados por telegrama, radiograma 
ou telefone e nas intimações por carta, o escrivão terá o di
reito, também, à importância correspondente às despesas a 
serem efetuadas. 

13. a - Nos processos criminais intentados mediante quei
xa, o requerente, em seguida ao despacho da petição inicial, 
pagará as custas mínimas, sendo o restante completado a 
final. Não sendo o processo iniciado mediante queixa, as 
custas serão pagas a final. 

TABELA "B" 

Dos Distribuido1'es 

I - Distribuição de qualquer espécie, inclusive lançamen
to de nome dos interessados nos livros índices - Cr$ 500. 

II - Anotação de cancelamento ou retificação de distri
buição, ordenada pelo juiz: - Cr$ 100. 

III - Certidão de distribuição. 
a) período até 5 anos: Cr$ 

500 
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Uma pessoa ........................... . 
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Por pessoa que acrescer na mesma certidão 
b) período superior a 5 e até 10 anos: 

Uma pessoa ........................... . 
Por pessoa que acrescer na mesma certidão 

c) período superior a 10 e até 20 anos: 
Uma pessoa ........................... . 
Por pessoa que acrescer na mesma certidão 

d) período superior a 20 anos: 
Uma pessoa ........................... . 
Por pessoa que acrescer na mesma certidão 

Notas: 

150 

800 
300 

1.000 
600 

1.500 
1.000 

l.a - Se a certidão constar de diversos nomes em vá
rios períodos, as custas serão calculadas pela média de todos 
os períodos. 

2.a - As custas previstas neste item correspondem à 
primeira fôlha das certidões, sendo pelas páginas seguintes 
cobrado o taxado para os escrivães. -

3.a - Pela informação verbal , quando o interessado 
dispensar a certidão, cobrar-se-á a terça parte do taxado neste 
item. 

4.a - Não se tratando de distribuição, as custas de cer
tidões serão cobradas de acôrdo com o taxado para os escrivães. 

TABELA "C" . 

Dos Contadores 

I - Conta de custas, em qualquer processo: Cr$ 
a) causas de valor até Cr$ 500.000 e de valor 

inestimável ............................ 300 
b) de valor superior a Cr$ 500.000 até CrS 

1 . 000 . 000 ............................. 500 
c) de valor superior a Cr$ 1.000.000 até Cr$ 

10.000.000 ........................... . 2.000 
d) acima de Cr$ 10.000.000 mais Cr$ 100 em 

cada Cr$ 1.000.000 OU fração 
Emoluménto máximo .................. . 7.000 

II - Conta de liquidação, inclusive juros e rateio - as 
custas serão calculadas sôbre o valor total da liquidação: 
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Cr$ 
por dez mil cruzeiros ou fração ......... . 100-
Emolumento mínimo . .......... . . . . . . . . . 800 
Emolumento máximo ........... . ..... . . 10 . 000 

III - Cálculo de impôsto sôbre transmissão de proprie
dade "inter-vivos" ou "causa mortis" em qualquer processo, 
e de liquidação em arrolamentos e inventários, sejam quantas 
forem as sucessões, inclusive todos os cálculos necessários à 
formação do ativo e passivo - as custas serão calculadas 
sôbre o valor do monte mor: 

Cr$ 
por dez mil cruzeiros ou fração: 

a) até o valor de Cr$ 1. 000 .000 . .. ......... 100 
b) pelo que exceder de Cr$ 1. 000 . 000 .. . . .. 10 

Emolumento mínimo .. . ........ . . .. . .. . 1. 000 
Emolumento máximo . .. .. ..... ..... .... 30.000 

IV - Emenda ou reforma de cálculo, ou quando o pas
sivo absorver 80 % ou mais do valor ativo, metade das custas 
do item anterior, salvo se a emenda ou reforma resulta do 
êrro ou culpa do contador, caso em que nada perceberá. 

V - Verificação ou conferência de créditos e contas 
em falências, concordatas, concursos creditórios, prestações de 
contas em geral - as custas serão calculadas sôbre o valor 
total dos créditos: 

Cr$ 
por dez mil cruzeiros ou fração . . . . . . . . . . 100 
Emolumento mínimo .. . . ... . ............ 500 
Emolumento máximo . . ................. 10.000 
VI - Redução de cada papel de crédito, título da 

dívida pública, ações de companhias ou de estabelecimentos 
bancários ou de crédito e de moeda estrangeira à moeda na
cional e vice-versa - Cr$ 200. 

VII - Certidões - o mesmo taxado para os escrivães. 

TABELA "D" 

Dos Partidores 

I - Esbôço de partilha ou sôbrepartilha - as custas 
serão calculadas sôbre o valor do monte mor: 
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Cr$ 
por dez mil cruzeiros ou fração 

a) até o valor de Cr$ 1. 000.000 .......... 100 
b) pelo que exceder de 1. 000.000 .......... 10 

Emolumento mínimo ................... 1. 000 
Emolumento máximo ................... 30.000 

II - Emenda ou reforma de esbôço de partilha ou sôbre
partilha - a metade das custas do item anterior, salvo se a 
emenda ou reforma resultar de êrro ou culpa do partidor, 
caso em que nada receberá. 

IH - Se o passivo absorver 80 % ou mais do valor do 
ativo, a metade das custas do item I. 

IV - Certidões - o mesmo taxado para os escrivães. 

TABELA "E" 

Dos Depositários 

I - De papéis de crédito, nos quais se compreendem 
títulos da dívida pública, ações de companhia, letras hipote
cárias, debêntures e quaisquer obrigações por somas ou valores 
nominativos ou ao portador, sôbre o seu valor nominal - 1 %. 

II - De móveis, artigos de comércio e quaisquer outros 
objetos corruptíveis, sôbre o seu valor - 4%. 

III- De dinheiro, peças de ouro, prata, jóias e pedras 
preciosas, sôbre o seu valor - 2 %. 

IV - De imóveis urbanos ou rurais, sôbre o seu valor -
2%. 

V - Sôbre os rendimentos brutos produzidos pelos bens 
depositados, além dos emolumentos a que tiver direito por 
esta Tabela, mais - 10%. 

VI - Nos executivos fiscais propostos pela Fazenda do 
Estado e pelas municipalidades, quando houver depósito, os 
emolumentos do depositário serão calculados sôbre o valor da 
dívida fiscal, observadas as disposições seguintes: 

a) nos de valor até Cr$ 1.000 - Cr$ 150. 
b) de mais de Cr$ 1.000 até Cr$ 2.000 sôbre o excesso 

mais - 10%. 
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c) acima de Cr$ 2.000 sôbre o excesso mais - 470. 
d) quando o objeto do depósito fôr imóvel rural ou urba

no que exija administração do depositário, embora sem rendi
mento, o triplo dos emolumentO's estabelecidos no dispositivo 
anterior; 

e) sôbre os rendimentos brutos produzidos pelos bens 
depositados mais - 1070. 

VII - Quando sôbre os mesmos bens depositados recai
rem várias penhoras, perceberá o depositário, além dos emo
lumentos integrais referentes à primeira, a metade dos que 
lhe competirem pelas demais. 

VIII - Os emolumentos que competem ao depositário 
não excluem a indenização das despesas justificadas com a 
guarda, fiscalização, conservação e administração dos bens 
depositados. 

Para ocorrer às despesas com os serviços de expediente, 
guarda, fiscalização e movimentação dos depósitos em dinheiro, 
perceberá o depositário, dos depósitos já existentes e dos que 
vierem a ser feitos, por ano ou fração, desde a data da sua 
entrada, dois milésimos do seu valor. 

IX - Não será cumprido mandado de levantamento da 
penhora e depósito sem que tenham sido pagos ao depositário 
os emolumentos taxados nesta Tabela e as despesas feitas com 
os bens depositados. 

X - O juíz do feito determinará a avaliação dos bens 
depositados se o seu valor p.ão puder ser apurado nos autos 
e não houver acôrdo entre a parte interessada no levantamento 
e o depositário. 

XI - Pela rasa e certidões que passar terá o depositário 
os mesmos emolumentos taxados aos escrivães em geral. 
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T Al5Eib\: "F" 

Dos Oficiais' dle Justiça 
Cr$ 

I -----" Citação, notificação ou intimação de uma pessoa: 
a) no perímetro urbano Ou suburbano ...... 1.500 
b) no perímetro rural .................... 2.000 

Por pessoa que acrescer, residente ou en-
contrada debaixb do mesmo teto, mais ... 200 
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Notas: 
La - Se a citação, intimação ou notificação fôr com 

mora certa, as custas serão acrescidas de 50 0/0. 
2.a - Nas causas de valor superior a Cr$ 5.000.000 as 

custas serão acrescidas de 50 0/0. 
II - Auto de penhora, sequestro, arresto, apreensão, 

despejo, prisão e outros não especificados, inclusive todos os 
atos complementares: 

a) no perímetro urbano ou suburbano ..... . 
b) no perímetro rural ......... .. ... .. ... . 

Notas: 

Cr$ 
3.000 
3.500 

La - O oficial de justiça nada perceberá pela intimaÇ<1.o 
da penhora ou de outro auto que dê lugar a embargos ou 
defesa. 

2.& - Nas causas de valor 'superior a Cr$ 5.000.000, 
as custas serão acrescidas de 50 0/0 . 

3.a - Quando o ato, por determinação legal, deva ser 
praticado por dois oficiais. cada um dos signatários do auto 
terá direito às custas taxadas neste item. 

IH - As custas referentes à prática do ato não com
preendem as despesas com a condução do oficial. O interes
sado poderá fornecer condução, não tendo o oficial, no caso, 
direito a qualquer importância a êsse título. 

TABELA "G" 

Dos Pe1'itos 

I - Os salários dos peritos, salvo o disposto no item 
VII, serão fixados pelo Juiz do feito até os limites máximos 
previstos nesta Tabela, atendendo à relevância e dificuldadp 
do trabalho, tempo consumido, condição financeira das partes 
e valor da causa. 

I! - Avaliação de ações de companhias, debentures e 
títulos semelhantes e aluguéis ou rendas, conforme fôr arbi
trado pelo juiz de direito. 

por dez mil cruzeiros ou fração até 
Emolumento máximo ........ .. ....... . 
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UI - AvaliaçãO' de imóveis e O'utrO's bens: 
a) valO'r até Cr$ 200.000 ................. 3 % 
b) pelO' que exceder de Cr$ 200.000 até O' 

valO'r de 500.000 ...................... 270 
c) pelO' que excede'r de Cr$ 500.000 até O' 

valO'r de Cr$ 2.000.000 ................ l% 
d) pelO' que exceder de Cr$ 2.000.000 até O' 

valO'r de 10.000.000 ................... 0,50/0 
e) pelO' que exceder de Cr$ 10.000.000 .... 0,10/0 

EmO'lumentO' máximO' .................. 150.000 

Notas,' Os saláriO's serãO' calculadO's sôbre O' cO'njuntO' dO's 
bens avaliadO's. ExcedendO' de cincO' O' númerO' desses bens, 
as pO'rcentagens estabelecidas, bem cO'mO' O' emO'lumentO' máxi
mO', pO'derãO' ser a.umentadO's até o dôbrO'. 

IV - Arbitramento: O' mesmO' taxadO' nO' item anteriO'r. 
V - Exames, vistO'rias e O'utras perícias, de qualquer na

tureza - até O' máximO' de Cr$ 250.000. 
Notas: 
1.a - NO's feitO's de valO'r até 1.000.000, O' saláriO' dO' 

peritO' nãO' pO'derá exceder de 570 dO' valO'r da causa. 
2.a - NO's exames, vistO'rias e perícias de maiO'r cO'mple

xidade, O'u que exijam verificaçãO' demO'rada, desde que O' valO'r 
da causa O'u a cO'ndiçãO' financeira das partes cO'mpO'rte O' juiz 
pO'derá fixar os saláriO's dO' peritO' até O' dôbrO' dO' previstO' 
neste item. 

VI - QuandO' a perícia tiver de ser feita fO'ra dO' perí
metrO' urbanO', terá O' peritO' direitO' à cO'nduçãO' se O's interes
sadO's a nãO' fO'rnecerem. 

VII - Nas ações de divisãO' e demarcaçãO' de terras, O'S 
saláriO's dO' agrimensO'r serãO' fixadO's de acôrdO' cO'm as nO'rmas 
previstas nO' "CódigO' de PrO'cessO' Civil '". 

TABELA "H" 

Dos Porteiros 
Cr$ 

I - DO' pregãO' em audiência qualquer que seja 
O' númerO' de apregO'ados .............. 200 

II - Da afixaçãO' dO's editais de qualquer natu-
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reza a respectiva certidão .............. 250 
IH - De intimação ou notificação que realizarem, 

inclusive a certidão .................... 500 
IV - De arrematação de bens em hasta pública 

sôbre o valor por que forem os bens arre-
matados, vendidos ou arrendados: 

a) até Cr$ 200.000 .......... . .......... . 
b) sôbre o que exceder de Cr$ 200.000 até 

Cr$ 500.000, mais .................... . 
c) sôbre o que exceder de Cr~ 500.000 até 

Cr$ 2.000.000, mais .... . ............ . 
d) sôbre o que exceder de Cr$ 2.000.000 mais. 

Emolumento máximo . . . . . ............ . 

2 % 

0,75 0/0 

0,50 % 
0,25 % 
50.000 

Nota: Havendo remissão ou adjudicação u~ 

emolumentos serão divididos pela metade. 
TABELA "I" 

Dos Tribunais de Justiça e de Alçada 

I - Agravo de instrumento . . .............. . 
H - Agravo de petição e apelação (inclusive 

apelação "ex-officio" em desquite amigá
vel) : 

a) até o valor de Cr$ 300.000 . . ...... . .. . 
b) de valor superior a Cr$ 300.000 até Cr$ 

600.000 ............................. . 
c) de valor superior a Cr$ 600.000 até Cr$ 

1.000.000 ........................... . 
d) de valor superior a Cr$ 1.000.000 até Cr$ 

5.000.000 ............................ . 
e) de valor superior a Cr$ 5.000.000 até CrS 

10.000.000 .. .... . . . ..... . .. . ......... . 
f) de valor superior a Cr$ 10.000.000 . . ... . 
g) de valor inestimável ................. . 

IH - Apelação criminal .................... . 
IV - Carta testemunhável .................. . 

V - Conflito de jurisdição ................. . 
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2.500 

3.000 

4 .000 

5.000 

6.000 

8 . 000 
10.000 

3.000 
3 .000 
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VI - Correição parcial ...................... 2.000 
VII - Embargos e revistas ................... 4.000 

VIU - Exceção de suspeição .................. 2.500 
IX - "Habeas-Corpus" ..................... 2.500 
X - Mandado de segurança ................ 15.000 

XI - Queixa-crime ......................... 10.000 
XII - Recurso extraordinário ................ 2.000 

XIII - Rescisória - sôbre o valor da ação .... 2 % 

Emolumento mínimo ............. . . . . . . . . . . . . . . 5.000 
Emolumento máximo .......................... 100.000 

XIV - Processo ou recurso não previsto em 
outro item Cr$ 3.000. 

XV - Certidões, alvarás, ofícios, editais, trasla
dos, o mesmo taxado para os escrivães. 

XVI - Outros atos previstos na tabela dos escri
vães, o mesmo taxado para êsses serventuários. 

Nota: 

As custas serão pagas antecipadamente, salvo 
nos casos excluídos de preparo prévio, de acôrdo com os Regi
mentos dos Tribunais de Justiça e d~ Alçada. 

TABELA " J" 

Dos Tabeliães de Notas 

I - De escritura com valor declarado: 
a) até Cr$ 1.000.000 .................... . 
b) entre Cr$ 1.000.000 e Cr$ 5.000. 000, mais. 
c) entre Cr$ 5.000.000 e Cr$ 10.000.000, mais 
d) acima de Cr$ 10.000.000, mais ...... . 

II Escritura de Emancipação ......... Cr$ 
UI - Escritura de pacto antenupcial e autoriza-

ção para comerciar ................ Cr$ 
IV - Escritura de testamento público ou aprova-

ção para comerciar ............... Cr$ 

3% 
1% 

0,4 r,f 
0,30/,· 

10.000 

10.0011 

10.000 
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V-

a) 
b) 

VI 

VII 

a) 
b) 
c) 

Escritura de convenção ou especificação de 
condomínio em planos horizontais ou suas 
modificações: 
pela convenção ........ . .... . . . . . .. Cr$ 
por unidade autônoma constante da espe-
cificação ......................... Cr$ 

Escritura sem valor declarado, não prevista 
em outro dispositivo dêste Regimento. Cr$ 
Procuração ou subestabelecimento em livro 
especial ou comum: 

com poderes "ad judicia" somente .. Cr$ 
outras procurações .. . ........ ..... Cr$ 
revogação feita à margem da procuração 
Cr$ .............. .. . .... . . .. .. . . ... . 
Em qualquer hipótese de cada outorgante 
que acrescer, não sendo cônjuge . . .. Cr$ 

VIII - Reconhecimento do sinal, letra e firma ou 
firma somente ... ,., ..... .. . ,..... Cr$ 

IX - Certidão ou traslado pela primeira fôlha 
Cr$ ................ . " . , .'" ' ." , , .. 
por página seguinte , , , , .. , , . , , , , , , , Cr$ 

X - Pública-forma de qualquer ato fora das 
notas: 
pela primeira fôlha ,."""""", Cr$ 
por página seguinte . , .. , , , , , . , , , , , , Cr$ 

XI Registro de procuração ou de outro do
cumento em livro especial - por página de 
original """",.",.""."",., Cr$ 

XII - Autenticação de plantas, mapas e documen
tos semelhantes, de fotocópias e outras 
reproduções fotográficas, conferências e 
serto de instrumentos fora das notas, por 
fôlha .",."""." .. """, .. ". Cr$ 

Notas: 

15.000 

3.000 

10,000 

1.000 
1.500 

600 

200 

80 

800 
500 

800 
300 

400 

200 

1.& - O emolumento mínimo de qualquer escritura será 
de Cr$ 10.000 e o máximo de Cr$ 200.000. 

2.& - Se a escritura contiver mais de um contrato ainda 
que entre as mesmas partes, contar-se-á por inteiro o emolu-
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mento de contrato de maior valor e pela quarta parte os dos 
demais contratos, não podendo exceder o máximo fixado na 
nota anterior. As intervenções ou anuências de terceiros não 
autorizam acréscimos de emolumentos. 

3.a - Nas permutas o emolumento será contado sôbre o 
maior valor com o acréscimo de um quarto. 

4.a - As escrituras de quitação pagarão a terça parte 
dos emolumentos acima fixados, sendo o mínimo de Cr$ 5.000 
e 9t máximo de Cr$ 50.000. 

5.a - Pela escritura declarada sem efeIto por culpa ou 
a pedido de qualquer das partes será devida a têrça parte do 
emolumento taxado, sendo o mínimo de CrS 5.000 e o máximo 
de Cr$ 50.000. 

6.a - Pela procuração ou substabelecimento declarado sem 
efeito será devida a metade do emolumento taxado. 

7.a - O emolumento das procurações em causa própria 
será o mesmo das escrituras com valor declarado. 

8.a - O emolumento da escritura procuração ou substa
belecimento compreende o primeiro traslado. 

9.° - Os atos lavrados depois do horário normal de expe
diente ou fora do cartório terão os respectivos emolumentos 
acrescidos da metHde. 

10.a - Nenhum acréscimo será devido pela transcrição, 
nas escrituras, de alvarás, talões de sisa, certidões fiscais e 
outros papeis necessários à perfeição do ato, nem pela expe
dição de guias para o recolhimento de tributos relativos às 
escrituras. 

TABELA "K" 

Dos Oficiais do Registro de Imóveis 

I - De inscrição ou transcrição, incluindo buscas, indi
cações reais e pessoais' e fornecimento da certidão-talão. sendo 
o emolumento mínimo de Cr$ 8.000 e o máximo de Cr$ 150.000 : 

a) até Cr$ 1.000.000 ...................... 1,5~t,} 

b) entre Cr$ 1.000.000 e Cr$ 5.000.000, mas J(. 0,50/0 
c) entre Cr$ 5.000.000 e Cr$ 10.000.000, mais. 0,2% 
d) entre Cr$ 10.000.000 e Cr$ 50.000.000, mas ~ 0,11[/0 
c)'Jl..acima de CrS 50,000.000, mais O.05'!'" 
f) sem valor declarado ....... ' . . . . . . . . Cr$ 10.000 
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11 - De averbação, inclusive buscas, ind'icações e cer
tidão-talão, sendo o mínimo de Cr$ 4.000 e o máximo de Cr$ 
20.000 : 

a) 
b) 

c) 

até Cr$ 1.000.000 ..................... . 
acima de Cr$ 1.000.000, mais ........... . 

sem valor declarado ................... . 
IH - Loteamento: 

a) inscrição de memorial de loteamento urba.
no, além das despesas. 

0,4% 
0,2% 

Cr$ 
4.000 

Cr$ 
de publicação pela imprensa, por lote 200 

b) idem, loteamento rural por gleba. . . . . . . . 500 
c) de averbação à margem da inscrição, o 

mesmo taxa.do no item 11; 
'i d) de intimação, além das despesas de condu-

ção ou publicação pela imprensa ........ 2.000 
O emolumento mínimo será de Cr$ 30.000 e o máximo 

de Cr$ 100.000. 
A qualificação do loteamento como rural ou urbano depen

derá da destinação ou utilização do ' imóvel. 
IV - Certidão em breve relatório ou "Verbo ad verbum" 

I por pessoa, ainda que se refira ao nome por extenso e abre
viado ou se trate de espólio ou massa falida: 

a) até 5 anOf; ......................... . 
b) até 10 anos ......... . ............... . 
c) até 20 anos ...... ... ................ . 
d) até 30 anos ......................... . 
e) mais de 30 anos . . . . ................. . 

Nota: 

Cr$ 
600 

1.000 
1.500 
2.000 
2.500 

Os emolumentos previstos compreendem a primeira fôlha 
de certidão, sendo devidos mais Cr~ 300 por página que acres
cer. 

V - Pela informação verbal, quando o interessado dis
pensar certidão, cobrar-se-á a metade do taxado no item IV 
f VI - Havendo adiamento do registro para a satisfação 

de exigência legal e o interessado pedir a prenotação do título, 
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pagará o emolumento mínimo, sendo a respectiva importância 
deduzida do devido, quando o título voltar a registro-o 

VII - Condominio : 
a) pela inscrição de memorial de incorporação da insti

tuição ou da convenção de condomínio em planos horizontais, o 
mesmo taxado no item I: 

b) por unidade autônoma 

TABELA "L" 

Cr$ 
2.000 

Dos Oficiais do Registro de Títulos e Documentos 

I - Do registro integral do título, documento ou papel 
sem valor declarado ou para notificação, até uma página 
Cr$ 1.000. 

II - Do registro integral de contrato, título ou documento 
com valor declarado: 

a) até 50.000 ........................... . 
b) de mais de Cr$ 50.000 até Cr$ 100.000 .. 
c) de mais de Cr$ 100.000 até Cr$ 1.000.000 . 
d) acima de Cr$ 1.000.000, mais Cr$ 300 por 

Cr$ 100.000 ou fração sendo o emolumento 
máximo ............................. . 

Cr$ 
2.000 
3.000 
5.000 

30.000 

IH - Do registro resumido ou do registro de penhoras, 
cauções e parcerias, até uma página - os emolumentos de 
registro integral com a redução de 25%. 

IV - De averbação ...................... . 
V - De notificação, inclusive a respectiva 

certidão à margem do registro e no do
cumento, além da condução: 

a) no perímetro urbano . ................ . 
b) no perímetro rural ................... . 

VI Da ma trícu1a de oficinas impressoras, 
jornais e outros periódicos ......... . 

Cr$ 
1.000 

Cr$ 
2.00() 
3.000 

10.000 
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VII - Da inscrição de pessoas jurídicas de 
fins científicos. culturais, beneficenteg 
ou religiosos, inclusive todos os atos do 
processo, registro e arquivamento .... 

VIII - Da inscrição de pessoas jurídicas de fins 
econômicos incluindo todos os atos do 
processo, registro e arquivamento, sôbre 
o capital: . 

a) 
b) 
c) 
d) 

até Cr$ 1.000.000 
até Cr$ 5.000.000 . . ... . .. . ........... . 
até Cr$ 10.000.000 ........ . .......... . 
acima de Cr$ 10.000.000, mais Cr$ 100 por 
Cr$ 100.000, sendo o máximo de ....... . 

5.000 

Cr$ 
6 .000 

10 .000 
15.000 

40.000 

IX - Das certidões, o mesmo taxado para os oficiais do 
Registro de Imóveis. 

Notas: 

La - Quando o documento levado a registro contiver mais 
de uma página, os emolumentos serão majorados de Cr$ 300 
por página acrescida. 

2.a - Pelo cancelamento de inscrição de pessoa jurídica 
de fins econômicos será devida a têrça parte dos emolumentos 
do item VIU. Nos demais cancelamentos, os emolumentos 
serão os do item IV. 

TABELA "M" 

Dos Oficiais de Protestos de Letras e Títulos 

I - Da apresentação, protestos e registro do instrumento 
de protesto, quando houver, de letra de câmbio, nota promis
sória, duplicata ou qualquer outro título, inclusive intimação 
e notificação pessoal ou por edital, além das despesas de edital 
e condução, sôbre o valor do título: 

a) até 10.000 ..... . .. . .................. . 
b) de 10.000 até 50.000 .................. . 
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c) de 50.000 até 100.000 .................. 2.000' 
d) de mais de 100.000 o mesmo fixado na letra 

"c" mais Cr$ 40 por Cr$ 10.000 ou fração. 
Máximo ............................. 30 .000 

II - De certidão de protesto, por pessoa ainda que se 
refira ao nome por extenso ou abreviarlo : 

a) 
b) 

até 5 anos ........................... . 
mais de 5 anos 

Notas : 

Cr$ 
600 

1.000 

1.a - Os emolumentos previstos compreendem a primeira 
fôlha da certidão, sendo devidos mais Cr$ 300 por cópia que 
acrescer. 

2.a - Quando a certidão se referir a mais de uma pessoa 
os emolumentos previstos serão majorados de Cr$ 200 por 
pessoa. 

III - De certidão de outra natureza, que não a referida 
no item II: 

pela primeira fôlha ........................ 600 
por página seguinte: ...................... 300 
IV - Pela informação verbal, quando o interessado dis-

pensar certidão, cobrar-se-á a têrça parte do taxado no item 11. 

TABELA "N" 
Dos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Nat11rais 

I - Dos atos que lhes sejam permitidos praticar como 
escrivães, em geral ou como tabeliães de notas, o taxado para 
os mesmos. 

II - Do casamento: 
a) pela habilitação do casamento, inclusive o 

preparo de papéis, ou mesmo quando apresentados 
já preparados, lavratura do assento e certidão ex
traída do livro-talão, excluídas as despesas de publi-

Cr$ 

~ação pela imprensa .......................... 14.000 
b) pela dispensa total ou parcial do prazo dos 

proclamas, mais '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 000 
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c) pelo traslado de documento desentranhado 
dos autos, de cada um ......................... . 

d) pela lavratura de assento de casamento, à 
vista de certidão fornecida por outro cartório, in-
clusive a certidão do livro-talão ................. . 

e) pela diligência para realização do casamento 
fora do cartório, excluídas as despesas com a con-
dução, que será fornecida pelo interessado ..... . 

f) pelo registro e afixação de edital de procla
mas, recebido de outro cartório, inclusive a certidão 
fornecida ................................... . 

111 - Dos assentos de nascimento e óbito: 
a) quando feitos no prazo legal, inclusive a 

certidão do livro-talão ........................ . 
b) quando feitos mediante petição ou manda-

do, ou le1: de exceção .......................... . 
IV - Do registro ou inscrição de emancipação, 

interdição, ausência e aquisição definitiva de nacio
nalidade brasileira e da transcrição de registro de 
nascimento, casamento ou óbito verificados no es
trangeiro, inclusive certidão fornecida à parte .... 

V - De averbação ou retificação de assento: 
'b) quando lavradas à margem do assento ... 

b) sendo necessário transporte para outra fô-
lha, mais .................................... . 

c) quando referente à anulação de casamento, 
desquite, ou restabelecimento de sociedade conjugal 

VI - De certidão de registro civil: 
a) em breve relatório: 
1 - até 10 (dez) anos ................... . 
2 ~ de mais de 10 (dez) anos ........... . 
b) em inteiro teor, no todo ou em parte, além 

do acima tachado, mais ...................... . 
VII - Das buscas: 
a) nos livros e papéis, referentes ao registro 

civil, mesmo quando não fôr encontrada, e se não fôr 
solicitada certidão: 
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1.000 

3.000 
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1 - até dez (10) anos ................... . 
2 - de mais de dez (10) anos, Cr$ 50 por ano, 

sendo o máximo ............................. . 
VIII - Do processo para retificação de registro: 
Pelo processo estabelecido pela Lei federal n. 

3.764, de 25 de abril de 1960, excluídos os emolu
mentos devidos no item V desta Tabéla e, quando 
deferida a retificação, pela sua lavratura no livro: 

a) quando se tratar de um só assento ..... . 
b) por assento excedente ................ . 

TABELA "O" 

Do Estado 

500 

1.000 

4.000 
1.500 

I - Constituem renda do Estauo os seguintes acrésci
mos às custas e emolumentos atribuídos aos serventuários nas 
respectivas Tabelas: 

a) nos feitos judiciais, importância igual à metade das 
custas taxadas na Tabela" A" (Dos Escrivães) ; 

b) nos atos dos tabeliães de notas e protestos, Qficiais 
de registro de imóveis e títulos e documentos, importância 
correspondente a 1570 (quinze por cento) das respectivas 
custas e emolumentos taxados nas Tabelas "J", "K", "I"" 
e "M"; 

c) no reconhecimento de cada sinal, letra e firma 
Cr$ 30; 

d) nas certidões passadas por qualquer serventuário, 
salvo os oficiais do registro civil, impoli:ância correspondente 
a 1570 (quinze por cento) nas respectivas custas e emolu
mentos. 

Nota: A renda estabelecida em tôdas as alíneas inde
pendem das custas e emolumentos taxados para os serven
tuários. 

II - Nos feitos judiciais. as custas que constituem 
renda do Estado serão arrecadadas pelo modo estabelecido 
na Tabela" A" para pagamento das custas do escrivão, sendo 
a primeira prestação recolhida em seguida ao despacho da 
petição inicial. 

III - Nada será devido ao Estado, com base no item 
I, alinea "a" desta Tabela, nos executivos fiscais, antes de 
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decorrido o prazo para embargos à penhora; na homologação 
de acôrdo em acidente do trabalho; nos "habeas corpus"; nos 
desentranhamentos de documentos; nos atos em que as custas 
e emolumentos dos escrivães são cobrados por fôlha ou página, 
tais alvarás, ofícios, editais, cartas de sentença e traslados. 

IV - Nos atos mencionados na alinea "b", a arrecada
ção será feita imediatamente após o encerramento da re.spec
t iva escritura ou instrumento; e nos indicados nas alineas 
"c" e "d" em seguida à prática dos atos e antes da entrega, 
aos interessados, do papel a que se refiram. 

TABELA "P" 

Da Ord.em dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo 

I - As custas pertencentes à Ordem dos Advogados do 
Brasil - Secção de São Paulo - serão d€vidas nos feitos 
processados em primeira e segunda instâncias na base de 10% 
das custas taxadas nas Tabelas "A" (Dos Escrivãe.s) e "I" 
(Dos tribunais de Justiça e de Alçada). 

II - As custas referidas no item anterior não incidem 
nos atos em que as custas são cobradas por fôlha ou página, 
tais como alvarás, ofícios, editais, cartas de sentença, certi
dões e outras peças extraídas dos autos; em desentranhamento 
de documentos; de acordos homologados por autoridade ju
diciária, nos processos de acidente do trabalho; e em executi
vos fiscais, antes de decorrido o prazo para embargos à 
penhora. 

!II - As custas pertencentes à Ordem dos Advogados 
do Brasil - Secção de São Paulo - serão arrecadadas no 
tempo e pelo modo estabelecidos para o pagamento das custas 
que constituem renda do Estado. 

Publicado no .. Diário Oficial" 8/10/66 
Retificação em 20/10/66. 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

PROVIMENTO N. 20-66 

Dispõe sôbre cobrança de autos em POd~1' de advogados. 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso das atri
buições que a lei lhe confere, 

considerando a necessidade de disciplinar e uniformizar 
o sistema de cobrança de autos, que ficam fora de Cartório, 
em poder de advogados e fora dos prazos legais; 

considerando as sugestões apresentadas pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, no processo n. 
G. 12.658; 

considerando, finalmente, as várias disposições atinentes 
à matéria, constantes da Lei n. 4.215, de 27 de abril de 1963, 

Recomenda aos Srs. Juízes de Direito da Capital e do 
interior a observância das seguintes normas: 

1 - Escoado o prazo legal de devolução dos autos, será 
feita intimação de caráter pessoal, para que o advogado, no 
prazo que lhe fôr assinado pelo juiz, providencie a sua devo
lução voluntária. 

2 - Não observado êsse último prazo, será promovida 
a necessária cobrança, através de mandado e para a imediata 
devolução ao oficial de justiça encarregado de cumprir tãl 
diligência. 

3 - Ao advogado que houver deixado de restituir os 
autos no prazo legal, assim se entendendo o já existente ao 
tempo da sua retirada de Cartório (Lei n. 4.215, de 1963, art. 
89, incisos XVI, XVII e XVIII), e só o fizer depois de inti
mado, não será permitida vista nos mesmos autos, até o encer
ramento do processo (idem, art. 89, parágrafo 2.°, inciso IV) . 
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Nesse caso, oficiar-se-á ao Presidente da O.A.B., para as de
mais sanções cabíveis (idem, art. 89, inciso XVIII. Ub"). 

São Paulo, 5 de julho de 1966. 

(aa) RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO 
Presidente 

MÁRCIO MARTINS FERREIRA 
Vice-Presidente 

ALCEU CORDEIRO FERNANDES 
Corregedor Geral 

Publicado no "D. J." 6/7/66. 

PROVIMENTO N. 23-66 

Dis'põe sôbre a extração de formais de partilha e demais cartu,s 
de sentença. 

O Conselho Superior da Magistratura, no uso de suas 
atribuições e à vista do que ficou resolvido no processo n. 
G.S. 3-66, do Gabinente do Secretário do Tribunal de Justiça, 
determina o seguinte: 

1.0 - Os formais de partilha e cartas de sentenças a 
serem expedidos pelos Cartórios das Varas da Família e das 
Sucessões conterão, mediante fotocópias, as peças exigidas por 
lei, cumprindo aos escrivães lavrar os têrmos de abertura e 
encerramento, numerar, autenticar e rubricar tôdas as fôlhas. 

2.0 
- As fotocópias serão extraídas wmente pelo Setor 

de Fotocópias da Secretaria do Tribunal de Justiça. 
3.° - Os cartórios acima mencionados enviarão os autos 

àquele Setor com rela~ão das peças a serem fotocopiadas, de
vendo a parte interessada pagar os emolumentos diretamente 
ao mesmo -Setor, não sendo devida qualquer outra taxa, emo
lumento ou custas, pelo formal ou carta de sentença. 

4.° - Somente os formais de partilha e cartas de sen
tença de interêsse de beneficiário da justiça gratuita conti
nuarão a ser datilografados inteiramente, salvo se a parte se 
dispuser a pagar os emolumentos devidos ao Setor de Foto
cópias. 
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5,0 - Êste provimento entrará em vigor em 15 de se
tembro de 1966. 

São Paulo, 26 de agôsto de 1966. 

(aa) RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO 
Presidente 

MÁRCIO MARTINS FERREIRA 
Vice-Presidente 

OCTÁVIO GUILHERME LACôRTE 
Corregedor Geral da Justiça, em 

exercício. 

Publicado no "D. J." 7/9/66. 

PROVIMENTO N. 24-66 

O Conselho Superior da Magistratura, usando das atribuições 
que lhe são conferidas por lei: 
Considerando que, apesar de seu ato anterior, no sentido 

de recomendar que, em face da Lei número 9.508, de 13 de 
setembro p.p., seja feita a remessa às varas distritais sOmente 
dos feitos distribuídos após a instalação de cada uma delas, 
permanece, ainda, uma certa dúvida sôbre o assunto; 

Considerando, outrossim, a representação da Associação 
dos Advogados de São Paulo, invocando precedente ocorrido 
com a redistribuição de inventários às varas da Família e 
Sucessões, a fim de que continuem nas varas centrais todos 
os feitos distribuídos anteriormente à vigência da aludida Lei 
n. 9.508; 

Considerando, mais, que, segundo a lição de eméritos 
processualistas, a competência do juíz, já definitivamente fi
xada no ato da citação, segundo a lei anterior, em virtude 
da perpetuatio iurisdictionis, não desaparecerá com a super
veniência de uma nova lei de competência; 

Considerando, assim, que a matéria deverá passar, sem
pre, pelo crivo do despacho judicial: 

Determina que, sem prejuízo da recomendação anterior 
e seu cumprimento, não se remetam "ex officio", administra
tivamente, às varas distritais os feitos já distribuídos às varas 
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centrais, antes da vigência da Lei n. 9.508; tal remessa só 
poderá ser feita pelos senhores escrivães dos cartórios centrais 
quando determinada por despacho nos autos, proferidos pelo 
juiz da respectiva vara, independentemente de passagem pelos 
Distribuidores, cabendo aos senhores escrivães distritais fazer 
a devida comunicação, oportunamente, àqueles órgãos, para a 
devida anotação. 

São Paulo, 4 de outubro de 1966. 

MARCIO MARTINS FERREIRA 
Presidente 

JOAQUIM DE SYLOS CINTRA 
Vice-Presidente 

ALCEU CORDEIRO FERNANDES 
Corregedor Geral da Justiça 

Publicado no D. J. 6/10/66 . 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, 

PORTARIA N.O 149/64 

o Desemba1'gador Olavo Lim.a Guimarães, C0r1'egedo1' Gera~ 
da Justiça, usando de suas atribuiçõeS' e atendo.endo ao que 
consta do p'l'ocesso de n.o 24.947, 

Resolve estabelecer o seguinte horário obrigatório, a par
tir de 14 do corrente mês, para o funcionamento dos cartórios 
do Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca da Capital: 
dias úteis, inclusive os sábados, das 9,30 às 11,30 e das 13,30 
às 17 horas; domingos, feriados e os dias 29 de junho, 15 de 
agôsto, 1.0 de novembro, 8 de dezembro, 2.a e 3.a feiras de 
carnaval, 6.a feira e sábado da Semana Santa; das 9 às 12 
horas. Aos domingos, feriados, sábados à tarde e nos demais 
dias atrás mencionados, os cartórios funcionarão com pessoal 
reduzido, a critério do escrivão, mas de modo a assegurar, 
por meio de rodízio, pelo menos duas folgas mensais, com
pletas, a cada escrevente ou auxiliar. 

Nas demais comarcas do Estado vigorará o mesmo ho
rário ou outro que, por portaria do Juizo corregedor for mais 
consentâneo com as necessidades e costumes locais. 

Publique-se e oficie-se ao Dr. Juiz de Direito da Vara 
dos Registros Públicos, devendo os serventuários providen
ciar a afixação do horário em lugar visível do cartório. 

São Paulo, 8 de setembro de 1964. 
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(a) OLAVO LIMA GUIMARÃES 
Corregedor Geral da Justiça 

Publicada no Diário Oficial do dia 9/9/1964. 
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PORTARIA N. 54-66 

o DesembargcuJm- Alceu Co'rdeirQ Fernandes, Corregedor 
Geral da Justiça, usando da faculdade prevista no Art. 
5.° da Lei Estadual n. 4.891 de 28 de agosto de 1958, e 

Atendendo as ponderações dos Tabeliães de Protestos 
desta Capital: 

Resolve, fixar a seguinte tabela de despesas de condução 
para êsses serventuários e seus auxiliares: 

A - Zona Urbana . . . ...... . 
B - Zona Suburbana . ... . .. . 
C - Zona Rural .... . ...... . 

Cr$ 400 
Cr$ 600 
Cr$ 800 

Quando forem efetuadas várias diligências ao mesmo 
tempo, em locais vizinhos, com o uso de apenas uma condução, 
o serventuário s6 terá direito ao reembolso de uma verba. 

Publique-se, anote-se e arquive-se. 

São Paulo, 23 de junho de 1966. 

ALCEU CORDEIRO FERNANDES 
Corregedor Geral da Justiça 

PROVIMENTO N.O 7/66 

Dispõe sôbre a fiscalizaçã,o do cump1'imento do Regimento de 
Custas e dá outms p1·ovidências. 

O Desembargador ALCEU CORDEIRO FERNANDES, 
Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, 

1.° ~ Determina a todos os serventuários dos cartórios 
judiciais e extrajudiciais que afixem, até o dia 5 de novembro 
próximo futuro, em cartório, em lugat visível e franqueado 
ao público; a respectiva tabela de custas e emolumentos, anexa 
à Lei n.O 9.531, de 6 do corrente mês de outubro, publicada 
no Diário Oficial do dia 8 e repúblicada no dia 20. 
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2.° - Os MM. Juízes competentes fiscalizarão o cum
primento da determinação supra e das disposições do Regi
mento de Custas e tabelas vigentes, aplicando ao'S infratores 
"ex officio" as penalidades cabíveis. 

Publique-se e remeta-se cópia à Secretaria da Justiça 
e ao exmo. Sr. Desembargador Presidente do Egrégio Tri
bunal de Justiça. 

São Paulo, 21 de outubro de 1966. 
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ALCEU CORDEIRO FERNANDES 

Corregedor Geral da Justiça 
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JURISPRUDÊNCIA 

PERITO 

Servido?' da iustiça - Os serventuários da justiça, escre
ventes e mais empregados de cartório, não poderão servir 
como peritos salvo em se tratando de inventários, arrolamentos 
e arrecadações de bens de ausentes e heranças jacentes, quando 
os respectivos processos não correrem nos oficios em que se 
encontrém servindo (TJSP - 6.a Cam. Civ.; ag. pet. 141.722 
- Araçatuba; reI. Des. Isnard dos Reis: j. 22-4-65 v. u.). 

PRAZO 

Maté1ia falimentar - Os prazos que correm em cartório , 
independentemente de sua publicação ou intimação, nos pre
cisos têrmos do art. 204 da Lei de Falências, são os relativos 
ao andamento do processo falimentar, Não se referem aos 
demais, que a própria lei, no art. 206 § 1.0, determina quando 
e como devam ser intimados às partes e seus representantes 
(TJSP - 4.a Cam. Civ.; ag. pet. 151.491 - SP; reI. Des. 
Ferreira de Oliveira; j. 13-5-66; v. u.). 
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CURIOSIDADES FORENSES 

TRANSCRIÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO 

Decisão do Juiz d4 Vara de Registros PúbUcos 

Dr. Antonio Macedo de Campos 

Certo casal requereceu ao Juizo da Vara de Registros 
Públicos, nos termos da Lei de Registros Públicos, combinado 
com a Lei n.o 4.404, de 14-9-1964, a transcrição do registro 
de nascimento de sua filha, ocorrido em cidade do estrangeiro. 

Examinando o pedido o eminente titular da Vara de Re
gistros Públicos de São Paulo, dr. ANTONIO MACEDO DE 
CAMPOS, diz, inicialmente, que o indeferimento do pedido 
inicial poderia parecer à primeira vista contrário aos próprios 
interêsses nacionais, pois apesar de adotar o Brasil como cri
tério absoluto o princípio do "jus solis", em sendo como é 
País de imigração, justo seria até certo ponto que fôsse pro
piciado aos adventicios todas as regalias possíveis, extensivas 
estas com maior fôrça a seus descendentes, que vindo para o 
Brasil ainda menores aqui veriam enraizar~se em suas cons
ciências cívicas o amor pela Pátria que os acolheu e deu o 
que de mais sagrado tem um brasileiro: mais que a simpleM 
cidadania, a nacionalidade. 

Entretanto - pondera o juiz -, o exmo. sr. consultor
Geral da República em seu Parecer de n.O 236-H, de 11-8-1965, 
opinou pela inconstitucionalidade da Lei n.o 4.404, sendo o 
parecer aprovado pelo exmo. sr. presidente da República, se
gundo se depreende da leitura do "Diário Oficial" da União 
de 23-8-65. 

Alegou, naquela oportunidade o ilustre procurador ser 
demasi~damente ampla a expressão "brasileiro para todos os 
efeitos", pois poderia o registrando alcançar inclusive elevados 
cargos públicos tais como deputado federal, vice-presidente e 
presidente da República, os quais pela nossa Constituição so-
mente são acessíveis a brasileiros natos. ' 
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Contudo, entende êste Juízo que se determinadas prer
rogativas só podem ser concedidas a brasileiros natos e lei 
existe que equipara para todos os efeitos, filhos de estran
geiros naturalizados a brasileiros natos, não se vislumbra, só 
por isso, inconstitucionalidade da lei que fêz, certa ou errada, 
a equiparação. 

Entretanto, a simples aprovação por parte do exmo. sr. 
presidente da República de parecer declarando inconstitucio
nal êste ou àquêle texto da lei, não tem o condão de suspender 
sua execução, nos expressos têrmos do artigo 64, da Consti
tuição Federal, ainda em pleno vigor. 

O juiz de Direito não pode declarar a inconstituciona
lidade de lei, mas pode negar pura e simplesmente, aplica
ção a textos legais que considere inconstitucionais. E a Lei 
n. 4.404 é, "permissa máxima venia", não pelos motivos apon
tados no venerando parecer aprovado pelo exmo. sr. presi
dente da República, mas única e exclusivamente porque fere 
o art. 129 e seus incisos, da Constituição Federal, que escla
rece quais as pessoas que podem ser consideradas brasileiras. 

Não .S€ enquadrando o estrangeiro, menor; filho de pais 
naturalizados brasileiros em nenhum dos quatro incisos do 
art. 129 já citado é óbvio que só por isso, e não pelos cargos 
que possa no futuro ocupar, não pode ser considerado bra
sileiro para todos os fins. 

Assim - finaliza· o ilustre juiz dr. Antonio Macedo de 
Campos - , embora discordando, quanto ao fundamento, dos 
t.êrrnos do parecer do exmo. sr. consultor-Geral da República. 
nego cumprimento à Lei n.o 4.404, indeferindo o pedido inicial. 

T 'ranscrito do .. Diario Comercio & Industria" de 24/julho/1966. 
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SOCIAIS 

GALERIA ... 

Nos múltiplos, retangulares 
espaços, 
em tintas multicores, 
berrantes, vivas, 
uma congérie de abstrusos traços 
vagas formas esboçam, indecisas ... 

São pastosas, equívocas figuras, 
ora angulosas, hirtas, duras, 
ora rotundas, assimétricas, 
traduzidas num. cáos 
de diabruras geométricas ... 

Afirmam, uns, que são 
abstratas, profundas ideações, 
alegorias módelares, 
precisas, 
de esquisitas visões introspectivas ... 

Outros, porém, sustentam 
ser meras alucinações, 
fantásticas e exdrúxulas imágens 
de paranoicas concepções, 
alváres, 
vertidas em estranhas 
rebeldias lineares ... 

FONTES TORRES 

(do livro "Miragem") 
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NOTAS 

SOBRE A PRÁTICA DOS REGISTROS 

INSTITUIDOS PELA LEI N.o 4 . 591, DE 

1964, QUE TRATA DO CONDOil'flNIO EM 

EDIFICIOS E DAS INCORPORAÇÕES 

IMOBILIARIAS. 

OSCAR FONTES TORRES 

Oficial do 
Registrb de Imóveis da 

s.a Circunscrição - Capital 
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PRIMEIRA PARTE 

I - DO CONDOMíNIO ESPECIAL 

1 - O chamado condomínio por andares, ou em planos 
horizontais, pode ser simplesmente definido como aquêle que 
tem por objeto úm edifício (ou conjunto de edifícios, segundo 
a nova lei), no qual se encontram conjugadas, por forma 
inseparável, duas especies de propriedade: a individ1J.(J]" cons
tituída pelas unidades autônomas de que se compõe; e a cole
tiva. referente às partes do mesmo edifício consideradas de uso 
comum a todos os condóminos. 

II - REQUISITOS PARA A SUA FORMAÇÃO 

2 - De acôrdo com os princípios adotados pela legislação 
que regula, atualmente, a instituição dêsse tipo especial de 
condomínio, para que "as edificações ou conjunto de edifi
cações de mais de um pavimento possam ser alienadas no 
todo ou em parte, torna-se necessário: 

a) quê sejam construídas sob a forma de unidades iso
ladas entre si, de modo a poder, cada qual, constituir uma 
propriedade autônoma, utilizável tanto para fins residenciais, 
como não residenciais; 

b) que, cada uma dessas unidades, se encontre assi
nalada por uma designação especial, numérica ou alfabética, 
para fins de identificação e discriminação; e 

c) que tenha sido atribuída, ainda, a cada uma, como 
parte in.cwparável dela, uma fração ideal do terreno e das 
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coisas comuns, expressa sob a forma decimal ou ordinária 
(art. 1.0, § § 1.0 e 2.°, da lei 4.591). 

3 - Outrossim, cada uma das mencionadas unidades, -
"cuja saída para a via pública poderá verificar-se diretamente 
ou por meio de passagem comum" - será tratada sempre 
como objeto de propriedade exclusiva, seja qual fôr o número 
de suas peças e a destinação que lhe fôr reservada, inclusive 
as integrantes dos chamados edifícios-garagem (art. 2.°, da 
lei 4.591). 

4 - Segundo preceitua, ainda, a nova lei, quando, em 
terreno onde não houver construção, o proprietário, o promi
tente comprador, o cessionário dêste ou o promitente cessio~ 

nário, sôbre êle desejar erigir mais de um edifício, deverá 
observar o seguinte: 

a) com referência às unidades autônomas que se com~
tituírem em casas térreas ou assobradadas, será discriminada 
a parte do terreno ocupada pela edificação, bem como a even
tualmente reservada para sua utilização exclusiva (como jar
dim, quintal, etc.), e a fração ideal do todo do terreno e das 
partes comuns que corresponderá a cada unidade; 

b) em atinência às unidades autônomas que constituírem 
edifícios de dois ou mais pavimentos, será discriminada, 
igualmente, a parte do terreno ocupada pela edificação; aque
la outr~ que, eventualmente, fôr reservada como de util.ização 
exclusiva, correspondente a ditas unidades, - e, bem assim, 
a fração ideal do todo do terreno e das partes comuns que 
deverá caber, também, a cada uma delas; 

c) por fim, se fará, identicamente, a discriminação das 
partes da totalidade do terreno que poderão ser utilizadas em 
comum pelos titulares dos direitos sôbre os vários tipos de 
unidades, bem como das áreas que se constituírem em passa
gem comum para as vias públicas ou para as unidades entre 
si (art. 8.°, da lei 4.591). 

III - CONSTITUIÇÃO DO CONDOMíNIO 

5 - Estabelece a Lei 4.591, em seu artigo 7.°, que o 
condomínio nos edifícios de unidades autônomas, se consti
tuirá por ato entre vivos ou por testamento. Dentre as for-
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mas pelas quais a sua constituição por ato entre vivos pode 
verificar-se, o Prof. Caio Mário da Silva Pereira, autor do 
ante-projeto de que resultou a mencionada lei, destaca as 
seguint~s : 

a) pela alienação que o proprietário exclusivo de um 
edifício faça desmembrando-o em unidades autônomas; 

b) pela divisão que os co-proprietários de um edifício 
façam, entre si, das unidades que o constituem, com a ins
tituição do regime de propriedade horizontal; 

c) pela venda, em hasta pública, das unidades de um 
edifício; 

d) pela construção direta, quando vários indivíduos, 
proprietários do solo, neste resolvem edificar um prédio ch,: 
apartamentos; 

e) pela incorporação de um prédio, nos têrmos do di~

posto no Título U, da mencionada Lei 4.591 (Cf. Cáio Mário 
da Silva Pereira - "Condomínio e Incorporações", n.O 48). 

6 - A propriedade ,horizontal pode originar-se, ainda, 
da vontade do "de cujus", que haja estabelecido em testamento 
a instituição do regime em aprêço para um edifício de que 
seja proprietário exclusivo. "Aberta a sucessão, esclarece o 
mesmo autor, o cumprimento do testamento im~ortará na 
criação do condomínio especial, em que cada legatário ou her
deiro testamentário receberá a propriedade individual da 
unidade autônoma, mantida a comunhão sôbre o que será ne
cessàriamente indiviso" "Ibidem). 

IV - REGISTRO DO CONDOMíNIO 

7 - Determina, ainda, o citado artigo 7.°, que o condo
mínio, uma vez constituído por qualquer das formas indica
das nos itens anteriores, seja inscrito, obrigatoriamente, no 
Registro de Imóveis, devendo constar de tal inscrição a indi
vidualização de cada unidade, sua identificação e discrimina
ção, bem como a fração ideal do terreno e das partes comuns 
que lhe forem atribuídas, dispensando-se, todavia, a sua des
crição interna. 

8 - Pela lei anterior, a submissão de um edifício ao 
regime de condomínio ela espécie ora em exame, se operava 
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medianteª_ simples averbação, à margem de sua transcrição 
aquisitiva, da especificação das partes por ela consideradas 
inalienáveis e de uso comum a todos os condóminos, - bem 
como das unidades autônomas que o constituiam, esta última 
para fins, apenas, de identificação e discriminação. E era 
quanto bastava. 

9 - O novo diploma legal quer, entretanto, que o in
gresso naquele regime se faça por meio de inscrição, com a 
observância dos requisitos a que alude o mencionado artigo, 
- devendo êsse registro ser levado a efeito no livro 8, con
soante o disposto pelo artigo 4.° do decreto n.o 55.815. Não 
há, pois, como deixar de se cumprir tal preceito, - em
bora tenhamos para nós que os mesmos resultados poderiam 
ser obtidos pelo processo, bem mais simples, anteriormente 
adotado. 

10 - Mas não é só. Uma vez realizada a inscrição 
acima noticiada, dever-se-á, ainda, fazer constar, por aver
bação, Jançada à margem da transcrição aquisitiva do edifício, 
o fato dêste haver sido submetido ao regime aludido, mencio
nando-se a natureza do título pelo qual se operou a instituição 
e o número correspondente ao seu registro no livro 8. 

11 - Parece-nos oportuno esclarecer, a propósito de tal 
assunto, que não tem cabimento a averbação, à margem da 
transcrição aquisitiva a que nos referimos, das unidades autô
nomas integranteR da edificação, para fins de sua individua
lização. Constando esta, bem como a sua discriminação e 
identificação, da inscrição correspondente ao condomínio inR
tituído, a sua reprodução à margem da transcrição aludida 
constituirá, a nosso vêr, uma superfluidade. 

12 - A argumentação, que porventura seja oposta, no 
sentido de que a mencionada averbação se torna necessária 
à vista do disposto no artigo 13 do decreto 55.815, não terá 
qualquer fundamento. Com efeito, não passando, o preceito 
constante dêsse artigo, de uma cópia daquele outro, que in
forma o artigo 44 da Lei n.O 4.591, e encontrando-se êste in
serto na parte em que a mesma lei regula o processamento 
das incorporações, tal fato nos leva a concluir que somente 
nas inscrições a estas relativas se justifica a sua aplicação. 
Isso pela circunstância da lei não exigir, quando da realização 
dessas inscrições, que nelas se faça a descrição das unidades 
citadas, para os fins previstos nos dispositivos legais referidos. 
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13 - Observe-se, outrossim, que, no caso, ainda, dessas 
incorporações, tal averbação só poderá ser efetuada depois 
de concluída a construção dos prédios respectivos, - isto é, 
após a concessão do "habite-se" a que alude o citado artigo 44 
da Lei 4.591. Antes disso, é totalmente inadmissível, pois 
destinando-se ela a tornar conhecida a existência das unidades 
em causa, - é evidente que, enquanto estas não forem cons
truidas, nada haverá que averbar. POT outro lado, pode acon
tecer que o incorporador desista de levar a cabo o empreen
dimento, ou que o projeto de construção venha a ser alterado, 
- tudo isso depondo, como é de vêr-se, contra a promoção 
antecipada da averbação aludida. 

SEGUNDA PARTE 

V - DAS INCORPORAÇõES 

14 - A incorporação imobiliária, consoante já deixamos 
consignado no item 5, é uma das formas pelas quais o con
domínio em aprêço pode ser constituído. Segundo a nova lei, 
e para os seus efeitos, consiste essa operação "na atividade 
exercida com o intuito de promover e realizar a construção. 
para alienação total ou parcial de edificações, ou conjunto de 
edificações compostas de unidades autônomas" (art. 28, da 
Lei 4.591). -

15 ~ A iniciativa, porém, de semelhante atividade, não 
pode ser tomada por qualquer - mas, tão sõmente, pela~ 

pessôas indicadas no art. 31 do diploma legal citado, e que 
são as seguintes: 

a) o proprietário do terreno, o promitente comprador, 
o cessionário dêste, ou, ainda, o promitente cessionário, desde 
Que o seu título satisfaça os requisitos previstos no artigo 32, 
alínea "a", da Lei 4.591; 

b) o corretor (Lei n.o 4.116, de 27 de agosto de 1962) ; e 

c) o construtor (decretos ns. 23.569, de 11 de novembro 
de 1933; 3.995, de 31 de dezembro de 1941; e decreto-lei n.o 
8.620, de 10 de janeiro de 194:6). 

16 - Tais pessôas, que tanto podem ser físicas como 
jurídicas - são inteiramente responsáveis pela iniciativa da 
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incorporação, estando os seus direitos e obrigações regulados 
no Título lI, Capítulo lI, da Lei 4.591. (Cf. itens 108, 109 
e 110). 

VI - DOCUMENTAÇÃO 

17 - Para que, entretanto, o incorporador possa nego
ciar sôbre unidades autônomas, deverá depositar previamente, 
no Registro de Imóveis competente, os seguintes documentos: 

a) título de propriedade do terreno, ou de promessa, irre
vogável e -irretratável, de compra e venda ou de cessão ele 
direitos ou de permuta, do qual conste cláusula de imissão 
na posse do imóvel, não haja estipulações impeditivas de sua 
alienação em frações ideais e inclua consentimento para de
molição e construção, devidamente registrado; 

b) certidões negativas de impostos federais, estaduais 
e municipais, de protesto de títulos, de ações cíveis e criminais 
e de ônus reais relativamente ao imóvel, aos alienantes do 
terreno e ao incorporador; 

c) histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abran
gendo os últimos 20 anos, acompanhado de certidão dos res
pectivos registros; 

d) projeto de construção devidamente aprovado pelas 
autoridades competentes; 

e) cálculo das áreas elas edificações, discriminando, além 
da global, a das partes comuns, e indicando cada tipo de uni
dade e respectiva metragem de área construída; 

f) certidão negativa de débito para com a Previdência 
Social, quando o titular de direitos sôbre o terreno fôr res
ponsável pela arrecadação das respectivas contribuições; 

g) memorial descritivo das especificações da obra pro
jetada, segundo modêlo a que se refere o inciso IV, do art. 
58 da Lei 4.591; 

h) avaliação do custo global da obra, atualizada à data 
do arquivamento, calculada de acôrdo com a norma do inciso 
lU, do art. 53, com base nos custos unitários referidos no 
art. 54, discriminando-se, também, o custo de construção de 
cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional res
ponsável pela obra; 
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i) discriminação das frações ideais de terreno com as 
unidades autônomas que a elas corresponderão; 

j) minuta da futura Convenção de Condomínio que 
regerá a edif icação ou o conj unto de edificações; 

1) declaração em que se defina a parcela do preço de 
que trata o inciso II, do art. 39; 

m) certidão do instrumento público de mandato, refe
rido no § 1.0 do art. 31; 

n) declaração expressa em que se fixe, se houver, o 
prazo de carência (art. 34); 

o) atestado de idoneidade financeira, fornecido por es
tabelecimento de crédito que opere no País há mais de cinco 
anos; 

p) declaração, acompanhada de plantas elucidativas, sô
bre o número de veículos que a garagem comporta e os locais 
destinados à guarda dos mesmos (§ único do art. 10 da Lei 
4.864/ 65) . 

18 - Além dos documentos relacionados no item ante
rior, é de aconselhar-se que o incorporador apresente, tam
bém, o cont1'ato pad1·ão· que tiver adotado, e ao qual se refere 
o artigo 67, § 4.°, da Lei 4.591 - a fim de que os interessados 
na aquisição das unidades a serem construídas possam tomar 
r.onhecimento. desde logo, de seus têrmos e condições (Cf. 
itens 66, 67 e 68). 

19 - Os documentos referidos nas alíneas "c", "d", "e", 
"g", "h", "i", "j", "I", "n", e "o", do item 17, deverão ser 
apresentados em duas vias, autenticadas pelo incorporador e 
com as firmas reconhecidas, nos têrmos do disposto pelo artigo 
8.°, do decreto n.o 55.815 (Vêr item 25). 

20 - O arquivamento dessa documentação, - para faci
lidade de cuja conferência convirá seja relacionada pelo in
corporador em duas vias - será feito à vista de requerimento 
por êle assinado, com firma devidamente reconhecida. 

21 - Ainda nesse requerimento, O' incorporador fará 
constar todos os dados relativos ao empreendimento, - não 
só para conhecimento dos eventuais pretendentes à compra 
das unidades a serem construídas, - como também. e princi. 
palmente, para que possam ser utilizados pelo Registro de 
Imóveis para complementação do respectivo memorial, caso 
êste. omitindo êsses dados. não satisfaça os requisitos exig-i. 
dos para a sua inscrição. 
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22 - O artigo 32·, § 7.°, da Lei 4.591, estabelece mais, 
a respeito, que o oficial do mencionado Registro responderá. 
civil e criminalmente, pelo arquivamento de documentação 
contraveniente à lei, ou der certidão sem que tenha sido efe
tuado o arquivamento de todos os documentos por ela exigi
dos. Há de ter-se, pois, sempre em vista tal advertência. 

23 - Não caberá, porém, responsabilidade alguma ao 
oficial quanto à exatidão dos documentos referidos nas alí
neas "e", "g", "h" e "p", daquele mesmo artigo, que lhe 
forem apresentados, desde que êles contenham a assinatura 
do profissional responsável pela execução da obra (§ 9.°, 
acrescentado ao artigo 32 pelo artigo 10, da Lei 4.864). 

VII -AUTUAÇÃO 

24 - Depois de verificar que os documentos correspon
dem aos constantes da relação apresentada, o oficial passará 
recibo na segunda via desta, que devolverá ao incorporador, 
promovendo, após, a sua autuação, e, em seguida, a preno
tação, no Protocolo. do rnernoriat correspondente à incorpora
ção objetivada (artigo 2.°, do decr. 55.815). 

25 - Essa autuação será feita em duplicata, destinando
se, os autos de uma, ao arquivamento dos documentos origi
nais; e os de outra, ao das respectivas segundas vias, - as 
quais deverão, oportunamente, ser devolvidas ao incorporador, 
consoante o disposto no artigo 32, § 6.°, parte final da Lei 
4.591 (Prov. TI.o 1, de 1965, do Juizo de Direito da Vara dos 
Registros Públicos). 

26 - O oficial poderá fornecer, desde logo, a quem o 
solicitar, certidão dos documentos autuados, bem como cópia 
fotostática, heliográfica, micro-filmada ou outra equivalente, 
e autenticar, outrossim, cópias dos mesmos documentos que 
para tal fim lhe forem apresentadas (art. 1.0 ,-§ 4.°, do decr. 
55.815) . 

VIII - EXAME DOS DOCUNIENTOS 

27 - Prenotado o memorial, o oficial terá o prazo de 
15 dias para examinar os documentos e promover o registro 
da incorporação, caso os mesmos se encontrem em confor
midade com a lei (art. 1.0, § 6.° do decr. 55.815). 
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28 - Tal não acontecendo, apresentará, então, por es
crito, - dentro, ainda. daquele período - as exigências que 
entender necessárias, concedendo ao incorporador um prazo 
razoável para que as satisfaça (art. 1.°, § 6.°, do decr. 55.8l 5). 

29 - Se o apresentante se conformar com as exigências 
aludidas, o oficial terá mais 15 dias de prazo, - contados 
da data em que elas forem atendidas - para efetuar o re
gistro da incorporação (art. l.0, § 6.° do decr. 55.815). 

30 - Uma vez efetuado êsse registro. dêle o oficial fará 
extrair certidão, na qual relacionar á a documentação apre
sentada (cf. item 38). Dita certidão será entregue, após, ao 
incorporador, juntamente com as segundas vias daquela do
cumentação, excepto as referentes à que tenha sido oferecida 
por instrumento público. De tal devolução exigir-se-á recibo, 
que ficará arquivado (art. 1.0, § 6.°, do decr. 55.815) . 

31 - Se, todavia, o apresentante não se conformar com 
as exigências citadas, o oficial suscitará dúvida, que remeterá 
ao Juizo, utilizando, para tanto, as normas previstas nos 
artigos 215 e seguintes da Lei dos Registros Públicos (art. 
2.°, § § 1.0 e 2.°, do decreto 55.815). 

32 - Decidindo o Juiz pela procedência da dúvida, o 
oficial cancelará a prenotação do memorial , declarando, por 
certidão lançada à margem desta, que a dúvida foi julgada 
procedente, e devolverá ao interessado, mediante recibo, os 
documentos depositados, arquivando, nos autos, a decisão ju
dicial respectiva (art. 3.° do decr. 55.815), bem como o men
cionado recibo. 

33 - Caso, entretanto, a dúvida seja julgada improce
dente, o oficial terá o prazo de 15 dias, contado da data em 
que lhe for apresentada certidão da sentença respectiva, para 
efetuar o registro pleiteado e adotar, bem assim, as provi
dências subseqüentes, indicadas no item 25. 

34 - É de se advertir que, a inobservância, pelo oficial, 
dos prazos acima referidos, o sujeitará a penalidade imposta 
pela autoridade judicial competente, consistente no pagamento 
de importância igual ao montante dos emolumentos devidos 
pelo registro da incorporação, aplicável por quinzena ou fra
ção de quinzena de superação dos mesmos (§ adicionado ao 
artigo 32 da Lei 4.591, pelo artigo 10, da Lei 4.864). 

35 - A respeito de tais prazos, convém, na oportuni
dade, esclarecer que o disposto nos § § 11.° e 12.° daquele 
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artigo 32 - e que a êste foram acrescentados pelo mesmo 
artigo 10 da Lei 4.864, não mais se acha em vigor, de vez 
que os seus efeitos cessaram em 30 de junho de 1966, conforme 
se conclui dos dizeres expressos no primeiro dos referidos 
incisos. 

36 - Quanto, ainda, ao exame dos documentos em aprê
ço, deve ter-se em vista que a existência de ônus fiscais ou 
reais, - salvo, no tocante a êstes, os impeditivos de aliena
ção - não impedem o registro, que será feito sempre, ém 
cada caso, com as devidas ressalvas, mencionando-se, tanto 
nas certidões como em quaisquer outros documentos expedidos 
pelo Cartório, a sua exata extensão (art. 1.°, § 5, do decr. 
55.815) . 

IX - INSCRIÇÃO DO MEMORIAL 

37 - Constatado que a documentação apresentada se 
encontra em conformidade com a lei, o oficial promoverá, 
dentro dos prazos referidos nos itens 27. 29 e 33 (consoante 
fôr ocaso), o registro do memorial da incorporação, que 
será feito por inscrição no livro 8, sem prejuízo das anotações 
e referências que devam ser efetuadas nos demais livros (art. 
4.° do decr. 55.815). 

38 - Realizada tal inscrição, proceder-se-á, quanto à 
certidão a ela correspondente, bem como às segundas vias dOfl 

documentos depositados, de acôrdo com o que deixamos con
signado no item 25. A propósito, desejamos salientar que 
nos parece excessiva a exigência da lei, quando determina o 
relacionamento de tais documentos na certidão referida. A 
nosso vêr, bastará se faça constar desta que os mesmos foram 
apresentados. Afinal, a circunstância da inscrição ter sido 
efetuada, prova não s6 que essa apresentação se verificou. 
como também que êles se encontram em conformidade com 
a lei. 

X - PRAZO DE VALIDADE DA INSCRIÇÃO 

39 - Dita inscrição será válida pelo prazo de 180 dias, 
findo o qual, se o empreendimento não tiver sido concretizado, 
o incorporador deverá promover a sua revalidação por igual 
período, bem como a atualização dos documentos depositados, 
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- sem o que não poderá continuar negociando as unidades 
do edifício objeto da incorporação (art. 33, da Lei 4.591, 
modificado pelo artigo 12, da Lei 4.864). 

40 - Em razão de semelhante impeclimento, convirá que 
a revalidação seja promovida dentro, ainda, daquele prazo 
inicial. O incorporador deverá requerê-la ao oficial do Re
gistro de Imóveis, por meio de petição com a firma reconhe
cida, devidamente instruida com os documentos atualizados, 
que serão anexados aos autos respectivos, depois de averbado 
tal pedido à margem da inscrição referida. 

XI - PERíODO DE CAR.ÉNCIA 

41 - O incorporador poderá estabelecer, para efetiva
ção da incorporação, um período de carência, dentro do qual 
lhe será lícito desistir do empreendimento. A fixação do 
prazo correspondente ao mesmo será feita na declaração a 
que se refere a alínea "n" do artigo 32 da Lei 4.591, - não 
podendo, entretanto, êsse prazo ultrapassar o da validade do 
registro ou de sua revalidação, se esta houver ocorrido (art. 
34, § § 1.0, 2.0 e 3.° da Lei 4.591). 

42 - Outrossim, se o prazo de carência tiver sido pre
visto, deverá êle ser mencionado, obrigatoriamente, em todos 
os documentos preliminares de ajuste, inclusive para os efei
tos atinentes ao pagamento do impôsto do 'sêlo. de que trata 
o artigo 45 da Lei n.o 4.591 (art. 34, desta mesma lei). 

XII - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

413 - A inscrição do memorial de incorporação só po
derá ser cancelado: 

a) em cumprimento de sentença; 
b) a requerimento do incorporador, enquanto nenhuma 

unidade fôr objeto de compromisso devidamente averbado; 
c) mediante o asséntimento de todos os compromissários 

ou seus cessionários, expresso em documento por êles assinado, 
ou por procurador com poderes especiais; 

d) pela desistência da incorporação, apresentada pelo 
incorporador, ou pelo outorgante do mandato a que se refere 
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o art. 31, § 1.0 da Lei 4.591, nos casos previstos pelo artigo 
34, § § 4.° e 5.°, e pelo artigo 35, § 3.°, do mesmo diploma 
(art. 6.° do decreto n.o 55.815). 

44 - Na hipótese prevista na alínea "d" do item ante
rior, a desistência da incorporação será denunciada por escrito 
ao oficial do Registro de Imóveis, e comunicada, por igual 
forma, a cada um dos adquirentes ou candidatos à aquisição 
das unidades autônomas, sob pena de responsabilidade civil e 
criminal (art. 34, § 4.°, da Lei 4.591). 

45 - Está claro que tal desistência só poderá ter lugar 
quando a incorporação estiver sujeita a prazo de carência. 
Se, entretanto, dentro dêsse prazo, o incorporador a não hou
ver denunciado, poderá essa denúncia, - conforme acentua
mos na alínea "d" do item 43, - ser feita pelo outorgante 
do mandato !de que trata o art. 35, § 3.° da Lei 4.591. 

46 - O cancelamento da inscrição, - em qualquer dos 
casos previstos no mencionado item 43, - será efetuado por 
meio de averbação, da qual deverão constar os motivos que 
determinaram a prática do ato e o título em virtude do qual 
foi êle autorizado, - arquivando-se, após, o documento res
pectivo (arts. 6.° e 9.° do decr. 55.815). 

XIII - DOCUMENTOS DE AJUSTE PRELIMINAR 

47 - No curso do prazo de validade da inscrição provi
sória, concedido ao incorporador para concretização do em
preendimento, poderá êle celebrar ajustes preliminares com 
os interessados na aquisição das unidades a serem construidas. 

48 - Os documentos relativos a êsses ajustes, - que 
poderão ser efetivados tanto no caso das incorporações sujei
tas a carência, como no daquelas em que esta não haja sido 
prevista - só serão admissíveis a registro se os contratos defi
nitivos, a êles correspondentes, não forem outorgados dentro 
dos prazos fixados, para tal fim, no artigo 35 da Lei 4.591. 
(Vêr itens 49,50 e 51). 

XIV - OUTORGA DOS CONTRATOS DEFINITIVOS 

49 - Assim, caso a incorporação não seja denunciada, 
o incorporador terá o prazo de 60 dias, a contar do têrmo final 
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dO' períO'dO' de carência, para O'utorga dO's cO'ntratos referentes 
à fraçãO' ideal dO' terrenO', à cO'nstruçãO' e à CO'nvençãO' de CO'n
ilO'míniO', de acôrdO' cO'm a discriminaçãO' cO'nstante da alínea" i" 
dO' artigo 32 da Lei 4.591 (art. 35, desta lei, cO'm a modifica
çãO' que lhe fO'i introduzida pelo artigo 13 da Lei 4.864). 

50 - Se a obrigaçãO' dessa outorga fôr, entretanto. de~
cumprida pelo incorporador, O'u pelo outorgante do mandatO' 
a que alude O' artigo 31 da Lei n.o 4.591, - as cartas-proposta, 
ou dO'cumentos outros de aj uste preliminar, acaso existentes, 
poderão ser averbados à margem dO' registro da incorporaçãO'. 
conferindo tal averbamento direito real oponivel a terceiros, 
bem comO' direito à adjudicação compulsória do contrato res
pectivO' (art. 35, § 4.°, da Lei 4.591). 

51 - Em se tratando, porém, de incorporações não sujei
tas a período de carência, - os documentos pré-contratuais 
referidos só poderão ser averbados após o transcurso daquele 
mesmo prazo de 60 dias, que será contado, em tal caso, a par
tir da data em que cada qual tenha sido lavrado (art. 3'5, § 1.0, 
da Lei 4.591). 

xv - EXAME DOS CONTRATOS 

52 - NO' exame dos contratO's apresentados para registro, 
dever-se-á atentar, quanto ao imovel objeto da incorpO'ração: 

a) se êle está, ou nãO', gravadO' de ônus reais ou fiscais, e. 
bem assim, se ex:iste, contra o alienante, qualquer ação que 
possa comprometê-lo. No caso afirmativo, devem tais fatos 
constar, obrigatoriamente, em todos os documentos de ajuste, 
com a indicação da respectiva natureí:a e das condições de sua 
liberação (art. 37, da Lei 4.591) ; e 

b) ainda, se o mesmo está ocupado. Se tal acontecer, o 
fato deve, também, vir mencionadO', obrigatOriamente, nos refe
ridos documentos, com o esclarecimento, inclusive, sôbre a que 
títulO' se operou essa ocupação e das condições mediante a 
satisfaçãO' das quais poderá êle ser desocupado (art. 38, da 
Lei n.O 4.591). 

53 - Ter-se-á mais em vista que, nas incorporações em 
que a aquisição do terreno se fizer mediante o pagamento total 
ou parcial em unidades a serem construi das, deverá, por igual. 
ficar constando de todos os documentos de ajuste: 
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a) a parcela que, se houver, será paga em dinheiro; 
b) a quota-parte da área das unidades a serem entre

gues em pagamento do terreno e que corresponderá a cada uma 
delas, devidamente expressa em metros quadrados; e 

c) se o alienante do terreno ficou, ou não, sujeito a qual
quer prestação ou encargo (art. 39, da Lei 4.591). 

!'í4 - Quando, outrossim, as unidades habitacionais forem 
contratadas pelo incorporador por preço global, compreenden
do a quota de terreno que lhes corresponder e a construção 
respectiva, - inclusive com pagamento após a sua entrega 
- serão discriminados, no contrato, os preços da quota aludida 
e da construção (art. 41, da Lei 4.591). 

55 - Os contratos em aprêço poderão consignar, apenas, 
as cláusulas, têrmos ou condições variáveis, ou específicas. 
pois as comuns a todos os adquirentes já constam do con
tmto-padrão que, conforme frisamos no item 18, convém seja 
apresentado pelo incorporador juntamente com a documenta
ção ali mencionada, para os fins indicados no mesmo item. 

56 - Em tal caso, os contratos deverão conter a decla
ração de que, os citados adquirentes, têm conhecimento do 
inteiro teor das cláusulas gerais aludidas e de que se obrigam 
a cumpri-las em todos os seus têrmos (art. 67, da Lei 4.591). 

57 - Cumpre, ainda, no exame de que vimos tratando, 
apurar se ditos contratos estão, ou não. sujeitos a correção 
monetária, e, no caso afirmativo, observar o que, sôbre a sua 
aplicação, dispõem as leis n.os. 4.380, de 1964; 4.728 e 4.864, 
de 1965 e, também, o decreto-lei n.o 19, de 1966. 

58 - Finalmente, verificar-se-á se foram pagos os impos
tos devidos, - tanto o de sêlo como o de lucro imobiliário -
pagamento êsse que deverá ser efetuado de acôrdo com as 
normas previstas, respectivamente, nos artigos 45, 46 e 47. 
da Lei 4.591; - alínea IV, da Lei 4.505, de 1964; artigos 18 
e 19 da Lei 4.864, de 1965; e no capítulo II, do decreto n .o 
58.400, de 1966. 

59 - Prescreve o artigo 8.°, § único, do decreto 55.815. 
que, se o ~ndedor fôr casado, a outorga uxória se torna indi!'l
pensável. Entendemos, porém, que a exigência dessa outorga 
não deve limitar-se aos casos de alienação. - mas abranger, 
também, os de promessa de cessão, uma vez que a averbação 
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dos contratos respectivos confere, aos seus titulares, direito 
real oponivel a terceiros (art. 5.° do decr. 55.815). 

XVI - REGISTRO DOS CONTRATOS 

60 - Os contratos de eompra e venda, cessão desta ou 
de promessa de cessão, assim como as suas transferências e 
rescisões, serão averbados no livro 8, à margem da inscrição 
da incorporação. ES8a averbação, conforme já se disse, atri
bui aos titulares de tais contratos direito real oponivel a ter
ceiros e deverá ser realizada à vista dos instrumentos respec
tivos, nos quais será lançada a nota indicativa do livro, página 
e data do assentamento (art. 1.0, § 2.°; art. 4.°, alínea "b", e 
art. 5.°, do decr. 55.815). 

61 - Quanto à forma revestidora de tais contratos, está 
claro que os de compra e venda deverão ser celebrados por 
instrumento público, observado o disposto, a respeito, no artigo 
134, n.o lI, do Código Civil. No tocante aos demais, isto é, de 
promessa de compra, cessão desta ou promessa de cessão, 
tanto podem ,ser celebradas por instrumento público como 
particular, conforme vem sendo admitido (Ac. do Egrégio 
Consêlho Superior da Magistratura, publicado no "Diário Ofi
cial" de 14 de outubro de 1965). 

62 - Estando os contratos de compra e venda, a que nos 
referimos no início do item 55, sujeitos a transcrição no livro 
3, pode parecer estranho que a nOVa lei determine a sua aver
bação no livro 8, à margem da inscrição da incorporação. Ela 
tem, entretanto, a sua razão de ser, à vista do disposto no 
artigo 29, § único da Lei 4.591, que p)'esume a vincula~ão entre 
a aliena,ção das po'rções do terreno e o negócio da constn~ção, 
quando verificada a condição ali prevista. 

63 - Evidentemente, essa averbação não dispensa a pré
via transcrição de semelhante contratos, à margem da qual se 
averbará, por sua vez, a construção da unidade autônoma que 
lhe corresponder, quando a edificação do respectivo prédio 
ficar concluida, consoante o disposto no artigo 13 do decr. 
55.815). (Cf. itens 82, 83, 84, 85 e 86). 

64 - É de atentar-se, ainda, em que o registro dos cita
dos contratos (item 60), não substituirá o dos atos constituti
vos e translativos de direitos reais (tal como o indicado no 
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item anterior), - o qual continuará sendo levado a efeito 
nos livros próprios, de confonnidade com as normas constan
tes do decr. 4.857, de 1939 (art. 7.°, do decr. 55.815). 

65 - Assim, para que os instrumentos relativos a tais 
atos possam ser averbados à margem da inscrição da incor
poração a que disserem respeito, deverão, primeiramente, ser 
registrados nos livros que lhes competirem, pela forma pre
vista na mencionada lei dos Registros Públicos. 

66 - Determina o artigo 67, § 2.°, da Lei 4.591, con
forme vimos nos itens 55 e 56, que as cláusulas comuns a 
todos os adquirentes não precisam figurar nos contratos, de
vendo, entretanto, quando tal acontecer, ser transcritas "ver
bo ad verbum" no respectivo cartório ou ofício, mencionan
do-se, inclusive nos instrumentos correspondentes, o número 
do livro e das fôlhas dêsse registro. 

67 - Qual será, porém, êsse cartório, ou ofício, em que 
a transcrição das citadas cláusulas deverá ser efetuada? A 
lei nenhum esclarecimento nos fornece a respeito. Como, toda
via, o procedimento ordenado pelo dispositivo em exame é de 
todo semelhante, se não idêntico, ao previsto no artigo 61, da 
Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964, entendemos que: 

a) se o contrato-padrão fôr celebrado por instrumento 
público, não haverá problema, pois tal cartório será, obvia
mente, o das notas que o tiver lavrado; 

b) se, contudo, êle for celebrado por instrumento par
ticular, estamos em que o cartório ou ofício competente para 
a sua transcrição, só poderá ser o de Registro de Títulos P. 

Documentos. 

68 - De forma alguma, pois, dito contrato deverá ser 
transcrito no livro Auxiliar do Registro de Imóveis, conforme, 
errôneamente, se poderia pretender. É que, como se sabe, 
nesse livro só podem ser lançados, "verbo ad verbum ", os 
títulos cujo registro, por extrato, já tenha sido feito nos de 
números 2, 3, 4, 5 e 8, - o que, evidentemente, não é o caso 
do contrato-padrão aludido. (Cf. item 18 do Provimento da 
Vara de Registros Públicos, de 19 de maio de 1961, baixado 
pelo então Juiz titular da mesma Vara, e hoje Ministro do 
Tribunal de Alçada, Dr. Raul da Rocha Medeiros Júnior, e 
publicado no Diário Oficial de 24 de Maio daquele mesmo 
ano) . 
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69 - De acôrdo, outrossim, com o que preceitua a res
peito o § 3.° do mesmo artigo 67, na ocasião em que os adqui
rentes receberem os instrumentos relativos aos contratos cita
dos, dever-Ihes-á também ser entregue, obrigatoriamente, pelo 
incorporador, uma cópia impressa ou mimeografada, devida
mente autenticada, do contrato-padrão referido, contendo as 
cláusulas, têrmos e condições a que se refere o mencionado 
artigo. (Cf. item 18). 

70 - Com relação, pois, às cláusulas contratuais, 
n) ou os contratos contêm, apenas, as variáveis, e nesso 

caso devem ser apresentados a registro acompanhados do con
trato-padrão respectivo, já devidamente transcrito (item 67, 
alíneas "a" e "b") ; ou, 

b) então. além daquelas, contêm, por igual, as demais. 
comuns a todos os adquirentes, - caso em que a apresentação 
do contrato-padrão se torna totalmente dispensável, como ex
cusada se faz, também, a sua transcrição. 

XVII - OBSERVAÇõES ESPECIAIS SõBRE O 
REGISTRO DOS CONTRATOS 

71 - Quanto ao que expusemos nos itens 47, 48, 49, 50 
e 51 das presentes notas, parece-nos aconselhável chamar, mais 
uma vez, a atenção para o fato de que, os pré-contratos, ou 
documentos de ajuste preliminar, a que ali fizemos referência, 
86 poderão ser adllâticLo8 a. "egistro a.pós o'tmnscurso do p'ra.zo 
de 60 dias, que será contado, conforme for o caso: 

a) a partir da data que assinalar o término do período 
de carência, quando esta houver sido prevista; e 

b) a partir da data em que cada qual tenha sido lavrado, 
quando a incorporação não estiver sujêita à carência aludida. 

72 - Nos casos, ainda, em que tal carência haja sido 
adotada, - como o incorporador fica com o direito de desistir 
do empreendimento, desde que o faça dentro do prazo a ela 
correspondente - os contratos definitivos só deverão ser aco
lhidos pelo Registro de hnóveis, para averpação, ap6s o de
curso daquêle prazo, - isso, naturalmente, se a incorporação 
não tiver sido denunciada. 

73 - Se, todavia, a incorporação não houver sido subor
dinada a período a lgum de carência, - o que geralmente ocorre 
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quando o incorporador conta com os recursos necessários para 
levar a bom têrmo o empreendimento, - tal fato indica que 
êle assumiu, desde logo, inteira responsabilidade pela sua exe
cução. Ora, como, nesse caso, êle responde pelas eventuais 
perdas e danos que ocasionar aos adquirentes, - daí se infere 
que os citados contratos definitivos poderão ser averbados na 
vigência do próprio período de validade da inscrição, ou seja, 
a partir do momento em que esta haja sido efetuada. 

74 - Vêm os, pois, quanto ao registro dos documentos de 
ajuste preliminar, que nenhum problema se apresenta, uma 
vez que o mesmo só poderá ser feito pela forma e nos casos 
indicados no item 70. Como, entretanto, proceder-se, quando 
fôr apresentado, para aquêle mesmo fim, algum contrato defi
nitivo, cuja celebração tenha ocorrido em data posterior à do 
término do prazo de validade da inscrição aludida? 

75 - A indagação tem a sua razão de ser, em face do 
que dispõe o artigo 66, n.o IIl, da Lei 4591, e o qual inscreve, 
no rol das contmvenções relativas à economia popular, o fato 
do incorporador deixar, sem justa causa, de promover a outor
ga dos contratO's atinentes à fração ideal do terreno, à cons
trução e à Convenção de Condomínio, dentro do prazo fixado 
no artigo 35 da mesma lei, com ressalva da hipótese prevista 
em seus §§ 2.° e 3.°. 

76 - Em outras palavras, quer isso dizer que o incor
porador, - tendo o prazo de 180 dias, ou de 360, no caso de 
prorrogação, para negociar as unidades objeto da incorpora
ção, - está obrigado a promover, dentro dos 60 dias a que 
nos referimos no item 70, a outorga dos contratos definitivos 
acima mencionados, sob pena de, não o fazendo, incidir na con
travenção referida e arrostar as consequências daí advindas 
(Vêr Lei n.O 1.521, de 26 de dezembro de 1951). 

77 - Nessas condições, - e em resposta à indagação 
formulada no item 74, - estamos em que os contratos defi
nitivos, celebrados após o transcurso do mencionado prazo dfl 
60 dias, poderão, não obstante o disposto no citado artigo 66, 
TI.o IlI, da Lei 45n, ser perfeitamente admitidos a registro. 
uma vez que se compt'ove que os rnesrnos se p'I"endern a ajustes 
preliminares real.izados dentro do período de validade da ins
crição provisória. 

78 - Realmente, se a denúncia relativa à incidência na 
contravenção em aprêço, só interessa, como é óbvio, ao adqui-
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rente prejudicado pela desídia ou omlssao do incorporador, 
parece-nos, salvo melhor entendimento a respeito, - que o 
fato dele haver assinado, nas circunstâncias apontadas, o · con
trato em que é interessado, implica na renúncia à faculdade 
que a lei lhe outorga de incriminá-lo pela falta aludida. Ora, 
sendo assim, não vêmos em como se possa opôr qualquer difi
culdade ao averbamento, no Registro, de instrumentos contra
tuais nas condições referidas. 

79 - Parece-nos, ainda, cabivel, na presente oportuni
dade, - tendo em vista, principalmente, o enquadramento das 
construções a que alude o artigo 68 da Lei 4.591 (Cf. itens 95 
e 96) no Sistema Financeiro da Habitação, - esclarecer que 
todos os contratos, publicos ou particulares, celebrados nos 
têrmos do mencionado Sistema, devem, sêr ob7'igatõriamente 
transcritos, no Registro de Imóveis competente, dentro do prazo 
de 15 dias, a conta7'da sua assinatura, devendo tal obrigação 
figurar nos mesmos como cláusula contratual - (Lei n.o 5.649, 
de 1966). 

XVIII - CANCELAMENTO DAS AVERBAÇõES 

80 - As averbações dos contratos de compra e venda. 
promessa de venda. cessão desta e de promessa de cessão, reali
zadas à margem da inscrição da incorporação, sõmente pode
rão ser canceladas: 

a) por mandado judicial; 
b) a requerimento de ambos os contratantes; 
c) pela resolução do contrato (Vêr, sôbre esta o disposto 

nos artigos 40, 41, 42 e 63 da Lei 4.591) ; e 
d) pela transcrição da escritura definitiva. 
81 - Nos casos das alíneas "a" e "b", do item anterior, 

os documentos por méio dos quais fôr autorizado o cancela
mento, ficarão arquivados no cartório; o mesmo acontecendo 
se a resolução tiver sido feita por instrumento particular. 

XIX CONSTRUÇÃO DO EDIFíCIO 

82 - Uma véz conclui das aS obras dé êdificação do prédio 
objeto da incorporação, e expedido, pela autoridade compe
tente o respectivo "habite-se", o incorporador deverá promO-
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ver a averbação de :sua construção não só à margem da tran~· 
crição aquisitiva do terreno ao mesmo correspondente, - como, 
também, da inscrição do memorial, - esta última para fins de 
individualização, discriminação e identificação das unidades 
autônomas que o integrarem (art. 44 da Lei n.O 4.591). 

83 - Está claro que, ocorrendo a circunstância dos con
dóminos haverem adquirido de per si as frações ideais no 
terreno, idêntica averbação deverá ser feita à margem de cada 
uma das respectivas transcrições aquisitivas, - a fim de ali. 
ficar consignada a edificação do prédio, bem como a indivi
dualização, descriminação e identificação da unidade autô
noma à qual dita fração corresponder (conforme, aliás, já 
assinalamos no item 63), - igual ato devendo ser praticado 
à margem das inscrições relativas aos compromis'sos de venda 
e compra porventura existentes (art. 13 do decr. 55.815). 

84 - Se, todavia, o incorporador não promover tal aver
bação, deverá ela ser requerida pelo construtor do edifício, sob 
pena de ficar solidariàmente responsável, com aquêle, perant(l 
os adquirentes, sendo que, no caso de omissão, por parte tanto 
de um como do outro, poderá a mesma ser requerida por 
qualquer dos adquirentes aludidos (art. 44, §§ 1.0 e 2.° da 
Lei 4591). 

85 - Em face do exposto no item 80, se infere que, 
mesmo após a construção do edifício, os efeitos da inscrição, 
no tocante aos contratos ali referidos. subsistirão em tôda sua 
plenitude, cessando, apenas, quando fôrem canceladas as aver
bações a êles correspondentes, nos casos e pela forma prevista 
em dito item e no seguinte. 

86 - Transcritas, porém, que sejam as escrituras rela
tivas à aquisição definitiva das unidades autônomas, os efeitos 
da mencionada inscrição, com relação a essas unidades, cessam 
de uma vez por tôdas, - passando, daí por diante, a ser 
regulado, pelo direito comum, o registro dos atos negociais de 
que as mesmas vierem a ser objeto. 

xx - GARAGENS 

87 - Estabelece a nova lei que o direito à guarda de 
veículos nas garagens ou locais a tal fim destinados nos edifí
cios ou conjunto de edifícios, será tratado como objeto de pro
priedade exclusiva, com ressalva das restrições que lhe sejam 
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impostas por instrumentos contratuais adequados, - e será 
vinculado à unidade habitacional a que corresponder - quando 
não lhe jôr atribuida fração ideal específica no te1Teno (Art .. 
5.° ~a Lei 4.864). 

88 - tsse direito poderá ser transferido a outro con
dômino, independentemente da alienação da unidade habitacio
nal a que corresponder, - sendo vedada, porém, a sua trans
ferência a pessõas estmnhas ao condomínio (art. 5.° da Lei 
4.864). 

89 - Nos chamados "edifícios garagem", serão atribui
das, às vagas neles existentes, destinadas à guarda de veículos, 
frações ideais específicas no terreno (art. 5.° da Lei 4.864). 

90 - Do exposto nos itens 87 e 88, se conc[ui que, a 
proibição relativa à transferência do direito ali mencionado 
a pessoas que não participem do condomínio, somente preva
lece quando se verifica a existência da vinculação a que alude 
o primeiro de tais itens, - limitando-se, assim, aos casos em 
que, às vagas nas garagens, não tenha sido atribuida fração 
ideal específica no terreno. . 

91 - Com relação, ainda, ao direito em aprêço, não se 
desconhece que, a propriedade das garagens, tanto pode ser 
deferida a todos os condóminos, como apenas a alguns, ou, 
'Simplesmente, a um só deles, - tudo dependendo do que, a 
respeito, estabelecerem as Convenções de Condomínio. 

92 - No registro das transferências do citado direito, 
dever-se.á, pois, ter em vista não só a sua validade, - em 
face do que ficou exposto nos referidos itens 87 e 88 - como 
também se os contratos respectivos satisfazem os requisitos 
exigidos pela lei para tal fim, - inclusive os relativos aos 
característicos e confrontações quando os mesmos tiverem por 
objeto vagas especificamente determinadas. vulg'arment~ 

conhecidas pela denominação de "boxes". 

93 - Para efeito, ainda, do citado registro, é de se aten· 
tar em que a garage: 

n) pode estar incluida entre as partes consideradas d(' 
uso comum a todos os condôminos, - caso em que o direito 
ao seu uso não deverá ser alienado independentemente da uni· 
dade a que estiver vinculado; 

b) pode não estar incluída entre as mencionadas partes, 
- C.8S0 em que o direito ao seu uso fica vinculado ao da uni· 
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dade habitacional a que corresponder, quando não lhe lá)" atri
buída fmção ideal específica no terreno, - só podendo, em 
tal hipótese, ser transferido a outro condômino (itens 87 
e 88) ; 

c) pode constituir, ela própria, uma unidade autônoma 
e a sua propriedade pertencer a um só condômino, ou a vários 
deles, em comum; e 

d) pode estar dividida, no todo ou em parte, em espaços 
determinados, cada um deles considerado, por igual, como se 
fôsse uma unidade autônoma, - tal como acontece, principal
mente, no caso dos "edifícios-garagem" (item 89). 

94 - Os casos indicados no item anterior, são os que 
ocorrem mais frequentemente, havendo, porém, outros, como 
o relativo às servidões, que podem ter por objeto garagens 
localizadas no mesmo edifício ou em prédios diferentes (cf. 
Pontes de Miranda, Trat. de Dir. Predial, voI. lI, § 60). 

XXI - INCORPORAÇõES JÁ INICIADAS 

95 - As disposições constantes do artigo 28 e seguintes 
da Lei 4.591, não se aplicam às incorporações iniciadas antes 
de 10 de março de 1965 (art. 9.° da Lei 4.864). Caracteriza 
o início da incorporação a venda, promessa de venda, cessão 
ou promessa de cessão de quota ideal de terreno vinculada a 
projeto de const'rução, ou o contrato de construção assinado 
pelo incorporador ou adquirente (art. 9.°, § 1.0, da lei 4.864). 

96 - Os instrumentos de contrato referidos no item ante
rior, somente farão prova de início de execução da incorpora
ção, quando o respectivo imposto de sêlo tiver sido pago até a 
data da mencionada lei, a qual, como é sabido, foi editada em 
29 de novembro de 1965 (art. 9.°, § 3.°, da Lei 4.864). 

97 - Para que, pois, as incorporações em andamento 
pos'Sám subtrair-se aos efeitos da nova lei, necessário se torna: 

a) que a sua execução se tenha iniciado antes de 10 de 
março de 1965, - o que se provará peja data de qualquer dos 
documentos indicados no item 95; e, ainda, 

b) que o sêlo devido por êsses contratos haja sido pago 
áté o dia 29 de novembro daquele mesmo ano. 
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98 - Vê-se, pois, que embora a incorporação tenha sido 
iniciada anteriormente àquela primeira data, - ficará, não 
obstante, sujeita aos efeitos da nova legislação se a selagem 
do8 referidos contratos houver sido efetuada na vigência da 
lei n.o 4.864, o'U seja, depois de 29 de novembro de 1965. 

XXII - CONVENÇÃO DE CONDOMíNIO 

99 - Prescreve o artigo 9.° da Lei 4.591, que os pro
prietários, promitentes compradores, cessionários ou promi
tentes cessionários de direitos pertinentes à aquisição de uni
dades autônomas em edifícios a serem construidos, em cons
trução ou já co'nstruidos, deverão elaborar, por escrito, a Con
venção de Condomínio, a qual será inscrita no Registro de 
Imóveis competente. 

100 - Ta} Convenção, - que se considerará aprovada e 
de cumprimento obrigatório desde que reuna as assinaturas 
de titulares de direitos que representem, no mínimo, dois ter
ços das frações ideais que compõem o condomínio, deverá con
ter, além de outras normas que os condôminos hajam resolvido 
adotar: 

a) a discriminação das partes de propriedade exclusiva, 
e as de condomínio, com especificações das diferentes áreas; 

b) o destino das diferentes partes; 
c) o modo de usar as coisas e serviços comuns; 
rl) encargos, forma e proporção das contribuições dos 

rondôminos para as despesas de custeio e para as extraor
dinárias; 

e) o modo de escolher o síndico e o Consêlho Consultivo; 

f) as atribuições do síndico, além das legais; 
g) a definição da natureza gratuita ou remunerada de 

suas funções; 
h) o modo e o prazo de convocação das assembléias ge

rais dos condôminos; 
i) o "quorum" para os diversos tipos de votações; 
j) a forma de contribuição para constituição de fundo 

de reserva; 
1) a forma e o "quorum" para as alterações de conven

ção; e 
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m) a fO'rma e O' "quO'rum" para a aprO'vaçãO' dO' Regi
mentO' InternO' quandO' nãO' incluidos na própria CO'nvençãO'. 

101 - SegundO' O' dispO'stO' nO' artigO' 14 dO' decretO'n.o 
55.815, O' registrO' das CO'nvenções será levadO' a efeitO' por 
inscriçãO' nO' livrO' 8, averbandO'-se, posteriO'rmente, à sua mar
gem, as alterações que lhe vierem a ser intrO'duzidas. (Art. 
9.°, § 1.0, da Lei 4.591). 

102 - VimO's que a lei exige, para validade das CO'nven
ções, sejam elas assinadas pelO's titulares de dO'is terçO's, nO' 
mínimO', das frações ideais dO' cO'ndO'míniO'. Nada impede, cO'n
sequentemente, que O' prO'prietáriO' exclusivO' de um prédiO', 
depO'is de O' haver submetidO' aO' regime instituidO' pela nO'va 
lei, elabO're e prO'mO'va, desde IO'gO', a CO'nvençãO' que regulará 
O' cO'ndO'míniO', cO'mO' titular que é da totalidade de suas fra
ções ideais. É evidente que êsse prO'cedimentO' em nada afe
tará O' direitO' que a, lei cO'nfere aO's futurO's cO'ndôminO's, de 
lhe intrO'duzirem as mO'dificações O'u acréscimO's que entende
rem cO'nvenientes. 

103 - Em que mO'mentO', pO'rém, deverá ter lugar a ins
criçãO' de tais CO'nvenções? EstamO's em que, nO's casO's de 
incO'rpO'raçãO', cumpre que a mesma seja prO'mO'vida dentro, 
também, dO' prazO' de 60 dias, a que alude O' artigO' 35 da lei 
4.591, mO'dificadO' pelO' artigO' 13 da lei 4.864. Para que, entre
tantO', pO'ssa ser efetuada, indispensável se tO'rna que O'S cO'n
tratO's celebradO's pelO's cO'ndôminO's que a tenham subscritO', -
1'epresentando, pelo menos, dois terços das frações ideais do 
prédio incorporado - já se encO'ntrem devidamente registra
dO's. NO's demais casO's, deverá ela ser levada a efeitO' na 
mesma O'casiãO' em que se prO'mO'ver a inscriçãO' relativa aO' 
cO'ndO'míniO', determinada pelO' artigO' 7.° da referida lei n.O 
4.591. 

104 - A prO'pósitO', ainda, da inscriçãO' de tais CO'nven
ções, - embO'ra a mesma pO'ssa ser realizada pO'r meiO' de 
extratO', - dela devem cO'nstar, obviamente, nãO' só as cláusulas 
previstas nO' artigO' 9.°, § 3.° e respectivas alíneas, da lei 4.591, 
cO'mO' também as demais cO'ndições O'U nO'rmas reguladO'ras da 
vida dO' cO'ndO'míniO', entre si acasO' avençadas pelO's cO'ndômi
nO's dO' prédiO' em causa. 
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XXIII - HABITAÇõES ISOLADAS 

105 - Estabelece a Lei 4.591, em seu artigo 68, que ús 
lJrOprietários ou titulares de direitos aquisitivos sôbre terras 
lUrais ou terrenos nos quais pretendam construir, ou mándar 
CoDstruir, habitações isoladas, a fim de aliená--las antes de cons
trvidaB mediante o pagamento a prazo do respectivo preço, -
deverão, previamente, satisfazer as exigências constantes do 
artigo 82 daquela mesma lei, ficando sujeitos ao regime nela 
instituido para os incorporadores, naquilo que lhes fôr apli
câvel. 

106 - Não se encontram, assim, subordinados às exi
gências previstas no inciso legal acima referido, os prédios 
que, - embora edificados para fins de alienação mediante o 
pagamento a prazo de seu preço, sejam lançados à venda depois 
de construidos. Apenas, em tal caso, deverá a construção dos 
mesmos ser previamente averbada no Registro imobiliário, con
soante o disposto nos artigos 285 e 286 do decreto TI.o 4.857, 
de 1989. 

XXIV - ACIDENTES COM A CONSTRUÇÃO 

107 - No tocante aos acidentes de que trata o Título I, 
Capitulo IV, da Lei 4.591, - uma vez verificada a hipótese 
prevista no artigo 15, § 2.°, do mesmo diploma, - a adjudi
cação liminar ali mencionada, será inscrita no livro 8, promo
vendo-se, posteriormente, o cancelamento dessa inscrição pela 
transcrição da sentença definitiva, ou mediante mandado judi
cial (Cf . item 16, do Provimento n.o 1, de 1965, expedido pelo 
M. M. Juiz de Direito da Vara dos Registros Públicos desta 
Capital, Dr. Antonio Macedo de Campos). 

XXV - DAS INFRAÇõES 

108 - Encerrando estas notas, cuja elaboração têve por 
escopo facilitar, quanto possivel, não obstante .suas evidentes 
limitações, a prática dos registros instituidos pela Lei 4.591 
e regulamentados pelo Decreto 55.815, - parece-nos aconse
lhável aproveitar a oportunidade que tal fato nos oferece para 
chamar a atenção de seus eventuais leitores, porventura Ínte-
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ressadoB no lançamento de incorporações imobiliárias, para as 
sérias responsabilidades que envolvem a execução de seme
lhantes empreendimentos. 

109 - Essa responsabilidade, é não só de ordem civil, 
mas também criminal, - encontrando-se definida, principal
mente, no Título lI, Capítulo IV, da Lei 4.591, cujas dispo
sições os incorporadores devem procurar conhecer em toda a 
sua extensão, a fim de evitar que, por negligência ou omissão, 
incorram na infração das normas por elas estabelecidas. 

110 - Para melhor ilustração de quanto ficou dito a 
respeito, transcrevemos, abaixo, os dois últimos artigos do 
referido Capítulo, cujo inteiro teôr é o seguinte: 

"Art. 65 - É crime contra a economia popular promover 
incorporação, fazendo, em proposta, contratos, prospectos ou 
comunicação ao público ou aos interessados, afirmação falsa 
sôbre a constituição do condomínio, alienação das frações 
ideais do terreno ou sôbre a construção das edificações. 

"PENA. - reclusão de um a quatro anos e multa de cinco 
a cinquenta vezes o maior salário-mínimo legal vigente no 
País. 

"§ 1.0 - Incorrem na mesma pena: 
"I - o incorporador, o corretor e o construtor, indivi

duais, bem como os diretores ou gerentes de emprêsa coletiva 
incorporadora, corretora ou :construtora que, em proposta, 
contrato, publicidade, prospecto, relatório, parecer, balanço 
ou comunicação ao público ou aos condôminos, candidatos ou 
subscritores de unidades, fizerem afirmação falsa sôbre a 
constituição do condomínio, alienação das frações ideais ou 
sôbre a construção das edificações; 

"lI - o incorporador, o corretor e o construtor, indivi
duais, bem como os diretores ou gerentes de emprêsa coletiva, 
incorporadora, corretora ou construtora que usar, ainda que a 
título de empréstimo, em proveito próprio ou de terceiro, bens 
ou haveres destinados a incorporação contratada por adminis
tração, sem prévia autorização dos interessados. 

"§ 2.° - O julgamento dêstes crimes será da competência 
de Juizo singular, aplicando-se os artigos 5.°, 6.° e 7.° da 
Lei n.o 1.521, de 26 de dezembro de 1951. 

"§ 3.° - Em qualquer fase do procedimento criminal 
objeto dêste artigo, a prisão do indiciado dependerá sempre 
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de mandado do Juizo referido no § 2.° (inciso acrescentado 
pelo artigo 11 da Lei 4.864, de 1965). 

"Art. 66 - São contravenções relativas à economia popu
lar, puníveis na forma do artigo 10 da Lei n.O 1.521, de 26 
de dezembro de 1951: 

"I - negociar o incorporador frações ideais de terreno, 
sem previamente satisfazer as exigências constantes desta Lei; 

"11 - omitir o incorporador, em qualquer documento de 
ajuste, as indicações a que se referem os artigos 37 e 38, desta 
Lei; 

"111 - deixar o incorporador, sem justa causa, no prazo 
do artigo 35 e ressalvada a hipótese de seus §§ 2.° e 3.°, de 
promover a celebração do contrato relativo à fração ideal do 
terreno, do contrato de construção ou da Convenção do condo
mínio; 

"IV - VETADO; 
"V - omitir o incorporador, no contrato, a indicação a 

que se refere o § 5.° do artigo 55, desta Lei; 
"VI - paralisar o incorporador a obra, por mais de 30 

dias, ou retardar-lhe excessivamente o andamento sem justa 
causa. 

"PENA - Multa de 5 a 20 vezes o maior salário-mínimo 
legal vigente no País. 

"§ único - No caso de contratos relativos a incorpora
ções, de que não participe o incorporador, responderão soli
dàriamente pelas faltas capituladas neste artigo o construtor, 
o corretor, o proprietário ou titular de direitos aquisitivos do 
terreno, desde que figurem no contrato, com direito regressivo 
sôbre o incorporador, se as faltas cometidas lhe forem impu
táveis." 

XXVI - LEGISLAÇÃO 

111 - Relação das leis, decretos e provimentos citados no 
texto do presente trabalho: 

a) Lei n.o 3.071, de 1.0 de Janeiro de 1916, que instituiu 
O Código Civil Brasileiro; 

b) Decreto-lei n.O 23.569, de 11 de Novembro de 1933, 
que estabeleceu normas para o exercício das profissões de Enge
nheiro, Arquiteto e Agrimensor; 
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c) Decreto n.O 4.857, de 9 de Novembro de 1939, que 
dispõe sôbre a execução dos serviços concernentes aos registros 
públicos instituidos pelo Código Civil; 

d) Decreto-lei n.o 3.995, de 31 de Agosto de 1941, que 
estatui normas relativas aos Consêlhos Regionais de Enge
nharia; 

e) Decreto-lei n.o 8.620, de 10 de Janeiro de 1946, que 
dispõe sôbre a regulamentação do exercício das profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor; 

f) Lei n.o 1.521, de 26 de Dezembro de 1951, que alterou 
dispositivos da legislação referente aos crimes contra a econo
mia popular; 

g) Provimento de 19 de Maio de 1961, baixado pelo 
Juizo de Direito da Vara dos Registros Públicos, contendo ins
truções atinentes à execução dos serviços no Registro Imobi-
liário; -

h) Lei n.O 4.116, de 27 de Agosto de 19€i2, que dispõe 
sôbre a regulamentação do exercício da profissão de Corretor 
de Imóveis; 

i) Lei n.o 4.505, de 30 de Novembro de 1964, que dispõe 
sôbre a cobrança do Impôsto do Sêlo; 

j) Lei n.o 4.380, de 21 de Agosto de 1964, que institui 
li correção monetária nos contratos de interêsse social; 

k) Lei n.O 4.591, de 16 Dezembro de 1964, que dispõe 
sôbre o condomínio em edifícios e as incorporações imobiliá-
rias; 

1) Decreto n.o 55.815, de 8 de Março de 1965, que esta
belece normas para a execução dos registros criados pela Lei 
n.o 4.591, de 1964; 

m) Provimento n.o 1, de 30 de Junho de 1965, expedido 
pelo Juizo de Direito da Vara dos Registros Públicús desta 
Capital, contendo instruções sôbre o cumprimento do disposto 
no DecretO' 55.815, de 1965; 

n) Lei n.o 4.728, de 14 de Julho de 1965, que disciplina 
o mercado de capitais; 

o) Léi n.o 4.864, de 29 de Novembro dê 1965, que ado
tou medidas de estímulo à Indústria de Construção Civil; 

p) Decreto n.O 58.400, de 10 de Maio de 1966, que apro
vO'u o Regulamento destinado à cobrança e fiscalizaçãO' do 
Imposto de Renda; 
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q) Lei n.O 5.649, de 29 de Junho de 1966, que intro
duziu modificações na legislação pertinente ao Plano Nacional 
de Habitação; e 

r) Decreto-lei n.O 19, de 30 de Agosto de 1966, que obriga 
a adoção da cláusula de correção monetária nas operações do 
Sistema Financeiro de Habitação. 

TERCEIRA PARTE 

Para eventual consulta dos interessados, publicamos, na 
integra, em aditamento às notas objeto do presente trabalho, 
- as leis, decreto e provimento seguintes: 

a) Lei n.O 4.591, de 16-12-64; 
b) Decreto n.o 55.815, de 8-3-65; 
c) Lei n.o 4.864, de 29-11-65; e 
d) Provimento n.o 1, de 1965, do Juizo de Dir,eito da 

Vara dos Registros Publicos desta Capital. 

LEI N.o 4.591 - DE 16 D-E DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sôb,·e o condomínio em edificações e as incorpomções 
imobüiárias. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san

ciono a seguinte Lei: 

TíTULO I 

Do Condomínio 

Art. 1.0 As edificações ou conjuntos de edificações, de 
um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades 
isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não-resi
denciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetiva
mente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedadE' 
autônoma sujeita às limitações desta Lei. 
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§ 1.0 Cada unidade será assinalada por designação espe
cial, numérica ou alfabética, para efeitos de identificação e 
discriminação. 

§ 2.° A cada unidade caberá, como parte inseparável, 
uma fração ideal do terreno e coisas comuns, expressa sob 
forma decimal ou ordinária. 

Art. 2.° Cada unidade com saida para a via pública, 
diretamente ou por processo de passagem comum será sempre 
tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que 
seja o número de suas peças e sua destinaçãO', inclus,ive (VE
TADO) edifício-garagem, com ressalva das restrições que se 
lhe imponham. 

Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 3.° O terreno em que se levantam a edificação ou 
o conjunto de edifica'Ções e suas instalações, bem como as 
fundações, paredes externas, o teto, as áreas internas de ven
tilação, e tudo o mais que sirva a qualquer dependência de 
uso comum dos proprietários ou titulares de direito à aquisi
ção de unidades ou ocupantes, constituirão condomínio de 
todos, e serão insuscetíveis de divisão, ou de alienação desta
cada da respectiva unidade. Serão, também, insuscetíveis de 
utilização exclusiva por qualquer condomínio. (VETADO) 

Art. 4.° A alienação de cada unidade, a transferência de 
direitos pertinentes à sua aquisição e a constituição de direitos 
reais sôbre ela independerão do consentimento dos condomí
nios. (VETADO) 

Parágrafo único. O adquirente de uma unidade responde 
pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive 
multas. 

Art. 5.° O condomínio por meação de parede, soalhos, e 
tetos das unidades isoladas, regular-se-á pelo disposto no 
Código Civil, no que lhe fôr aplicável. 

Art. 6.° Sem prejuízo do disposto nesta Lei, regular-se-á 
pelas disposições do direito comum o condomínio por quota 
ideal de mais de uma pessoa sôbre a mesma unidade autônoma. 

Art. 7.{) O condomínio por unidades autônomas insti
tuir-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição 
obrigatória no Registro de Imóveis, dêle constando: a indivi
dualização de cada unidade, sua identifica'Ção e discriminação, 
bem como a fração ideal sôbre o terreno e partes comuns, 
atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna 
da unidade. 
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Ar. 8.° Quando, em terreno onde não houver edificação, 
o proprietário, o promitente comprador, o cessionário dêste 
ou o promitente cessionário sôbre êle desejar erigir mais de 
uma edificação, observar-se-á também o seguinte: 

a) em relação às unidades autônomas. que se constituí
rem em casa térreas ou assobradadas, será discriminada a 
parte do terreno ocupada pela edificação e também aquela 
eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas 
(~asas, como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do 
todo do terreno e de partes comuns·, que corresponderá às 
unidades; 

b) em relação às unidades autônomas que constituírem 
edifícios de doi& ou mais pavimentos, será discriminada a 
parte do terreno ocupada pela edificação, aquela que eventual
mente fôr reservada como de utilização exclusiva, correspon
dente às unidades do edifício, e ainda a fração ideal do todo 
do terreno e de partes comuns, que c'orresponderá a cada uma 
das unidades; 

c) serão discriminadas as partes do total do terreno que 
poderão ser utilizadas em comum pelos titulares de direito 
sôbre os vários tipos de unidades autônomas; 

d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em 
passagem comum para as vias públicas ou para as unidades 
entre si. 

CAPíTULO II 

Da Convenção de Condomínio 

Art. 9.° Os proprietários, promitentes compradores, ces
sionários ou promitentes, cessionários dos direitos pertinentes 
à aquisição de unidades autônomas., em edificações a Se1"em 
construídas, em construção 011, já constru-Ldas, elaborarão, por 
escrito, a Convenção de condomínio, e deverão, também, por 
contrato ou por deliberação em assembléia,. aprovar o Regi
mento Interno da edificação ou conjunto de edificações. 

§ 1.0 Far-se-á O registro da Convenção no Registro de 
Imóveis, bem como a averbação das suas eventuais alterações. 

§ 2.° Considera-se aprovada, e obrigatória para os pro
prietários de unidades, promitentes compradores, cessionários 
e promitentes cessionários, atuais e futuros, como para qual-
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quer ocupante, a Convenção que reúna as assinaturas de titu
lares de direitos que representem, no mínimo, 2/3 das frações 
ideais que compõem o condomínio. 

§ 3.° Além de outras normas aprovadas pelos interes
sados, a Con venção deverá conter: 

a) a discriminação das partes de propriedade exclusiva, 
e as de condomínio, com especificações das diferentes áreas; 

b) o destino das diferentes partes; 
c) o modo de usar as coisas e serviços comuns; 
d) encargos, forma e proporção das C'ontribuições dos 

condomínios para as despesas de custeio e para as extraor
dinárias; 

e) o modo de escolher o síndico e o Conselho Consultivo; 
f) as atribuições do síndico, além das legais; 
g) a definição da natureza gratuita ou remunerada de 

suas funções; 
h) o modo e o prazo de convocação das assembléias ge~ 

rais dos con'<lôminos; 
i) o quorum para os diversos tipos de votações; 
j) a forma de contribuição para constituição de fundo 

de reserva; 
l) a forma e o quo'rum para as alterações da convenção; 
m) a forma e o quorum para a aprovação do Regimento 

Interno quando não incluídos na própria Convenção. 
Art. 10. É defeso a qualquer condômino: 
I - alterar a forma externa da fachada; 

11 - decorar as partes e esquadrias externas com tona
lidades ou côres diversas das empregadas no conjunto da 
edificação; 

111 - destinar a unidade à utilização diversa de fina
lidade do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao 
sossêgo, à salubridade e à segurança dos demais condôminos; 

IV ~ embaraçar o uso das partes comuns. 
§ 1.0 O transgressor ficará sujeito ao pagamento de 

multa prevista na convenção ou no regulamento do condomí
nio, além de 'Ser compelido a desfazer a obra ou abster-se da 
prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, 
mandar desmanchá-la, à custa do transgressor, se êste não a 
desfizer no prazo que lhe fôr estipulado. 
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§ 2.° O proprietário ou titular de direito à aquisição de 
unidade poderá fazer obra que modifique sua fachada, se 
obtiver a aquiescência da unidade dos condôminos. 

Art. 11. Para efeitos tributários, cada unidade autôno~ 
ma será tratada como prédio isolado, contribuindo o respectivo 
condômino, diretamente. com as importâncias relativas aos 
impostos e taxas federais, estaduais e municipais, na form~, 
dos respectivos lançamentos. 

CAPíTULO IH 

Das Despesas do Coruiomínio 

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do 
condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, 
a quota-parte que lhe couber em rateio. 

§ 1.0 Salvo disposição em contrário na Convenção, a 
fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal do 
terreno de cada unidade. 

§ 2.° Cabe ao síndico arrecadar as contribuições, compe
tindo-lhe promover, por via executiva, a cobrança judicial das 
quotas atrasadas. 

§ 3.° O condômino que não pagar a sua contribuição no 
prazo fixado na Convenção fica sujeito ao juro moratório de 
1 % ao mês, e multa de até 20 % sôbre o débito, que será 
atualizado, se o estipular a Convenção, com a aplicação dos 
índices de correção monetária levantados pelo Conselho Na
cional de Economia, no caso da mora por período igualou 
superior a seis meses. 

§ 4.° As obras que interessarem à estrutura integral da 
edificação ou conjunto de edificações, ou ao serviço comum, 
serão feitas com o concurso pecuniário de todos os proprie
tários ou titulares de direito à aquisição de unidades, mediante 
orçamento prévio aprovado em assembléia-geral, podendo in
cumbir-se de sua execução o síndico, ou outra pessoa, com 
aprovação da assembléia. 

§ 5.° A renúncia de qualquer condômino aos. seus direi
tos, em caso algum valerá como escusa para exonerá-lo de seus 
encargos. 
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CAPíTULO IV 

Do Seguro, do Incêndio, da Demolição e da Reconstnu;ão 
ObTigatól'ia 

Art. 13. Proceder-se-á ao seguro da edificação ou do 
conjunto de edificações, neste caso, discriminadamente, abran
gendo tôdas as unidades autônomas e partes comuns, contra 
incêndio ou outro sinistro que cause destruição no todo ou em 
parte, computando-se o prêmio nas despesas ord inárias do 
condomínio. 

Parágrafo único. O seguro de que trata êste artigo será 
obrigatoriamente feito dentro de 120 dias, contados da data 
da concessão do "habite-se", sob pena de ficar o condomínio 
sujeito à multa mensal equivalente a 1/12 do impôsto predial, 
cobrável executivamente pela Municipalidade. 

Art. 14. Na ocorrência de sinistro total, ou que destrua 
mais de dois terços de uma edificação, seus condôminos reu
nir-se-ão em assembléia especial, e deliberarão sôbre o sua 
reconstrução ou venda do terreno e materiais, por quoTum 
mínimo de votos que representem metade mais uma das fra
ções ideais do respectivo terreno. 

§ 1.0 Rejeitada a proposta de reconstrução, a mesma 
assembléia, ou outra para êste fim convocada, decidirá, pelo 
mesmo qU01'um, do destino a ser dado ao terreno, e aprovará 
a partilha do valor do seguro entre os condôminos, sem pre
juízo do que receber cada um pelo seguro facultativo de sua 
unidade. 

§ 2.° Aprovada, a reconstrução será feita, guardados, 
obrigatOriamente, o mesmo destino, a mesma forma externa 
e a mesma disposição interna. 

§ 3.° Na hipótese do parágrafo anterior, a minoria não 
poderá ser obrigada a contribuir para a reedificação, caso em 
que a maioria poderá adquirir as partes dos dissidentes, me
diante avaliação judicial, feita em vistoria. 

Art. 15. Na hipótese de que trata o § 3.° do artigo ante
cedente, à maioria poderão ser adjudicadas, por sentença, as 
frações ideais da minoria. 

§ 1.0 Como condição para o exercício da ação prevista 
neste artigo, com a inicial, a maioria oferecerá e depositará, 
à disposição do Juízo, as importâncias arbitradas na vistoria 
para avaliação, prevalecendo as de eventual desempatador. 

96 - BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DH JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * 



§ 2.° Feito o depósito de que trata o parágrafo anterior, 
O Juiz, liminarmente, poderá autorizar a adjudicação à maio
ria, e a minoria poderá levantar as importâncias depositadas; 
o Oficial de Registro de Imóveis, nestes casos, fará constar do 
registro que a adjudicação foi resultante de medida liminar. 

§ 3.° Feito o depósito, será expedido o mandado de 
eitação, com o prazo de dez dias para a contestação, VETADO. 

§ 4.° Se não contestado, o Juiz, imediatamente, julgará 
O pedido. 

§ 5.° Se contestado o pedido, seguirá o proc'esso o rito 
ordinário. 

§ 6.° Se a sentença fixar valor superior ao da avaliação 
feita na vistoria, o condomínio em execução restituirá à mi
noria a respectiva diferença, acrescida de juros de mora à 
razão de 15"0 ao mês, desde a data da concessão de eventual 
liminar, ou pagará o total devido, com os juros de mora a 
contar da citação. 

§ 7.° Transitada em julgado a sentença, servirá ela de 
título definitivo para a maioria, que deverá registrá-la no 
Registro de Imóveis. 

§ 8.° A maioria poderá pagar e cobrar da minoria, em 
execução de .sentença, encargos fiscais necessários à adjudi
cação definitiva a cujo pagamento se recusar a minoria. 

Art. 16. Em caso de sinistro que destrua menos de dois 
têrços da edificação, o síndico promoverá o recebimento do 
seguro e a reconstrução ou os reparos nas partes danificadas. 

Art. 17. Em caso de condenação da edificação pela auto
ridade pública, ou ameaça de ruína, pelo voto dos condôminos 
que representem mais de dóis têrços das quotas ideais do res
pectivo terreno poderá ser decidida a sua demolição e recons
trução. 

Parágrafo único. A minoria não fica obrigada a contri
buir para as obras, mas assegura-se à maioria o direito de 
adquiriras partes dos dissidentes, mediante avaliação judi
cial, aplicando-se o processo previsto no art. 15. 

Art. 18. Em Ca8Q de desapropriação parcial de uma edi
ficação ou de um conjunto de edificações, serão indenizados 
os proprietários das unidades expropriadas, ingressandó no 
condomínio a entidade expropriante, que se sujeitará às dis-
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posições desta Lei e se submeterá às da Convenção do condo
mínio e do Regulamento Interno. 

Parágrafo único. VETADO. 

CAPíTULO V 

Unificação da Edificação ou do Conjunto de Edificações 

Art. 19. Cada condômino tem o direito de usar e fruir, 
com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo SUrul 
conveniências e interêsses, condicionados, umas e outros às 
normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas 
comuns, de maneira a não causar dano ou incômodo aos de
mais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço 
ao bom uso das mesmas partes por todos. 

Parágrafo único. VETADO. 

Art. 20. Aplicam-se ao ocupante do imóvel, a qualquer 
título, tôdas as obrigações referentes ao uso, fruição e destino 
da unidade. 

Art. 21. A violação de qualquer dos deveres estipulados 
na Convenção sujeitará o infrator à multa fixada na própria 
Convenção ou no Regimento Interno, sem prejuízo da respon
sabilidade civil ou criminal que, no caso, couber. 

Parágrafo único. Compete ao síndico a iniciativa do pro
cesso e a cobrança da multa, por via executiva, em benefício 
do condomínio, e, em caso de omitir-se êle, a qualquer con
dômino. 

CAPíTULO VI 

Da Administração do Condomínio 

Art. 22. Será eleito na forma prevista pela Convenção. 
um síndico do condomínio, C'ujo mandato não poderá exceder 
de 2 anos, permitida a reeleição. 

§ 1.0 Compete ao síndico: 
a) representar ativa e passivamente, o condomínio, em 

juízo ou fora dêle, e praticar os atos de defesa dos interêsses 
comuns, nos limites das atribuições conferidas por esta Lei 
ou pela Convenção; 
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b) exercer a administração interna da edificação ou do 
eonjunto de edificações, no que respeita à sua vigilância, mo
ralidade e segurança, bem como aos serviços que interessam 
a todos os moradores; 

c) praticar os atos que lhe atribuirem as leis, a Conven
çIo e o Regimento Interno; 

cl) impor as multas estabelecidas. na Lei, na Convenção 
ou no Regimento Interno; 

e) cumprir e fazer cumprir a Convenção e o Regimento 
Interno. bem como executar e fazer executar as deliberaçõe~ 
da assembléia; 

f) prestar contas à assembléia dos condôminos. 
§ 2.° As funções administrativas podem ser delegadas a 

pessoas de confiança do síndico, e sob a sua inteira respon
sabilidade, mediante aprovação da assembléia geral dos con
dôminos. 

§ 3.° A Convenção poderá estipular que dos atos do sín
dico caiba recurso para a assembléia, convocada pelo inte
ressado. 

§ 4.° Ao síndico, que poderá ser condômino ou pessoa 
física ou jurídica estranha ao condomínio, será fixada a remu
neração pela mesma assembléia que o eleger, salvo se a Con
venção dispuser diferentemente. 

§ 5.° O sindico poderá ser destituído, pela forma e sob as 
condições previstas na Convenção, ou, no silêncio desta, pelo 
voto de dois têrços dos condôminos presentes, em assembléia
geral especialmente convocada. 

§ 6.° A Convenção poderá prever a eleição de subsíndi
cos, definindo-lhes atribuições e fixando-lhes o mandato, que 
não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição. 

Parágrafo único. Funcionará o Conselho como órgão con
sultivo do síndico para as.sessorá-Io na solução dos problemas 
que digam respeito ao condomínio, podendo a Convenção defi
nir suas atribuições específicas. 

CAPíTULO VII 

Da Assembléia Geral 

Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembléia geral or
dinária dos condôminos, convocada pelo síndico na forma 
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prevista na Convenção, à qual compete, além das demais ma
térias inscritas na ordem do dia, aprovar, por maioria dos 
presentes, as verbas para as despesas de condomínio, compre
endendo as de conservação da edificação ou conjunto de edifi
cações, manutenção de seus serviços e correlatas. 

§ 1.0 As decisões da assembléia, tomadas, em cada caso, 
pelo quoTum que a Convenção fixar, obrigam todos os con
dôminos. 

§ 2'.° O síndico, nos oito dias subseqüentes à assembléia, 
comunicará aos condôminos o que tiver sido deliberado, inclu
sive no tocante à previsão orçamentária, o rateio das despesas, 
e promoverá a arrecadação, tudo na forma que a Convenção 
previr. 

§ 3.° Nas assembléias gerais, os votos serão proporcio
nais às frações ideais do terreno e partes comuns, pertencen
tes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção. 

Art. 25. Ressalvado o disposto no § 3.° do art. 22, pode
rá haver assembléias gerais extraordinárias, convocadas pelo 
síndico ou por condôminos que representem um quarto, no 
mínimo do condomínio, sempre que o exigirem os interêsses 
gerais. 

Parágrafo único. Salvo estipulação diversa da Conven
ção, esta só poderá ser modificada em assembléia geral extra
ordinária, pelo voto mínimo de condôminos que representem 
2/3 do total das frações ideais. 

Art. 26. VETADO. 
Art. 27. Se a Assembléia não se reunir para exercer 

qualquer dos podêres que lhe competem, 15 dias após o pedido 
de convocação, o Juiz decidirá a respeito, mediante requeri
mento dos interessados. 

TíTULO 11 

Das Incorporações 

CAPíTULO I 

Disposições Gemis 

Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo o terri
tório nacional, reger-se-ão pela presente Lei. 
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Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se 
incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito 
de promover e realizar a construção, para alienação total ou 
parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas 
de unidades autônomas, VETADO. 

Art. 29. Considera~se inC'Orporador a pessoa física ou 
jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a 
construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais 
de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades 
autônomas, VETADO em edificações a serem construídas ou em 
construção sob regime condominial ou que meramente aceite 
propostas para efetivação de tais transações, coordenando e 
levando a têrmo a incorporação e responsabilizando-se, con
forme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determi
nadas condições, das obras concluídas. 

Parágrafo único. Presume-se a vinculação entre a alie
nação das frações do-terreno e o negócio de construção, se, ao 
ser contratada a venda ou promessa de venda ou de cessão 
das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em 
vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, 
o respectivo projeto de construção, respondendo o alienante 
como incorporador. 

Art. 30. Estende-se a condição de incorporador aos pro
prietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a 
construção de edifícios que se destinem a constituição em 
condomínio, semp're que iniciarem as alienações antes da con
clusão das obras. 

Art. 31. A iniciativa e a responsabilidade das incorpo
rações imobiliárias caberão ao incorporador, que somente 
poderá ser: 

a) o proprietário do terreno, o promitente comprador, 
o cessionário dêste ou promitente cessionário com título que 
satisfaça os requisitos da alínea a do art. 32; 

b) o construtor (Decreto número 23.569, de 11-12-33, 
e 3.995 de 31 de dezembro de 1941, e Decreto-lei número 
8.620, de 10 de janeiro de 1946) ou corretor de imóveis (Lei 
n.o 4.116, de 27-8-62). 

§ 1.0 No caso da alínea b, o incorporador será inves
tido, pelo proprietário de terreno, o promitente C'Omprador e 
cessionário dêste ou o promitente cessionário, de mandato 
outorgado por instrumento público, onde se faça menção ex-
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pressa desta Lei e se transcreva o disposto no § 4.° do art. 
35, para concluir todos os negócios tendentes à alienação das 
frações ideais de terreno, mas se obrigará pessoalmente pelos 
atos que praticar na qualidade de incorporador. 

§ 2.Q Nenhuma incorporação poderá ser proposta à ven
da sem a indicação expressa do incorporador, devendo tam
bém seu nome permanecer indicado ostensivamente no local 
da construção. 

§ 3.° Tôda e qualquer incorporação, independentemente 
da forma por que seja constituída terá um ou mais incorpo
radores solidàriamente responsáveis, ainda que em fase subor
dinada a período de carência, referido no art. 34. 

CAPITULO 11 

Da.s Obrigações e Direitos do Inc01"porador 

Art. 32. O incorporador somente poderá negociar sôbre 
unidades autônomas após ter arquivado no cartório compe
tente de Registro de Imóveis, os seguintes documentos: 

a) título de propriedade de terreno, ou de pl"OmeSSa, 
irrevogável e irretratável de compra e venda ou de cessão de 
direitos ou de permuta do qual conste cláusula de imissão na 
posse do imóvel, não haja estipulações impeditivas de sua 
alienações em frações ideais e inclua consentimento para demo~ 

lição e construção, devidamente registrado; 
b) certidões negativas de impostos federais, estaduais e 

municipais de protesto de títulos de ações cíveis e criminais e 
de ônus reais relativamente ao imóvel, aos alienantes do ter~ 
reno e ao incorporador; 

c) histórico dos t itulos de propriedade do imóvel, abran
gendo os últimos 20 anos, acompanhado de certidão dos res
pectivos registros; 

d) projeto de construção devidamente aprovado pelas 
autoridades competentes; 

e) cálculo das áreas das edificações, discriminando, além 
da global, a das partes comuns, e indicando, cada tipo de uni
oade a respectiva metragem de área construída.; 

1) certidão negativa de débito para com a Previdência 
Social, quando o titular de direitos sôbre o terreno fôr respon
sável pela arrecadação das respectivas contribuições; 
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g) memorial descritivo das especificações da obra proje
tada, segundo modêlo a que se refere o inciso IV, do art. 53, 
desta Lei; 

k) avaliação do custo global da obra, atualizada à data 
do arquivamento, calcUlada de acôrdo com a norma do inciso 
111, do art. 53 com base nos custos unitários referidos no art. 
64, discriminando-se, também, o custo de construção de cada 
unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsá
vel pela obra; 

i) discriminação das frações ideais de terreno com as 
unidades autônomas que a elas corresponderão; 

1) minuta da futura Convenção de condomínio que rege
rá a edificação ou o conj unto de edificações; 

l) declaração em que se defina a parcela do preço de que 
trata o inciso 11, do art. 39; 

m) certidão do instrumento público de mandato, refe
rido no § 1.0 do artigo 31; 

n) declaração expressa em que se fixe, se houver, o 
prazo de carência (art. 34); 

o) atestado de idoneidade financeira, fornecido por esta
belecimento de crédito que opere no País há mais de cinco 
anos. 

§ 1.0 A documentação referida neste artigo, após o exa
me do Oficial de Registro de Imóveis, será arquivada em 
cartório, fazendo-se o competente registro. 

§ 2.0 Os contratos de compra e venda, promessa de ven
da, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas, 
serão também averbáveis à margem do registro de que trata 
êste artigo. 

§ 3.0 O número do registro referido no § 1.0, bem como 
a indicação do cartório competente, constará, obrigatOriamen
te, dos anúncios, impressos, publicações, propostas, cbntratos, 
preliminares ou definitivos, referentés à incorporação, salvo' 
dos anúncios "classificados ". 

§ 4.0 O Registro de Imóveis dará certidão ou fornecerá, 
a quem o solicitar, cópia fotostática, heliográfica, termofar. 
microfilmagem ou outra equivalente, dós ddêurhéntos especifi
cados neste artigo, ou ãutenticará cópia apresentad.à pela parte 
interessad~. 

§ 5.° A existência de ônus fisCãis Ou reais, salvo os 
impeditivos de alienação, não impedem o regístrb, que será 
feito com as devidas l'essalvas, mencionando-se, em todos os 
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documentos, extraídos do registro, a existência e a extensão 
dos ônus. 

§ 6.° Os Oficiais de Registro de Imóveis terão 15 dias 
para apresentar, por escrito, tôdas as exigências que julgarem 
necessárias ao arquivamento, e, satisfeitas as referidas exi
gências, terão o prazo de 15 dias para fornecer certidão, rela
cionando a documentação apresentada, e devolver, autentica
das, as segundas vias da mencionada documentação, com 
exceção dos documentos públicos. Em casos de divergência, 
o Oficial levantará a dúvida segundo as normas processuais 
aplicáveis. 

§ 7.° O Oficial de Registro de Imóveis responde, civil e 
criminalmente, se efetuar o arquivamento de documentação 
contraveniente à lei ou der certidão '" VETADO. .. sem o ar
quivamento de todos os documentos exigidos. 

Art. 33. O registro da incorporação será válido pelo 
prazo de 120 dias, findo o qual, se ela ainda não Soe houver 
concretizado, o incorporador só poderá negociar unidades de
pois de atualizar a documentação a que se refere o artigo 
anterior, revalidando o registro por igual prazo. 

Art. 34. O incorporador poderá fixar, para efetivação da 
incorporação, prazo de carência, dentro do qual lhe é lícito 
desistir do empreendimento. 

§ l.{) A fixação do prazo de carência será feita pela 
declaração a que se refere a alínea "n", do art. 32 onde se 
fixem as condições que autorizarão o incorporador a desistir 
do empreendimento. 

§ 2.° Em caso algum poderá o prazo de carência ultra
passar o têrmo final do prazo de validade do regis,tro ou, se 
fôr o caso, de sua revalidação. 

§ 3.° Os documentos preliminares de ajuste, se houver. 
mencionarão, obrigatoriamente, o prazo de carência, inclusive 
para efeitos do art. 45. 

§ 4.° A desistência da incorporação será denunciada, por 
escrito, ao Registro de Imóveis .. , VETADO .. . e comunicada, 
por es-crito, a cada um dos adquirentes ou candidatos à aqui
sição, sob pena de responsabilidade civil e criminal do incor
porador. 

§ 5.° Será averbada no registro da incorporação a desis
tência de que trata o parágrafo anterior arquivando-se em 
cartório o respectivo documento. 

§ 6.° O prazo de carência é improrrogável. 
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Art. 35. O incorporador terá o prazo máximo de 45 dias. 
a contar do têrmo fina! do prazo de carência, se houver, para 
promover a celebração do competente contrato rerativo à fra
ção ideal de terreno, e, bem assim, do contrato de construção 
e da Convenção do condomínio, de acôrdo com discriminação 
constante da alínea "i", do art. 32. 

§ 1.0 No caso de não haver prazo de carência, o prazo 
acima se contará da data de qualquer documento de aj uste 
preliminar. 

§ 2.° Quando houver prazo de carência, a obrigação 
8Ômente deixará de existir se o incorporador tiver denuncia
do, dentro do mesmo prazo e nas condições previamente esta
belecidas, por escrito, ao Registro de Imóveis, a não concre
tização do empreendimento. 

§ 3.° Se, dentro do prazo de carência, o incorporador 
não denunciar a incorporação, embora não se tenham reunido 
as condições a que se refere o § 1.Q

, o outorgante do mandato 
de que trata o § 1.0 do art. 31, poderá fazê-lo nos cinco dias 
subseqüentes ao prazo de carência, e nesse ca&O ficará solidà
riamente responsável com o inc'orporador pela devolução das 
quantias que os adquirentes ou candidatos à aquisição houve
rem entregue ao incorporador. resguardado o direito dp 
regresso sôbre êles, dispensando-se, então, do cumprimento da 
obrigação fixada no caput dêste artigo. 

§ 4.° Descumprida pelo incorporador e pelo mandante 
de que trata o § 1.° do art. 31 a obrigação de outorga dos 
contratos referidos no caput dêste artigo, nos prazos ora fixa
dos, a carta-resposta ou o documento de ajuste preliminar 
poderão ser averbados no Registro de Imóveis, averbação que 
conferirá direito real oponível a terceiros, com o conseqüente 
direito à obtenção compulsória do contrato correspondente. 

§ 5.° Na hipótese do parágrafo anterior, o incorporador 
incorrerá também na multa dê 50% sôbre a quantia que efeti
vamente tiver recebido, cobrável por via executiva, em favor 
do adquirente oU candidato à aquisição. 

~ 6.° Ressalvado o disposto no artigo 43, do contrat(, 
de construção deverá constar expressamente a menção dos 
respons,áveis pelo pagamento da construção de cada uma das 
unidades. O incorporador respondê, em igualdade dê condi
ções, com os demais contratantes, pêlo pagamento da constru
ção das unidades que não tenham tido a responsabilidade pela 
sua construção assumida pOr terceiros e até que O tenham. 
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Art. 36. No caso de denúncia de incorporação, nos tê r
mos do art. 34, se o incorporador, até 30 dias a contar da 
denúncia, não restituir aos adquirentes as importâncias pagas, 
êstes poderão cobrá-la por via executiva, reajustado o seu 
valor a contar da data do recebimento, em função do índice 
geral de preços mensalmente publicado pelo Conselho Nacional 
de Economia, que reflita as variações no poder aquisitivo da 
moeda nacional, e acrescido de juros de 6% ao ano, sôbre o 
total corrigido. 

Art. 37. Se o imóvel estiver gravado de ônus real ou 
fiscal ou se contra os alienantes houver qualquer ação que 
possa comprometê-lo, o fato será obrigatoriamente mencio
nado em todos os documentos de ajuste, com a indicação de 
sua natureza e das condições de liberação. 

Art. 38. Também ~onstará, obrigatOriamente, dos do
cumentos de ajuste, se fôr o caso, o fato de encontrar-se 
ocupado o imóvel,esc]arecendo-se a que título se deve esta 
ocupação e quais as condições de desocupação. 

Art. 39. Nas incorporações ém que a aquisição do ter
reno se der com pagamento total ou parcial em unidades a 
serem construídas, deverão ser discriminadas em todos os 
documentos de ajuste: 

1- a parcela que, se houver, será paga em dinheiro; 
II - a quota-parte da área das unidades a serem entre

gues em pagamento do terreno que corresponderá a cada uma 
das unidades, a qual deverá ser expressa em metros qua
drados. 

Parágrafo único. Deverá constar, também, de todos os 
documentos de ajuste, se o alienante do terreno ficou ou não 
sujeito a qualquer prestação ou encargo. 

Art. 40. No caso de rescisão de contrato de alienação 
do terreno ou de fração ideal, ficarão rescindidas as cessões 
ou promessas de cessão de direitos correspondentes à aquisição 
do terreno. 

§ 1.0 Nesta hipótese, consôlidar-se-á, no alienante em 
cujo favor se opera a resolução, o direito sôbre a construção 
porventura éxis,tente. 

§ 2.° No caso do parágrafo anterior, cada um dos ex
titulares de direito à aquisição de unidades autônomaR haverá 
do mencionado alienante o valor da parcela de constução que 
haja adicionado à unidade, salvo se- a rescisão houver sido 
causada pelo ex-titular. 
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§ 3.° Na hipótese dos parágrafos anteriores, sob pena 
de nulidade, não poderá o alienante em cujo favor se operou 
a resolução voltar a negociar seus direitos sôbre a unidade 
autônoma, sem a prévia indenização aos titulares, de que trata 
o § 2.°. 

§ 4.° No caso do parágrafo anterior, se os ex-titulares 
tiverem de recorrer à cobrança judicial do que lhes fôr devido, 
sômente poderão garantir o seu pagamento a unidade e res
pectiva fração de terreno objeto do presente artigo. 

Art. 41. Quando as unidades imobiliárias forem contra
tadas pelo incorporador por preço global compreendendo 
quota de terreno e construção. inclus.ive com parte do paga
mento após a entrega da unidade, discriminar-se-ão, no con
trato, o preço da quota de terreno e o da construção. 

§ 1.0 Poder-se-á estipular que, na hipótese de o adqui
rente atrasar o pagamento de parcela relativa a construção, 
os efeitos da mora recairão não apenas sôbre a aquisição da 
parte construída, mas, também, sôbre a fração ideal de terre
no, ainda que esta tenha sido totalmente paga. 

§ 2.° Poder-se-á também estipular que, na hipótes-e de 
o adquirente atrasar o pagamento da parcela relativa à fração 
ideal de terreno, os efeitos da mora recairão não apenas sôbre 
a aquisição da fração ideal, mas, também, sôbre a parte cons
truída, ainda que totalmente paga. 

Art. 42. No caso de rescisão do contrato relativo à fra
ção ideal de terreno e partes comuns, a pessoa em cujo favor 
se tenha operado a resolução sub-rogar-se-á nos direitos e 
obrigações contratualmente atribuídos ao inadimplente, com 
relação a construção. 

Art. 43. Quando o incorporador contratar a entrega da 
unidade a prazo e preços certos, determinados ou determiná
veis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as se
guintes normas: 

I - informar obrigatOriamente aos adquirentes, por es
crito. no mínimo de seis em seis meses, o estado da obra; 

II - responder civilmente pela execução da incorporação 
devendo indenizar os adquirentes ou compromissários, dos 
prejuízos que a êstes advierem do fato de não se concluir a 
edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão 
das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, 
se fôr o caso e se a êste couber a culpa; 
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lU - em caso de falência do incorporador, pessoa física 
ou jurídica, e não ser possível à maioria prosseguir na cons
trução das edificações, os subscritores ou candidatos à aqui
sição de unidades serão credores previlegiados pelas quantiall 
que houverem pago ao incorporador, respondendo subsidiària
mente os bens pessoais dêste; 

IV - é vedado ao incorporador alterar o projeto, espe
cialmente no que se refere à unidade do adquirente e às partes 
comuns, modificar as especificações, ou desviar-se do plano 
da construção, salvo autorização unânime dos interessados ou 
exigência legal; 

V - não poderá modificar as condições de pagamento 
nem reajustar o preço das unidades, ainda no caso de elevação 
dos preços dos materiais e da mão-de-obra, salvo se tiver sido 
expressamente ajustada a faculdade de reajustamento, proce
dendo-se, então, nas condições estipuladas; 

VI - se o incorporador, sem justa causa devidamente 
comprovada paralisar as. obras por mais de 30 dias, ou retar
dar-lhes excessivamente o andamento, poderá o Juiz notificá-lo 
para que no prazo mínimo de 30 dias as reinicie ou torne a 
dar-lhes o andamento normal. Desatendida a notificação, 
poderá o incorporador ser destituído pela maioria absoluta 
dos votos dos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade 
civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva das 
importâncias comprovadamente devidas, facultando~se aos in
teressados prosseguir na obra (VETADO). 

Art. 44. Após a concessão do "habite-se" pela autorida
de administrativa, o incorporador deverá requerer, (VETADO) 
a averbação €la construção das edificações, para efeito de indi
vidualização e discriminação das unidades, respondendo peran-

--te-os-ad:quirentes pelas-perdas e danos que resultem dãâemor a 
no cumprimento dessa obrigação. 

§ 1.0 Se o incorporador não requerer a averbação (VE
TADO) o construtor requerê-la-á (VETADO) sob pena de ficar 
solidà6amente responsável com o incorporador perante os 
adquirentes. 

2.° Na omissão do incorporador e do construtor, a aver
bação poderá ser requerida por qualquer dos adquirentes de 
unidade. 

Art. 45. É lícito ao incorporador recolher o impôsto do 
sêlo devido, mediante apresentação dos contratos preliminares, 
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até 10 dias a contar do vencimento do prazo de carência a 
que se refere o art. 34, extinta a obrigação se, dentro dêste 
prazo, fôr denunciada a incorporação. 

Art. 46. Quando o pagamento do impôsto sôbre lucro 
imobiliário e respectivos acréscimos e adicionais. fôr de res
ponsabilidade do vendedor do terreno, será lícito ao adquirente 
reter o pagamento das últimas prestações anteriores à data
limite em que é lícito pagar, sem reajuste, o referido impôsto 
e 08 adicionais, caso o vendedor não apresente a quitação até 
14 dias antes do vencimento das prestações cujo pagamento 
torne inferior ao débito fiscal a parte do preço a ser aind<J 
paga até a referida data-limite. 

Parágrafo único. No caso de retenção pe~o adquirente, 
êsse ficará responsável, para todos os efeitos, perante o Fisco, 
pelo recolhimento do tributo, adicionais e acréscimos, inclu
sive pelos reajustamentos que vier a oofrer o débito fiscal, 
(VETADO). 

Art. 47. Quando se fixar no contrato que a obrigação 
do pagamento do impôsto sôbre lucro imobiliário, acrescimos 
e adicionais devidos pelo alienante é transferida ao adquiren
te, dever-se-á explicitar o montante que tal obrigação atingiria, 
se sua satisfação se desse na data da escritura. 

§ 1.0 Neste caso, o adquirente será tido, para todos os 
efeitos. como responsável perante o Fisco. 

§ 2.° Havendo parcela restituível, a restituição será fei
ta ao adquirente, e, se fôr o caso, em nome dêste serão emiti
das as obrigações do Tesouro Nacional a que se refere o art. 
4.° da Lei n.o 4.357, de 16-7-64. 

§ 3.° Para efeitos fiscais, não importará em aumento do 
preço de aquisição a circunstância de obrigar-se o adquirente 
ao pagamento do impôsto sôbre lucro imobiliário, seus acrés
cimos e adicionais. 

CAPíTULO UI 

Da Construção de Edificação em Condomínio 

SEÇÃO I 

Da Construção em Geral 

Art. 48. A construção de imóveis" objeto de incorpora
ção nos moldes previstos nesta Lei, poderá ser contratada sob 
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o regime da empreitada ou de administração, e poderá estar 
incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser 
contratada diretamente entre os adquirentes e o construtor. 

§ 2.° O Projeto e o memorial descritivo das edificações 
farão parte integrante e complementar do contrato; 

§ 3.° Do contrato deverá con:star o prazo da entrega das 
obras e as condições e formas de SUa eventual prorrogação. 

Art. 49. Os contratantes da construção, inclusive no caso 
do art. 43, para tratar de seus interêsses, com relação a ela, 
poderão reunir-se em assembléia, cujas deliberações, desde que 
aprovadas por maioria simples dos votos presentes, serão váli
das e obrigatórias para todos êles, salvo no que afetar ao di
reito de propriedade previsto na legislação. 

§ 1.° As assembléias serão convocadas, pelo menos, por 
1/ 3 (um têrço) dos votos dos contratantes, pelo incorporador 
ou pelo construtor, com menção expressa do assunto a tratar, 
sendo admitido comparecimento de procurador bastante. 

§ 2.° A convocação da as-sembléia será feita por carta 
registrada ou protocolo, com antecedência mínima de 5 dias 
para a primeira convocação, e mais 3 dias para a segunda, 
podendo ambas as convocações ser feitas no mesmo aviso. 

§ 3.° A assembléia instalar-se-á, no mínimo, com metade 
dos c:ontratantes, em primeira convocação, e com qualquer nú
mero, em segunda, sendo, porém, obrigatória a presença, em 
qualquer caso, do incorporador ou do construtor, quando con
voe antes, e, pelo menos, com metade dos contratantes que a 
tenham convocado, se fôr o caso. 

§ 4.° Na assembléia, os votos dos contratantes serão 
proporcionais às respectivas frações ideais de terreno. 

Art. 50. Será designada no c:ontrato de construção, ou 
eleita em assembléia especial, devidamente convocada antes do 
início da obra, uma Comissão de Representantes, composta de 
3 membros, pelo menos, escolhidos entre os contratantes, no 
caso do art. 43, em tudo que interessar ao bom andamento 
da obra. 

§ 1.° Uma vez eleita a Comissão, cuja constituição se 
comprovará com a ata da assembléia, devidamente inscrita no 
Registro de Títulos e Doc'umentos, esta ficará, de pIeno direi
to. investida dos podêres necessários para exercer tôdas as 
atribuições e praticar todos os atos que esta Lei e o contrato 
de construção lhe deferirem, sem necessidade de instrumento 
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.,.pec:ial outorgado pelos contratantes ou se fôr caso, pelos que 
88 sub-rogarem nos direitos e obrigações dêstes. 

§ 2.° A assembléia poderá revogar, pela maioria abso
luta dos votos dos contratantes, qualquer decisão da Comissão, 
ressalvados os direitos de terceiros quanto aos efeitos já pro
duzidos. 
- § -3.° - Respeitados os limites constantes desta Lei;-o -con
trato poderá discriminar as atribuições da Comissão e deverá 
di&por sôbre os mandatos de seus membros, sua destituição e 
a forma de preenchimento das vagas eventuais, sendo lícita a 
estipulação de que o mandato conferido a qualquer membro, 
no caso de sub-rogação de seu contrato a terceiros, se tenha 
por transferido, de pleno direito. ao sub-rogatário, salvo se 
êste não o aceitar. 

§ 4.° Nas incorporações em que o número de contratan
tes de unidades fôr igualou inferior a 3, a totalidade dêles 
exercerá, em conjunto, as atribuições que esta Lei confere à 
Comissão, aplicando-se, no que couber, o disposto dos pará
grafos anteriores. 

Art. 51. Nos contratos de construção, seja qual fôr seu 
regime, deverá constar expressamente a quem caberão as des
pesas com ligações de serviços públicos, devidas ao Poder 
Público, bem como as despesas indispensáveis à instalação 
funcionamento e regulamentação do condomínio. 

Parágrafo único. Quando o -serviço público fôr explorado 
mediante concessão, os contratos de construção deverão tam
bém especificar a quem caberão as despesas com as ligações 
que incumbam às concessionárias, no caso de não estarem elas 
obrigadas a fazê-las, ou, em o estando, se a isto se recusarem 
ou alegarem impossibilidade. 

Art. 52. Cada contratante da construção só será imitido 
na posse de sua unidade se estiver em dia com as obrigações 
assumidas, inclusive as relativas à construção, exercendo o 
r.onstrutor e o condômino, até então, o direito de retençãu 
sôbre a respectiva unidade; no caso do art. 43, êste direito 
será exercido pelo incorporador. 

Art. 53. O Poder Executivo, através do BancO' Nacio
nal de Habitação, promoverá a celebração de contratos com 
a Associação Brasileira de Normas Técnicas (A. B . N . T), no 
sentido de que esta, tendo em vista o disposto na Lei n.O 
4.150, de novembro de 1962, prepare, no prazo máximo de 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DÓS SERVENTUÁRIOS 
DH JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * -111 



120 dias, normas que estabeleçam, para cada tipo de prédio 
que padronizar: 

I - critérios e normas para cálculo de custos unitários 
de construção, para uso dos sindicatos, na forma do art. 54; 

11 - critérios e normas para execução de orçamentos de 
custo de construção, para fins de disposto no artigo 59; 

111 - critérios e normas para a avaliação de custo global 
de obra, para fins da alínea h, do art. 32; 

IV - modêlo de memorial descritivo dos acabamentos de 
edificação, para fins do disposto no art. 32; 

V - critério para entrosamento entre o cronograma das 
obras e o pagamento das prestações, que poderá ser introdu
zido nos contratos de incorporação, inclusive para o efeito de 
aplicação do disposto no § 2.° do art. 48. 

§ 1.0 O número de tipos padronizados deverá ser redu
zido e na fixação se atenderá primordialmente: 

a) o número de pa.vimentos e a existência de pavimen
tos especiais (subsolo, pilotis etc) ; 

b) o padrão da construção (baixo, normal, alto), tendo 
em conta as condições de acabamento, a qualidade dos mate
riais empregados, os equipamentos, o número de elevadores e 
as inovações de confôrto; 

c) as áreas de construção. 
§ 2.° Para custear o serviço a ser feito pela A.B.N.T., 

definido neste artigo, fica autorizado o Poder Executivo a 
abrir um crédito especial no valor de Cr$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de cruzeiros), em favor do Banco Nacional de Habi
tação, vinculado a êste fim, podendo o Banco adiantar a im
portância à A. B . N . T ., se necessário. 

§ 3.° No contrato a ser celebrado com a A. B. N . T ., 
estipular-se-á a atualização periódica das normas previstas 
neste artigo, mediante remuneração razoável. 

Art. 54. Os sindicatos estaduais da indústria da cons
trução civil ficam obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 
5 de cada mês, os custos unitários de construção a serem ado
tados nas respectivas regiões jurisdicionais, calculados com 
observância dos critérios e normas a que se refere o inciso I, 
do artigo anterior. 

§ 1.0 O sindicato estadual que deixar de cumprir a obri
gação prevista neste artigo deixará de receber dos cofres pú-
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Jdlcoe, enquanto perdurar a omlssao, qualquer subvenção ou 
:auxflio que pleiteie ou a que tenha direito. 

§ 2.° Na ocorrência de omissão de sindicato estadual, o 
CODStrutor usará os índices fixados por outro sindicato esta
dual, em cuja região os custos de construção mais lhe pareçam 
aproximados dos da sua. 

§ 8.° Os orçamentos ou estimativas baseados nos custos 
unitários a que se refere êste artigo só poderão ser conside
ados atualizados, em certo mês, para os efeitos desta Lei, se 

baseados em custos unitários relativos ao próprio mês ou a 
um. dos dois meses anteriores. 

SEÇÃO II 
Da Const?'Ução por Empreitada 

Art. 55. Nas incorporações em que a construção seja 
feita pelo regime de empreitada, esta poderá ser a preço fixo, 
ou a prazo reajustável por índices previamente determinados. 

§ 1.0 Na empreitada a preço fixo, o preço da constru
ção será irreajustável, independentemente das variações que 
sofrer o custo efetivo das obras e quaisquer que sejam suas 
causas. 

§ 2.° Na empreitada a preço reajustável, o preço fixado 
no contrato será reajustado na forma e nas épocas nêle ex
pressamente previstas, em função da variação dos índices ado
tados, também previstos obrigatõriamente em contrato. 

§ 3.° Nos contratos de construção porernpreitada, a 
Comissão de Representantes fiscalizará o andamento da obra 
e a obediência ao Projeto e às· especificações, exercendo as 
demais obrigações inerentes à sua função representativa dos 
contratantes e fiscalizadora da construção. 

§ 4.0 Nos contratos de construção fixados sob regime de 
empreitada, reajustável, a Comissão de Representantes fisca
lizará, também. o cálculo do reajustamento. 

§ 5.0 No contrato deverá ser mencionado o montante do 
orçamento atualizado da obra, calculado de acôrdo com as 
normas do inciso IH, do art. 53, com base nos custos unitários 
referidos no art. 54, quando o preço estipulado fôr inferior 
ao mesmo. 

§ 6.0 Na forma de expres&a referência, os contratos de 
empreitada entendem-se como sendo a preço fixo. 
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Art. 56. Em tôda a publicidade ou propaganda escrita, 
destinada a promover a venda de incorporação com construção 
pelo regime de empreitada reajustável, em que conste preço, 
serão discriminados explicitamente o preço da fração ideal do 
terreno e o preço da construção, com indicação expressa da 
reajustabilidade. 

§ 1.0 As mesmas indicaçõe8 deverão constar em todos 
os papéis utilizados para a realização da incorpora'Ção, tais 
como cartas, propostas, escrituras, contratos e documentos 
semelhantes. 

§ 2.° Esta exigência será dispensada nos anúncios "clas
sificados" dos jornais. 

Art. 57. Ao construtor que contratar, por empreitada a 
preço fixo, uma obra de incorporação, aplicar-se-á, no que 
couber, o disposto nos itens lI, III e IV (VETADO) e VI. do 
art. 43. 

SEÇÃO IH 
Da Construção por Adm.inistmção 

Art. 58. Nas incorporações em que a construção fôr 
contratada pelo regime de administração, também chamado 
"a preço de custo ", será de responsabilidade dos proprietários 
ou adquirentes o pagamento do custo integral da obra, obser
vadas as seguintes disposições: 

I - tôdas as faturas, duplicatas, reC'Íbos e quaisquer do
cumentos referentes às transações ou a_<rni§içõelUlara constru_- _ 
ção, serã emitidos em nome do condomínio dos contratantes 
da construção; 

11 - tôdas as contribuições dos condôminos para qual
quer fim relacionado com a construção serão depos-itadas em 
contas abertas em nome do condomínio dos contratantes em 
estabelecimentos bancários, as quais, serão movimentadas pela 
forma que fôr fixada no contrato. 

Art. 59. No regime de construção por administração, 
será obrigatório constar do respectivo contrato o montante 
do orçamento do custo da obra, elaborado com estrita obser
vância dos critérios e normas referidos no inciso lI, do art. 
53 e a data em que se iniciará efetivamente a obra. 

§ 1.0 Nos contratos lavrados até o término das funda
ções, êste montante não poderá ser inferior ao da estimativa 
atualizada, a que se refere o § 3.°, do art. 54. 
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§ 2.0 Nos contratos celebrados após o término das fun
dações, êste montante não poderá ser inferior à última revisão 
efetivada na forma do artigo seguinte. 

§ 8.0 As transferências e sub-rogações do contrato, em 
quer fase da obra, aplicar-se-á o disposto neste artigo.. 
Art. 60. As revisões da estimativa de custo da obra 

lI8l'ão efetuadas, pelo menos semestralmente, em comum entre 
a Comissão de Representantes e o c'onstrutor. O contrato 
poderá estipular que, em função das necessidades da obra 
sejam alteráveis os esquemas de contribuições quanto ao total, 
ao número, ao valor e à distribuição no tempo das prestações. 

Parágrafo único. Em caso de majoração de prestações, 
o nõvo esquema deverá ser comunicado aos contratantes, com 
antecedência mínima de 45 dias da data em que deverão ser 
efetuados os depósitos das primeiras prestações alteradas. 

Art. 61. A Comissão de Representantes terá podêxes 
para, em nome de todos os. contratantes e na forma prevista 
no contrato: 

a) examinar os balancetes organizados pelos construto
res, dos recebimentos e despesas do condomínio dos contra
tantes, aprová-los ou impugná-los, examinando a documentação 
respectiva; 

b) fiscalizar concorrêndas relativas às compras dos 
materiais necessários à obra ou aos serviços a ela pertinentes; 

c) contratar, em nome do condomínio, com qualquer 
condômino, modificações por êle solicitadas em sua respectiva 
unidade, a serem administradas pelo construtor, desde que 
não prejudiquem unidade de outro condômino e não estejam 
em desacôrdo com o parecer técnico do construtor; 

d) fiscalizar a arrecadação das, contribuições destinadas 
à construção; 

e) exercer as demais obrigações inerentes à sua funcão 
representativa dos contratantes e fiscalizadora da construção, 
e praticar todos os atos. necessários ao funcionamento regular 
do condomínio. 

Art. 62. Em tôda publicidade ou propaganda escrita 
destinada a promover a venda de incorporação com constru
ção pelo regime de administração em que conste preço, serão 
discriminados expllcitamente o preço da fração ideal de ter
reno e o montante do orçamento atualizado do custo da cons
trução, na forma dos artigos 59 e 60, com a indicação do mê::: 
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a que se refere o dito orçamento e do tipo padronizado a que 
se vincule o mesmo. 

§ 1.0 As mesmas indicações deverão constar em todos os 
papéis utilizados para a realização da incorporação, tais como 
cartas, propos·tas, escrituras, contratos e documentos seme
lhantes. 

§ 2. 0 Esta exigência será dispensada nos anúncios" clas
sificados" dos jornais. 

CAPfTULO IV 

Das In.frações 

Art. 63. É lícito estipular no contrato, sem prejuízo de 
outras sanções, que a falta de pagamento, por parte do adqui
rente ou contratante, de 3 prestações do preço da construção, 
quer estabelecidas inicialmente, quer alteradas ou criadas 
posteriormente, quando fôr o caso, depois de prévia notifi
cação com o prazo de 10 dias para purgação da mora, impli
que na rescisão do contrato, conforme nêle s-e fixar, ou que, 
na falta de pagamento, pelo débito respondem os direitos à 
respectiva fração ideal de terreno e à parte construída adi
cionada na forma abaixo estabel-ecida, se outra forma não 
fixar o contrato. 

§ 1.0 Se o débito não fôr liquidado no prazo de 10 dias, 
após solicitação da Comissão de Representantes, esta ficará, 
desde logo, de pleno direito, autorizada. a efetuar, no prazo 
que fixar, em público leilão anunciado p-ela forma que o con
trato previr, a venda, promessa de venda ou de cessão, ou a 
cessão da quota de terreno e correspondente parte construída 
e direitos, bem como a sub-rogação do contrato de construção. 

§ 2.° ' Se o maiori lanço obtido fôr inferior ao desembôlso 
efetuado pelo inadimplente, para a quota do terreno e a 
construção, despesas acarretadas e! as percentagens expressas 
no parágrafo seguinte, será realizada nova praça no prazo 
estipulado no eontrato. Nesta segunda praça, será aceito o 
maior lanço apurado, ainda que inferior àquele total, VETADO. 

§ 3.° No prazo de 24 horas após a realização do leilão 
final, o condômino, por decisão unânime da Assembléia-Gel'al 
em condições de igualdade com terceiros, terá preferência na 
aquisição dos bens, caso em que serão adjudicados ao condo
mínio. 
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§ 4.° Do preço que fôr apurado ' no leilão, serão dedu
zidas as quantias em débito, tôdas as despesas ocorridas, in. 
clusive honorário de advogado e anúncios, e mais 50/0 a título 
de comissão e 100/0 de multa compensatória, que reverterão 
em benefício do condomínio de todos os contratantes, com 
exceção do faltoso, ao qual será entregue o saldo, se houver, 

§ 5.° Para os fins das medidas estipuladas neste artigo, 
a Comissão de Representantes ficará investida de mandato 
irrevogável, isento do impôsto do sêlo, na vigência do contrato 
geral de construção da obra, com podêres necessários para, 
em nome do condômino inadimplente, efetuar as citadas tran
sações, podendo para êste fim fixar preços, ajustar condições, 
sub-rogar o arrematante nos direitos e obrigações decorrentes 
do contrato de construção e da quota de terreno e construção; 
outorgar as competentes escrituras e contrat0s, receber pre
ços, dar quitações; imitir o arrematante na posse do imóvel; 
transmitir domínio, direito e ação; responder pela evicção; 
receber citação, propor e variar de ações; e também dos po
dêres ad juditia, a serem subestabelecidos a advogado legal
mente habilitado; 

§ 6,° A morte, falência ou concordata do condômino ou 
sua dissolução>-se se tratar de sociedade, não revogará o man
dato de que trata o parágrafo anterior, o qual poderá ser 
exercido pela Comissão de Representantes até a conclusão dOl:! 
pagamentos devidos, ainda que a unidade pertença a menor 
de idade. 

§ 7.° Os eventuais débitos, fiscais ou para com a Pre
vidência Social, não impedirão a alienação por leilão público. 
Neste caso, ao condômino sOmente será entregue o saldo, se 
houver, desde que prove estar quite com o Fisco e a Previdência 
Social, devendo a Comissão de Representantes, em caso con
trário, consignar judicialmente a importância equivalente aos 
débitos existentes dando- ciência do fato à entidade credora. 

§ 8.° Independentemente das disposições dêste artigo e 
seus parágrafos, e como penalidades preliminares, poderá o 
contrato de construção estabelecer a incidência de multas e 
juros de mora em caso de atraso no depósito de contribuições 
sem prej uízo do disposto no parágrafo seguinte, 

§ 9.° O contrato poderá diSpOr que o valor das presta
ções pagas com atraso, seja corrigível em função da variação 
do índice geral de preços mensalmente publicado pelo Conse-
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lho Nacional de Economia, que reflita as oscilações do poder 
aquisitivo da moeda nacional. 

§ 10. O membro da Comissão de Representantes que 
incorrer na falta prevista neste artigo, estará sujeito à perda 
automática do mandato e deverá ser substituido segundo dis
puser o eontrato. 

Art. 64. Os órgãos de informação e publicidade que di
vulgarem publicidade sem os requisitos exigidos pelo § 3.° do 
artigo 32 e pelos artigos 56 e 62, desta Lei, sujeitar-se-ão à 
multa em importância correspondente ao dôbro do preço pago 
pela anunciante, a qual reverterá em favor da respectiva 
Municipalidade. 

Art. 65. É crime contra a economia popular promover 
incorporação, fazendo, em proposta, contratos, prospectos ou 
comunicação ao público ou aos interessados, afirmação falsa 
sôbre a constituição do condomínio, alienação das frações 
ideais do terreno ou &ôbre a construção das edificações. 

PENA - reclusão de um a quatro anos e multa de cinco 
a cinquenta vêzes o maior salário-mínimo legal vigente no 
País. 

§ 1.0 Incorrem na mesma pena: 
I - o incorporador, o corretor e o construtor, individuais, 

bem como os diretores ou gerentes de emprêsa coletiva incor
poradora, corretora ou construtora que, em proposta, contra
to, publicidade, prospecto, relatório, parecer, balanço ou comu
nicação ao público ou aos condôminos, candidatos ou subscri
tores de unidades, fizerem afirmação falsa sôbre a constitui
ção do condomínio, alienação das frações ideais ou sôbre a 
construção das edificações; 

II - o incorporador, o corretor e o construtor indivi
duais, bem como os diretores ou gerentes. de emprêsa coletiva, 
incorporadora, corretora ou construtora que usar, ainda que 
a título de empréstimo, em proveito próprio ou de terceiro, 
bens ou haveres destinados a incorporação contratada por 
administração, sem prévia autorização dos interessados. 

§ 2.° O julgamento dêstes crimes S€rá de competência 
de Juízo singular, aplicando-se os artigos 5.°, 6.° e 7.° da Lei 
n.o 1.521, de 26 de dezembro de 1951. 

Art. 66. São contravenções relativas à economia popu
lar puníveis na forma do artigo 10 da Lei n.o 1.521, de 26 
de dezembro de 1951: 

118 - BOL"'TIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTU'\R!OS 
DU JUSTIÇA DO ESTADO DE S.\O PAULO * 



I - negociar o incorporador frações ideais de terreno, 
sem préviamente satisfazer às exigências, constantes desta Lei: 

11 - omitir o incorporador, em qualquer documento de 
ajuste, as indicações a que se referem os artigos 37 e 38, desta 
Lei; 

111 - deixar o incorporador, sem justa causa, no prazo 
do artigo 35 e ressalvada a hipótese de seus §§ 2.° e 3.°, de 
promover a celebração do contrato relativo à fração ideal de 
terreno, do contrato de construção ou da convenção do condo
mínio; 

IV - VETADO. 
V - omitir o incorporador, no contrato, a indicação a 

que se refere o § 5.° do artigo 55, desta Lei; 
VI - paralisar o incorporador a obra por mais de 30 

dias, ou retardar-lhe excessivamente o andamento sem justa 
causa. 

PENA - Multa de 5 a 20 vêzes, o maior salário-mínimo 
legal vigente no País. 

Parágrafo único. N o caso de contratos relativos a incor
porações, de que não participe o incorporador, responderão 
solidàriamente pelas faltas capituladas neste artigo o constru
tor, o corretor, o proprietário ou titular de direitos aquisitivos 
do tererno, desde que figurem no contrato, com direito regres
sivo sôbre o incorporador, se as faltas cometidas lhe forem 
imputáveis. 

CAPíTULO V 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 67. Os contratos poderão consignar exclusivamente 
as cláusulas, têrmo ou condições variáveis ou específicas. 

§ 1.0 As cláusulas comuns a todos os adquirentes não 
precisarão figurar expressamente nos respectivos contratos. 

§ 2.° Os- contratos no entanto, consignarão obrigatoria
mente que as partes contratantes, adotem e se comprometam 
a cumprir as cláusulas, têrmos e condições contratuais a que 
se refere o parágrafo anterior, sempre transcritas, ve1"bo ad 
verbum no respectivo cartório ou ofício, mencionando, inclu
sive, o número do livro e das fôlhas do competente registro. 
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§ 3.° Aos adquirentes, ao receberem os respectivos Ins
trumentos, será obrigatoriamente entregue cópia, impressa ou 
mimeografada, autenticada, do contrato-padrão, contendo as 
cláusul8R, têrmos e condições referidas no § 1.° dêste artigo. 

§ 4.° Os cartórios de Registro de Imóveis, para os devi
dos efeitos, receberão dos incorporadores, autenticadamente, 
o instrumento a que se refere o parágrafo anterior. 

At. 68. Os proprietários ou titulares de direito aquisi
tivo ;;;ôbre as terras rurais ou os terrenos onde pretendam 
construir ou mandar construir habitações isoladas. para alie
ná-las antes de concluídas, mediante pagamento do preço a 
prazo, deverão, previamente, satisfazer às exigências constan
tes no art. 32, ficand0 sujeitos ao regime instituido nesta Lei, 
para os incorporadore~, 110 que lhes fôr aplicável. 

Art. 69. O Poder Ex~c!utivo baixará no prazo de 90 dias, 
regulamento sôbre o registro no Registro de Imóveis VETADO. 

Art. 70. A presente lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogados o Decreto n.o 5.481, de 25 de junho de 
1928 e quaisquer disposições em contrário. 

Brasília, 16 de dezembro de 1964; 143° da Independência 
e 76° da República. 

H. CASTELLO BRANCO 

Milton Soares Campos 

Publicado no "Diário Oficial da União" de 21/12/64. 

LEI N.o 4.864 - DE 29 DE NOVEMBRO DE 1965 

Cria medidas a:e estímulo à Indústria de Constnlção Ci1Jil 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san
ciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 Sem prejuízo das disposições da Lei n.o 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964 os contratos que tiverem por objeto 
a venda ou a construção de habitações com pagamento a prazo 
poderão prever a correção monetária da divida, com o con-
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seqüente reajustamento das prestações mensais de amortização 
e juros, observadas as seguintes normas: 

I - Somente poderão ser corrigidos os cOIltratos de venda, 
promessa de venda, cessão e promessa de cessão, ou de cons
trução, que tenham por objeto imóveis construídos ou terrenos 
cuja construção esteja contratada, inclusive unidades autôno
mas e respectivas quotas ideais de terreno em edificação ou 
conjunto de edificações incorporadas em condomínio. 

11 - A parte financeira, sujeita à correção monetária, 
deverá ser paga em prestações mensais de igual valor, incluin
do amortização e juros convencionados à taxa máxima fixada 
pelo Conselho Monetário Nacional, admitida a fixação em 
contrato das prestações posteriores à entrega da unidade autô
noma em valor diverso do das anteriores à entrega, sendo 
vedada a correção do valor de prestações intermediárias, se 
houver, e do saldo devedor a elas correspondente, exceção feita 
à prestação vinculada à entrega das chaves, desde que não 
seja superior, inicialmente, a 1070 (dez por cento) do valor 
original da parte financiada. 

111 - O saldo devedor e as prestações serão corrigidos 
em perípdos não inferiores a 6 (seis) meses com base em 
índices de preços apurados pelo Conselho Nacional de Econo
mia, ou pela Fundação Getúlio Vargas, e o contrato deverá 
indicar em detalhe as condições do reajustamento e o índice 
convencionado. 

IV - O reajustamento das prestações não pogerá entrar 
em vigor antes de decorridos 60 (sessenta) dias do término 
do mês da correção. 

V - Nas condições previstas no contrato, o adquiren~ 
poderá Hqüidar antecipadamente a dívida ou parte da mesma. 

VI - A rescisão do contrato por inadimplemento do adqui
rente somente poderá ocorrer após o atraso de, no mínimo, 3 
(três) meses do vencimento de qualquer obrigação contratual 
ou de 3 (três) prestações mensais, assegurado ao devedor o 
direito de purgar a mora dentro do prazo de 90 (noventa.) dias, 
a contar da data do vencimento da obrigação não cumprida ou 
da primeir:a prestação não paga. 

VII - Nos casos de rescisão a que se refere o item ante
rior, o alienante poderá promover a transferência para ter
c.eiro dos direitos decorrentes do contrato. observadas, no qu~ 
forem aplicáveis, as disposições dos §§ 1.0 a 8.° do art. 63 
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da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro de 1964, ficando o alie
nante, para tal fim, investido dos poderes naqueles dispositivos 
conferidos à Comissão de Representantes. 

VIII - VETADO .•• 

IX - VETADO ..• 

§ 1.0 Os contratos de aquisição de imóveis a que se refere 
o art. 63 da Lei n.O 4.728, de 14 de julho de 1965, pOdel"ão 
prever a correção monetária nos têrmos do item III dêste 
artigo. 

§ 2.° As diferenças nominais no principal dos contratos 
referidos neste artigo e seus parágrafos, resultantes da corre
ção monetária, não constituirão rendimento tributável para 
efeitos do impôsto de renda. 

§ 3.° Nos casos e nas condições aprovadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, as entidades integrantes do sistema finan
ceiro de habitação poderão operar com as cláusulas de correção 
previstas neste artigo, quer nas obrigações ativas, guer nas 
passivas. 

Art. 2.° Quando o valor do imóvel, nos contratos a que 
se refere o artigo anterior, não exceder a 300 (trezentas) vêzes 
o maior salátio-mínimo mensal vigente no País, será obriga
tória a contratação, nos moldes preconizados pelo Banco N acio
naI de Habitação, como parte integrante dos contratos e duran
te sua vigência, do seguro de vida de renda temporária em 
nome e benefício do adquirente. 

Parágrafo único. N os contratos com valor superior a 200 
(duzentas) e até 300 (trezentas) vêzes o maior salário-mínimo 
vigente no País, será facultativo, a critério do adquirente, o 
cumprimento do disposto neste artigo, quando do contrato cons
tar o compromisso expresso do alienante em oferecer ao espó
lio do adquirente a opção, por 90 (noventa) dias, entre conti
nuar com a unidade nas condições do contrato ou receber, em 
prazo igual ao de sua vigência, a devolução de tôdas as pres
tações pagas, com a respectiva correção monetária e juros à 
taxa que fôr convencionada. 

Art. 3.° Nos casos de rescisão, por culpa do alienante, 
dos contratos a que se refere o art. 1.0, a indenização a que 
o adquirente tiver direito será corrigida monetáriamente até 
o seu efetivo pagamenuo segundo os mesmos índices de corre
ção fixados no contrato rescindido. 
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Art. 4.° Os itens I, II e III do art. 12 da Lei n .O 4.380, 
de 21 de agôsto de 1964, passam a ter a seguinte redação: 

"I - no mínimo 600/0 (sessenta por cento) dos recursos 
deverão estar aplicados em habitações de valor unitário infe
rior a 300 (trezentas) vêzes o maior salário-mínimo mensal 
vigente no País ; 

11 - no máximo 200/0 (vinte por cento) dos recursos pode
rão estar aplicados em habitações de valor unitário superior 
a 400 (quat rocentas) vêzes o maior salário-mínimo mensal 
vigente no País; 

III - serão vedadas as aplicações em habitações de valor 
unitário superior a 500 (quinhentas) vêzes o maior salário
mínimo mensal vigente no País." 

Art. 5.° O art. 2.° da Lei n.o 4.591, de 16 de setembro 
de 1964, fica acrescido dos seguintes parágrafos: 

"§ 1.0. O direito à guarda. de veículos nas garagens ou 
locais a isso destinados nas edificaçõ<,s ou conjuntos de edifi
cações será tratado como objeto de propriedade exclusiva, com 
ressalva das restrições que ao mesmo sejam imposta~ por 
inst rumentos contratuais adequados, e será vinculada à uni
dade habitacional a que corresponder, no caso de não lhe ser 
atribuida fração ideal especifica de terreno. 

§ 2.° O direito de que trata o § 1.0 dêste artigo poderá 
ser transferido a outro condômino, independentemente da alie
nação da unidade a que corresponder, vedada sua transferên
cia a pessoas estranhas ao condomínio. 

§ 3.° Nos edifícios-garagem, às vagas serão atribuídas 
frações ideais de terreno específicas". 

Art. 6.° No caso de um conjunto de edificações a que se 
refere o artigo 8.° da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro de 
1964, poder-se-á estipular o desdobramento da incorporação 
em várias incorporações, fixando a convenção de condomínio 
ou contrato prévio, quando a incorporação ainda estiver subor
dinada a periodos de carência, os direitos e as relações de pro
priedade entre condôminos de várias edificações. 

Art. 7.° O art. 9.° da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, fica acrescido do seguinte parágrafo: 

"§ 4.° No caso de conjunto de edificações, a que se refere 
o art. 8.°, a convenção de condomínio fixará os direitos e as 
relações de propriedade entre os condôminos das várias edifi-
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cações, podendo estipular formas pelas quais se possam des
membrar e alienar porções do terreno, inclusive as edificadas". 

Art. 8.° O art. 18 da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redaçãq: 

.. Art. 18. A desapropriação de edificações ou conjuntos 
de edificações abrangerá sempre a sua totalidade, com tôdas 
as suas dependências, indenizando-se os proprietários das uni
dades expropriadas". 

Art. 9.° As disposiçõe§ dos arts. 28 e seguintes, da Lei 
n.o 4.591, de 18 de dezembro de 1964, não se aplicam às incor
porações iniciadas antes de 10 de março de 1965. 

§ 1.0 Caracteriza o início da incorporação, para o efeito 
dêste artigo, a venda, promessa de venda, cessão ou promessa 
de cessão de quota ideal de terreno vinculada a projeto de 
construção, ou · o contrato de construção assinado pelo incor
porador, ou por adquirente. 

§ 2.° Os instrumentos de contrato referidos no parágrafo 
anterior. sOmente farão prova de início da e~ecução da incor
poração, quando o respectivo impôsto do sêlo tiver sido pago 
antes da data desta Lei. 

Art. 10. O art. 32 da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

"§ 8.° O Oficial do Registro de Imóveis que não observar 
os prazos previstos no § 6.° ficará sujeito a penalidade imposta 
pela autoridade judiciária competente em montante igual ao 
dos emolumentos devidos pelo registro de que trata êste artigo, 
aplicável por quinzena ou fração de quinzena de superação de 
cada um daqueles prazos. 

§ 9.° Oficial do Registro de Imóveis não responde pela 
€xatidãó dos documentos que lhe forem apresentados para 
arquivamento em obediência ao disposto nas alíneas c, g, h, l, 
e p dêste artigo, desde que assinados pelo profissional respon
sável pela obra. 

§ 10. As plantas do projeto aprovado (alínea d dêste 
artigo) poderão ser apresentadas em cópia autenticada pelo 
profissional responsável pela obra, acompanhada de cópia da 
licença de construção. 

§ 11. Até 30 de junho de 1966 se, dentro de 15 (quinze) 
dias da entrega ao Cartório do Registro ele Imóveis da do
cumentação completa prevista neste artigo, feita por carta 
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enviada pelo Ofício de Títulos e Documentos, não tiver o Car
tório de Imóveis entregue a certidão de arquivamento e regis
tro, nem formulado, por escrito, as exigências previstas no 
§ 6.°, considerar-se-á de pleno direito completado o registre 
provisório. 

§ 12. O registro provisório previsto no parágrafo ante
rior autoriza o incorporador a negociar as unidades da incor
poração, indicando na sua publicação e numero do Registro de 
Titulos e Documentos referente à remessa dos documentos ao 
Cartório de Imóveis, sem prejuízo, todavia, da sua responsa.
bilidade perante o adquirente da unidade e da obrigação de 
satisfazer às exigências posteriormente formuladas pelo Car
tório, bem como de completar o registro definitivo". 

Parágrafo único. Às alínea's do art. 32 da Lei n.o 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, fica acrescida a seguinte: 

"p) declaração, acompanhada de plantas elucidativas, 
sôbre o número de veículos que a garagem comporta e os locais 
destinados à guarda dos mesmos". 

Art. 11. O art. 65 da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte pará
grafo: . 

«§ 3.° Em qualquer fase do procedimento criminal objeto 
dêste artigo, a prisão do indicado dependerá sempre de man
dado do Juízo referido no § 2.°". 

Art. 12. Fica elevado para 180 (cento e oitenta) dias 
o prazo de validade de registro da incorporação a que se refere 
o art. 33 da Lei n .o 4.591, de 16 de dezembro de 1964. 

Art. 13. E' de 60 (sessenta) dias o prazo máximo con
cedido ao incorporador, no art. 35 da Lei n.O 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964. 

Art. 14. Até 31 de dezembro de 1966, os sindicatos da 
industria da construção civil, nas suas respectivas bases terri
toriais, atenderão ao disposto no art. 54 da Lei n.o 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, com base em critérios!-- normas e 
tipos de prédios padronizados que adotarem, mediante estudos 
próprios ou contratados. 

Parágrafo único. O incorporador, ao elaborar a avalia
ção do custo global da obra para atendimento do disposto na 
alínea h do art. 32 da Lei n.o 4.591, de 16 de dezembro de 
1964, utilizará a custo unitário, divulgado pelo sindicato na 
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forma dêste artigo, referente ao tipo de prédio padronizado 
que mais se aproxime do prédio objeto da incorporação. 

Art. 15. O Banco Central manterá um fundo de compen
sação de variações cambiais e monetárias relativas a emprés
timos externos para financiamento de projetos ou planos de 
construção e venda de habitações no País. 

§ 1.0 Compete ao Banco Central a prévia aprovação dos 
contratos de empréstimos externos para as finalidades pre
vistas neste artigo. 

§ 2.° O Banco Central poderá assegurar aos mutuários 
dos empréstimos externos aprovados nos têrmos do parágrafo 
anterior a aquisição de câmbio para liqüidação dos encargos 
de amortização e juros a taxas contratadas, atualizadas, mone
tàriamente segundo os mesmos índices e condições de correção 
previstos na Lei n.o 4.380, de 21 de agôsto de 1964, e nesta 
Lei. 

§ 3.° As eventuais diferenças entre as taxas de câmbio 
resultantes da atualização referida no parágrafo anterior e 
as taxas efetivamente pagas para liquidação das obrigações 
externas serão compensadas no fundo previsto neste artigo, e 
o saldo final existente pertencerá ao Tesouro Nacional, ou será 
de responsabilidade dêste. 

§ 4.° Os empréstimos, objeto dêste artigo, que se des
tinarem às entidades integrantes do sistema financeiro de habi
tação, serão submetidos ao Banco Nacional de Habitação e, 
somente após o pronunciamento dêste, apresentados ao Banco 
Central para os fins do § 1.0. 

§ 5.° Os bancos de investimento a que se refere o art. 
29 da Lei número 4.728, de 14 de julho de 1965, poderão 
repassar, na moeda de origem ou mediante cláusula de pari
dade cambial, os empréstimos que contratarem no exterior 
registrados no Banco Central. 

§ 6.° Tôdas as transferências financeiras resultantes do 
disposto neste artigo não estão sujeitas a q~aisquer encargos 
financeiros ou empréstimos compulsórios. 

Art. 16. O art. 13 e seus parágrafos, da Lei h.o 4.506. 
de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 13. Estão sujeitas ao desconto do impôsto de renda 
na fonte, à razão de 101'0 (dez por cento), as importâncias 
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pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a pessoas físicas, 
a titulo de juros, cujo montante exceda, em cada semestre, a 
Cr$ 15.000 (quinze mil cruzeiros). 

Parágrafo único. As importâncias retidas nos têrmos 
dêste artigo serão abatidas do impôsto apurado na declaração 
anual da pessoa física". 

Art. 17 - Não se aplica a Lei n.o 4.494, de 25 de novem
bro de 1964, às locações dos imóveis cujo "habite-se" venha a 
ser concedido após a publicação desta Lei, sendo livre a con
venção entre as partes e admitida a correção monetária dos 
aluguéis, na forma e pelos índices que o contrato determinar. 

Parágrafo único. Findo o prazo de locação do imóvel a 
que se refere êste artigo, ou em caso de sua locação por tempo 
indeterminado, o locatário, notificado para sua entrega, por 
não convir ao locador continuar a locação, terá o prazo de 3 
(três) meses para o desocupar, se fôr urbano. 

Art. 18. Na construção de imóveis, o iIl'J.pôsto do sêlo será 
recolhido no mês subsequente ao término de cada semestre 
civil, calculado sôbre o montante recebido pelo construtor 
durante o semestre civil encerrado, a título de pagamento do 
preço da obra ou de remuneração pelos serviços ajustados. 

§ 1.0 Os contratos de construção por administração, para 
os efeitos do impôsto no sêlo, são equiparados aos de emprei
tada de mão-de-obra. 

§ 2.° O disposto na letra K da nota 7.a da aUnea I do 
Anexo I da Lei n.o 4.505, de 30 de novembro de 1964, aplica-se 
ao financiamento da venda de bens móveis destinados à confl
trução de imóveis em que o adquirente fôr o condômino a 
que se refere o inciso I do art. 58 da Lei n.o 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964. 

§ 3.° Não incidirá o impôsto do sêlo sôbre as obrigações 
a que se refere o inciso 11 do art. 58 da Lej n.o 4.591, de 16 
de dezembro de 1964, inclusive sôbre o pagamento das penali
dades aplicadas na forma do disposto nos §§ 8.° e 9.° do art. 
63 da mesma Lei, bem como sôbre a utilização desses recül'SOS 
em pagãmento dos débitos de responsabilidade do condomínio, 
quer feito diretamente pela Comissão de Representantes, quer 
não. 

§ 4.° As sub-rôgàções, cessões ou transferências de con
tratos de construção serão tributadas sôbre o montante rece-
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bido pelo construtor desde o término do semestre civil ante
rior até a data da sub-rogação, cessão ou transferência. 

Art. 19. Nos contratos de venda, promessa de venda, ces
são ou promessa de cessão de imóveis para pagamento em prazo 
,superior a dois anos será responsável pelQ pagamento do 
impôsto do sêlo o vendedor, cedente, promitente vendedor ou 
cedente, sempre que fôr pessoa jurídica. 

§ 1.0 Nos contratos imobiliários a que se refere o art. 
63 da Lei número 4.728, de 14 de julho de 1965, será respon
sável pelo pagamento do impôsto a sociedade imobiliária adqui
rente. 

§ 2.° Nos contratos referidos neste artigo e seu § 1.0, o 
impôsto de sêlo será recolhido no mês seguinte ao término de 
cada semestre civil, calculado à taxa de 170 (um por cento) 
sôbre o montante total das prestações efetivamente liqüidadas 
no semestre vencido. 

Art. 20. O Banco Central poderá autorizar as sociedades 
de crédito e financiamento a se transformarem em sociedades 
de crédito imobiliário, com as características que lhes atribui 
a Lei n.o 4.380, de 21 de agôsto de 1964, ou a manterem car
teira especializada nas operações próprias das sociedades de 
crédito imobiliário. 

§ 1.0 Compete ao Conselho Monetário Nacional discipli
nar o acesso das sociedades de crédito imobiliário ao mercado 
de capitais ou financeiro e fixar as condições que deverão 
observar nas suas operações ativas e passivas. 

§ 2.° Compete ao Banco Central o registro, a autori
zação para funcionamento, a fiscalização e tôdas as demais 
medidas previstas na Lei número 4.380, de 21 de agôsto de 
1964, para o funcionamento das sociedades de crédito imobi
liário. 

§ 3.õ Quando o Conselho Monetário Nacional se reunir 
para as finalidades a que se refere o § 1.0, participará da 
reunião, com direito a voto, o Presidente do B.N.H. 

§ 4.° Nas condições fixadas pelo Conselho Monetário 
Nacional, as entidades financeiras de que trata êste artigo 
poderão operar em um sistema integrado de acumulação de 
poupanças e empréstimos, aplicando~se o disposto no § 1.0 do 
art. 7.° da Lei n.o 4.728, de 14 de julho de 1965. 

Art. 21. Nas suas operações de crédito imobiliário, as 
Caixas Econômicas, ouvido o Conselho Superior das Caixas 
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Econômicas Federais, darão preferência ao financiamento de 
projetos da iniciativa privada para a construção e venda a 
prazo, em edificações, ou conjunto de edificações, de unidades 
habitacionais de interêsse social, ou destinadas às classes de 
nível médio de renda. 

§ 1.0 Nas operações previstas neste artigo, as Caixas 
Econômicas poderão financiar, mediante abertura de crédito 
a ser ut ilizado pelo empresário, à medida da entrega das unida
des habitacionais, admitido O contrato prévio de promessa de 
financiamento. 

§ 2.° Nas condições que o Conselho Superior das Caixas 
Econômicas Federais fixar, poderá ser permitida a utilização, 
antes da entrega das unidades e em função da execução da 
obra, de até 60ro (sessenta por cento) do financiamento con
tratado. 

§ 3.° Nas operações a que se referem os §§ 1.0 e 2.° 
dêste artigo, poderá ser previsto que o valor nominal dos de
sembolsos ajustados seja atualizado monetàriamente à data de 
sua efetiva entrega ao financiado. 

§ 4.0 Nas operações previstas nos §§ 1.0 e 2.° dêste 
artigo, a correção monetária do débito e os juros cobrados 
incidirão apenas sôbre o saldo devedor da parcela do finan
ciamento que tenha sido efetivamente realizada. 

§ 5.° O disposto neste artigo e seus parágrafos poderá 
ser aplicado nas operações contratadas diretamente com pes
Roas físicas. 

Art. 22. Os créditos abertos nos têrmos do artigo ante
rior pelas Caixas Econômicas, bem como pelas sociedades de 
crédito imobiliário, poderão ser garantidos pela caução, a ces
são parcial ou a cessão fiduciária dos direitos decorrentes dos 
cont ratos de alienação das unidades habitacionais integran
tes do projeto financiado. 

§ 1.0 Nas aberturas de crédito garantidas pela caução 
referida neste artigo, vencido o contrato por inadimplemento 
da emprêsa financiada, o credor t erá o direito de, indepen
dentemente de qualquer proced imento judicial e com preferên
cia sôbre todos os demais credores da emprêsa financiada, 
haver os créditos caucionados diretamente dos adquirentes das 
unidades habitacionais, até a final liqüidação do crédito ga
rantido. 
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§ 2.° Na cessão parcial referida neste artigo, o credor 
é titular dos direitos cedidos na percentagem prevista no con
trato, podendo, mediante comunicações ao adquirente da uni· 
dade habitacional, exigir, diretamente, o pagamento em cada 
prestação da sua percentagem nos direitos cedidos. 

Art. 23. Na cessão fiduciária em garantia referida no 
art. 22, o credor é titular fiduciário dos direitos cedidos até 
a liqüidação da dívida garantida, continuando o devedor a 
exercer os direitos em nome do credor, segundo as condições 
do contrato e com as responsabilidades de depositário. 

§ 1.0 No caso de inadimplemento da obrigação garan
tida, o credor fiduciário poderá, mediante comunicação aos 
adquirentes das unidades habitacionais, passar a exercer dire
tamente todos os direitos decorrentes dos créditos cedidos. 
aplicando as importâncias recebidas no pagamento do seu 
crédito e nas despesas decorrentes da cobrança, e entregando 
ao devedor o saldo porventura apurado. 

§ 2.° Se a importância recebida na realização dos direi
tos cedidos não bastar para pagar o crédito do credor fidu
ciário, bem como as despesas referidas no parágrafo anterior, 
o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar Q saldo 
remanescente. 

§ 3.° E' nula a cláusula que autoriza o cessionário fidu
ciário a ficar com os direitos cedidos em garantia, se a divida 
não fôr paga no seu vencimento. 

§ 4.° A cessão fiduciária, em garantia somente valerá 
contra terceiros depois que o seu instrumento público ou par
ticular, qualquer que seja o seu valor, fôr arquivado por cópia 
no Registro de Títulos e Documentos. 

Art. 24. N as condições fixadas pelo Conselho Monetário 
Nacional, as sociedades de crédito imobiliário poderão operar 
nas modalidades do financiamento referida nos arts. 21 e 22, 
mediante aceite de letras de câmbio reajustáveis sacadas pela 
emprêsa financiada, cujos valores e vencimentos, correspon
dentes aos direitos caucionados, tenham sido cedidos pardal. 
mente, ou cedidos fiduciàriamente em garantia. 

Art. 25. O art. 11 da Lei n.o 4.380, de 21 de agôsto 
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11. Os recursos destinados ao setor habitacional 
pelas entidades estatais, inclusive sociedades de economia mista 
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de que o Poder Público eeja majoritário, distribuir-se-ão, per
manentemente, da seguinte forma: 

I - em habitações de valor unitário inferior a 100 (cem) 
vêzes o maior salário-mínimo mensal, vigente no País, uma 
percentagem mínima dos recursos a ser fixada, bienalmente, 
pelo Banco Nacional de Habitação, em função das condições 
do mercado e das regiões, e por instituição ou tipo da insti-
tuição. . 

11 - em habitações de valor unitário compreendido entre 
800 (trezentas) e 400 (quatrocentas) vêzes o maior salário
minimo, vigente no País, no máximo, 200/0 (vinte por cento) 
dos recursos, vedadas as aplicações em habitações de valor uni
tário super ior a 400 (quatrocentas) vêzes o maior salário-mí
nimo citado. 

§ 1.0 Dentro do limite de recursos obrigatoriamente apli
cados em habitações de valor unitário inferior a 100 (cem) 
vêzes o maior salário-mínimo do País; o Banco Nacional. de 
Habitação fixará, para cada região ou localidade, a percenta
gem mínima de recursos que devem ser aplicados no financia
mento de projetos destinados à eliminação de favelas, mocam
bos e outras aglomerações em condições sub-humanas de habi
tação. 

§ 2.° Nas aplicações a que se refere o inciso lI, a par·· 
cela financiada do valor do imóvel não poderá ultrapassar 80 0/0 
(oitenta por cento) do mesmo. 

§ 3.° Os recursos aplicados ou com aplicação contratada, 
no setor habitacional, na data da publicação desta Lei, pelas 
entidades estatais, inclusive sociedades de economia mista, 
não serão computados nas percentagens de aplicação a que se 
refere êste artigo. 

§ 4.° O disposto neste artigo não se aplica aos processos 
das Caixas Econômicas Federais, Caixas Militares e IP ASE, 
já deferidos pelos órgãos e autoridades competentes, na data 
da publicação desta Lei. 

§ 5 . .0 Em função das condições de mercado e das regiões, 
o Banco Nacional de Habitação poderá alterar os critérios de 
distribuição das aplicações previstas no inciso II dêste artigo". 

Art. 26. O art. 23 da Lei n.o 4.380, de 21 de agôsto de 
1964, passa a ter a seguinte redação: 
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"Art. 23. A construção de prédios residenci::-is, cujo custo 
seja superior a 850 vêzes o maior salário-mínimo vigente no 
País, considerado êsse custo para cada unidade residencial, 
seja em prédio individual, seja em edifícios de apartamentos 
ou vilas, fica sujeita ao pagamento de uma subscrição pelo 
proprietário, promitente comprador ou promitente cessionário 
do respectivo terreno, de letras imobiliárias emitidas pelo Banco 
Nacional de Habitação, com as características do art. 45 desta 
Lei. 

§ 1.° O montante dessa subscrição será de 5o/c (cinco 
por cento) sôbre o valor da construção, quando esta estiver 
entre os limites de 850 e 1.150 vêzes o maior salário-mínimo 
vigente no País à época da concessão do respectivo "habite-se" 
e de 10 % (dez por cento) sôbre o que exceder de tal limite. 

§ 2.° As autoridades municipais, antes de concederem 
o "habite-se" para os prédios residenciais, exigirão do cons
trutor uma declaração do seu custo efetivo e, quando fôr o 
caso, do.proprietário comprovação do cumprimento do disposto 
no presente artigo. 

§ 3.° Só poderão gozar dos benefícios e vantagens pre
vistos na presente Lei os municípios que obedecerem ao di/;-
posto neste artigo". . 

Art. 27. Os §§ 2.0 e 3.0 do art. 52 da Lei n.o 4.380, de 
21 de agôsto de 1964, passam a ter a seguinte redação: 

"§ 2.° O valor em cruzeiros correntes da Unidade-Padrão 
do capital será reajustado semestralmente, com base nos índi
ces do Conselho Nacional de Economia, referidos no art. 5.°, 
§ 1.0, desta Lei. 

§ 3.° Os reajustamentos entrarão em vigor 60 (sessenta) 
dias após a publicação dos índices referidos no parágrafo ante- _ 

-- - - -~~- - -- - ..... 

Art. 28. O § 2.° do art. 1.0 da Lei n.o 4.494, de 25 de 
novembro de 1964, passa a vigorar desdobrado em §§ 2.° e 3.° 
e com a seguinte redação: 

"§ 2.° Esta Lei não se aplica às locações para fins não 
residenciais as quais se regerão pelo Código Civil ou pelo De
creto n.o 24.150, de 20 de abril de 1934, conforme o caso, 
admitida a correção monetária dos alugueis na forma e pelos 
índices que o contrato fixar, ou na falta de estipulação, por 
arbitramento judicial, de dois em dois anos. 
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§ 3.0 Na hipótese de nã0' ser pr0'p0'sta açã0' ren0'vatória 
de l0'cações regidas pel0' Decret0' n.o 24.150, de 20 de abril de 
1934, n0' praz0' legal, as c0'ndições da ren0'vaçã0', bem c0'm0' 
a fixaçã0' e a revisã0' d0' aluguel se sub0'rdinarã0' a0' Códig0' 
Civil, cas0' 0' l0'cad0'r não pretenda a ret0'mada d0' imóvel". 

Art. 29. As m0'dificações, 0'S acréscim0's e 0'S melh0'ra~ 

ment0'S de edifício em c0'nstruçã0', bem c0'm0' 0'S acabament0's 
espeCIaIS e partes c0'mplementares das respectivas unidades 
autôn0'mas, inclusive dec0'raçã0' permanente, se!,ão c0'nsidera~ 
das partes integrantes da 0'bra, para efeit0' de tributação. 
quand0' executad0's, em cada unidade, antes. da respectiva 
entrega. 

Art. 30. Tôdas as aplicações d0' sistema financeir0' de 
habitaçã0', inclusive entidades estatais, paraestatais e s0'cie
dades de ec0'n0'mia mista em que haja participaçã0' maj0'ritá
ria d0' P0'der Públic0', em financiament0' de c0'nstruçã0' 0'U de 
aquisição de unidades habitaci0'nais, serã0' 0'brigatOriamente 
feitas c0'm estipulaçã0' de c0'rreçã0' monetária de acôrd0' c0'm 
0'S arts. 5.° e 6.° da Lei n.o 4.380, de 21 de agôst0' de 1964, 
e § 3.° d0' art. 1.0 desta Lei. 

Parágraf0' únic0'. Incide nas penalidades aplicáveis à açã0' 
0'U 0'missã0' praticada n0' exercíci0' de carg0'S 0'U funções públi
cas, capituJaveis entre as resp0'nsabilidades administrativas. 
c0'nf0'rme estipula 0' Estatuto d0's Funcionári0's Públic0's, o 
funci0'nári0' 0'u aut0'ridade que descumprir 0' disp0'st0' neste 
artig0'. 

Art. 31. Ficam isentas d0' impôst0' de c0'nsum0' as casas 
e edificações pré-fabricadas, inclusive os respectivos c0'mp0'
nentes quand0' destinados a montagem, constituidos por painéis 
de parede, de piso e cobertura, estacas, baldrames, pilares e 
vigas, desde que façam parte integrante de unidade fornecida 
diretamente pela indústria de pré-fabricação e desde que os 
materiais empregados na produção dêsses componentes, quan
d0' sujeit0's a0' tribut0', tenham sid0' regularmente tributad0'!>. 

Art. 32. VETADO ... 

Parágrafo único. VETADO. 

Art. 33. VETADO ... 

Art. 34. Não ineidirá o impôsto do 'Sp.lo sôbre as seguin
tes obrigações relativa!> ~. transações imobiliárias: 

a.) contratos de promessa de financiamento em que uma 
das partes seja in~tituição financeira; 
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b) cartas de intenção de financiamento em que uma das 
partes seja instituição financeira; 

c) cessão de direitos que constitua cumprimento de pro
messa de cessão de direitos já tributada; 

d) opção de compra ou venda ele bens imóveis; 
e) os adiantamentos ou reembôlsos efetuados pelo pro

prietário ao construtor para pagamento de débitos de sua res
ponsabilidade. 

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 29 de novembro de 1965; 144.0 da Independên
cia e 77.0 da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
JuraC1.J Magalhães 
Octavio Bulhões 

Publicado no "Diário Oficial da União" - 30/11/65 

CONDOMíNIOS E INCORPORAÇõES 
IMOBILIÁRIAS 

DECRETO 55.815, DE 8-3-1965 

"Art. 1.0 - Os incorporadores sujeitos ao regime da Lei 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, ficam obrigados, em todo 
o território nacional, antes de anunciar a venda, a depositar 
no cartório de Registro de Imóveis, da respectiva circunscri
ção, os seguintes documentos: 

a) Título de proprietário do terreno ou promessa de 
compra e venda, irrevogável e irretratável, ou de cessão de 
direitos ou de permuta, no qual conste cláusula de imissão 
de posse do imóvel, e não haja estipulações impeditivas de sua 
alienação em frações ideais e inclua consentimento para demo
lição e construção, devidamente registrado; 

b) Certidões negativas de impostos federais, estaduais 
e municipais, de protestos de títulos, de ações cíveis e crimi
nais, e de ônus reais relativamente ao imóvel, aos alienantes 
do terreno e ao incorporador; 
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c) Histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abran
gendo os últimos vinte anos, acompanhado de certidão dos 
respectivos registros j 

d) Projeto de construção devidamente aprovado pelas 
autoridades competentes j 

e) Cálculo das áreas das edificações, discriminando, além 
da global, a das partes comuns e indicando cada tipo de uni
dade e respectiva rnetragem da área construída j 

f) Certidão negativa de débito para com a Previdência 
Social, quando o titular de direitos sôbre o terreno fôr res
ponsável pela arrecadação das respectivas contribuições j 

g) Memorial descritivo das especificações da obra pro
jetada, segundo modêlo a que se refere o inciso IV, do artigo 
58, da Lei número 4.591, de 16-12-1964 j 

h) Avaliação do custo global da obra, atualizada à data 
do arquivamento, calculada de acôrdo com a norma do inciso. 
IH, do .artigo 53, da Lei número 4.591, com base no custo 
unitário, referido no artigo 54, da mesma Lei, discriminando
se, também, o custo construção de cada unidade, devidamente 
autenticada pelo profissional responsável pela obra j 

i) Discriminação das frações ideais de terreno com as 
unidades autônomas que a elas corresponderão j 

j) Minuto da, futura Convenção de condomínio que rege
rá a edificação ou o conjunto de edificações j 

1) Declaração em que se defina a parcela do preço de 
que trata o inciso lI, do artigo 39, da Lei número 4.591, citada j 

m) Certidão do instrumento público ele mandato, refe
rido no § 1.0 do artigo 31, da Lei número 4.591; 

n) Declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo 
de carência (artigo 34) j 

o) Atestado de idoneidade financeira do incorporador, 
fornecida por estabelecimento de crédito, que opere no País 
há mais de cinco anos. 

§ 1.0 - A documentação referida neste artigo, após exa
me do oficial do Registro de Imóveis, será arquivada em car
tório, fazendo-se o competente registro. 

§ 2.° - Os contratos de compra e venda, promessa de 
venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas, 
serão averbados à margem do registro de que trata êste artigo. 

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVENTUÁRIOS 
DH JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO * - 135 



§ 3.° - O número do registro referido no parágrafo 1.0, 
bem como a indicação do cartório competente, constará, obri
gatoriamente, dos anúncios, impressos e publicações, propo~
tas, contratos preliminares ou definitivos, 1'efe1"entes à incor
poração, salvo os anúncio8 .. classificados". 

§ 4.° - O Registro de Imóveis dará certidão ou forne
cerá, a quem o solicitar, cópia fotostática, heliográfica, mi
crofilmagem ou outra equivalente, dos documentos especifi
cados neste artigo, ou autenticará cópia apresentada pela 
parte interessada. 

§ 5.° - A existência de ônus fiscais ou reais, salvo os 
impeditivos da alienação, não impedem o registro, que será 
feito com as devidas ressalvas, mencionando-se, em todos os 
documentos, extraídos do registro, a existência e extensão dos 
mesmos. 

§ 6.° - Os oficiaiR do Registro de Imóveis terão 15 dias 
para apresentar, por escrito, tôdas as exigências que julgarem 
necessárias ao registro e arquivamento, e, satisfeitas elas, 
terão o prazo de 15 dias para fornecer certidão, relacionando 
a documentação apresentada, e elevolver, autenticadas, aS se
gundas vias rIa mencionada documentação, com exceção elos 
documentos públicos. Em caso ele divergência, o oficial le
vantará dúvida, segundo as normas processuais aplicáveis 
(Decreto número 4.857, ele 1939, artigo 215 e seguintes). 

§ '7.0 - O Oficial do Registro de Imóveis responde, ch'il 
p criminalmente, se efetuar o arquivamento de documentação 
contraveniente à Lei, cu ter certidão sem o arquivamento ele 
todos os documentos exigidos, cabendo-lhe fiscalizar o cum
primento dos requisitos e exigências legais. 

Art. 2.° - Recebielo o memorial e os documentos mencio
nados no artigo anterior, o Oficial do Registro ele Imóveis. 
depois ele autuá-los, dará recibo ao apresentante, procedendo 
à seguir no exame dos mesmos, observados os prazos estabele
cidos no parágrafo 6.° do artigo 1.0. 

§ 1.0 - O Oncial procederá ao registro se os documentos 
estiverem em ordem. Caso contrário, o apresentante será 
notificado. para atender as exigências da Lei dentro de prazo 
razoável que lhe serú concedido. 

§ 2.° - Não se conformando o apresentante, o Oficial 
fmscitará dúvida e os autos serão, desde logo, conclusos ao 
juiz competente para conhecer da impugnação. 
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Art. 3.° - Decidindo o juiz pela procedência da dúvida. 
o Oficial cancelará a apresentação do memorial e d-os do
cumentos, devolvendo-os ao apresentante, e declarando, em 
certidão, que a dúvida foi julgada procedente e arquivado o 
mandado judicial. 

Art. 4.° - Os registros instituídos pela Lei número 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964, serão escriturados no Livro 8 -
Registro Especial - sem prej uízo das anotações e referências 
aos demais livros do cartório: 

a) Por inscrição, o memorial da propriedade edificada; 
b) Por averbação, os contratos de compromisso de venda, 

suas transferências e rescisões. 
Art. 5.° - A averbação dos contratos de compra e venda, 

promessa de venda, cessão desta ou de promessa de cessão, 
aludidos no parágrafo 2.° do artigo 1.0, atribui aos compro
missários direito real oponível a terceiros e far-se-á à vista 
do instrumento de compromisso, em o qual o Oficial lançará a 
nota indicativa do livro, página e data do assento. 

Art. 6.° - A inscrição não pode ser cancelada senão: 
a) Em cumprimento de sentença; 
b) A requerimento do incorporador, enquanto nenhuma 

unidade fôr objeto de compromisso devidamente averbado, ou 
mediante o consentimento de todos os compromissários ou seus 
cessionários, expresso em documento por êles assinado ou por 
procuradores com poderes especiais. 

Art. 7.° ~ O registro, instituído pela Lei número 4.591. 
de 16 de dezembro de 1964, tanto por inscrição, quanto por 
averbação, não substitui o dos atos constitutivos ou transla
tivos dos direitos reais, na forma e para os efeitos das leis 
ou regulamentos dos registros públicos, que continuam em vigor 
(decretos 4.857, de 9 de novembro de 1939, e número 5.318, 
de 29 de fevereiro de 1940). 

Art. 8.° -- Tôda a documentação manuscrita, datilogra
fada ou impressa enumerada nos incisos "c", "d", "e", "g", 
"h", "i", "j", "I", "n", e "o", do artigo 1.0 será apresentada 
a cartório em duas vias, autenticadas pelos incorporadores, 
devidamente reconhecidas as firmas. 

Parágrafo único - É indispensável a outorga uxoria 
quando seja casado o vendedor. 

Art. 9.° .- Será averbada no respectivo registro a desis
tência da incorporação, após a mesma ser denunciada ao oficial 
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na forma do artigo 33, parágrafos 4.° e 5.°, da Lei número 
4.591, de 16-12-64, no prazo de carência, fixado nos têrmos 
do artigo 32, alínea "n", arquivando-se o documento. 

Art. 10 - O falecimento do contratante não resolve o 
contrato, que se transmitirá aos herdeiros. 

Art. 11.° - Cancela-se a averbação: 
a) a requerimento dos contratantes do compromisso; 
b) pela resolução do contrato; 
c) pela transcrição da escritura de compra e venda; 
d) por mandado judicial. 
Art. 12.° - No livro de transcrição, e à margem do re

gistro de memorial de propriedade edificada, averbar-se-á a 
inscrição assim que efetuada. 

Art. 13.° - Será averbada, mediante requerimento, a 
construção das edificações, para efeito de individualização e 
discriminação das unidades autônomas. 

Art. 14.° - Far-se-á o registro da Convenção do Condo
mínio no Registro de Imóveis, bem como a averbação de suas 
eventuais alterações e, instituído o condomínio por unidades 
autônomas a inscrição conterá a individualização, identificação 
e discriminação de cada uma, bem como a fração ideal do ter
reno e partes comuns correspondentes. 

Art. 15.° - Pelas buscas que efetuar e pelos registros 
que fizer, decorrentes da Lei número 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, o Oficial do Registro de Imóveis terá direito aos 
emolumentos fixados no Regimento de Custas para procedi
mentos análogos. 

Art. 16.° - ~ste decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário". 

PROVIMENTO N. 1/65 

o Douto?· Antonio Macedo de Campos, Juiz de Direito da Vara 
de Re.qistros Públicos desta Comarca da Capital do Es
tado de São Pa1~lo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e aten
dendo às dúvidas e dificuldades suscitadas na aplicação da 
lei federal n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e do decreto 
n. 55.815 de 8 de março do corrente ano, que estabeleceu nor-
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mas para a escrituração dos registros criados pela referida 
lei; e atendendo a conveniência de adotar-se orientação uni
forme quanto a êsses registros, 

RECOMENDA aos Srs. Oficiais de Cartórios de Regis
tros de Imóveis desta Capital o seguinte. 

1. Recebidos o memorial e documentos a que se refere 
o art. 1.0 do decreto n. 55.815, o Oficial de Registro de Imó
veis os fará autuar e dará recibo deles ao apresentante, pro
tocolando a seguir o processo (decreto n. 55.815, art. 2.°). 

2 . Autuará o Oficial do Registro de Imóveis em sepa
rado com a indicação de tratar-se de segunda via do processo, 
as outras vias autenticadas com as firmas devidamente re
conhecidas dos documentos enumerados nas alíneas c - d -
e - g - h - i - j - I - m - ti - o do artigo LOdo 
decreto n. 55.815 (decreto n. 55.815, artigo 8.°), podendo o 
Oficial dar certidão ou fornecer a quem o solicitar cópia fo
tostática, heliográfica-microfilmagem ou outra equivalente, dos 
documentos a que se refere o mencionado art. 1.0 ou autenti
car cópia apresentada pela parte interessada (decreto n. 
55.815, art. 1.°, § 4.°). 

3. Protocolado o processo, terá o Oficial o prazo de 
quinze dias para o exame da documentação, apresentando por 
escrito, todas as exigências que entenda necessárias ao re
gistro, fixando prazo razoável para que sejam satisfeitas (de
creto n. 55 . 815, art. 1.0 § 6.° e art. 2.° § 1.0). 

4. Se o interessado não se conformar em atender às 
exigências apresentadas, o Oficial suscitará dúvida, segundo 
as normas procedimentais aplicáveis (decreto n. 55 .815, art. 
1.0, § 6.0 e art. 2.0, § 2.°). 

5.° A existência de ônus fiscais ou reais, salvo os impe
ditivos da alienação, não impede o registro, que será feito 
com as devidas ressalvas, mencionando-se, em todos os do
cumentos extraídos os registros, a existência e extensão dos 
mesmos (decreto n. 55.815, art. 1.0, § 5.°). 

6.° Se os documentos estiverem em ordem, se forem sa
tisfeitas as exigências, ou se for julgada improcedente a dú
vida, o Oficial no prazo de 15 (quinze) dias, inscreverá a 
incorporação no Livro e arquivando a primeira via do pro
cesso em cartório devolverá a segunda via do processo ao 
interessado, com certidão, em que relacionará a documentação 
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apresentada de ter feito o registro (decreto n. 55.815 art. 1.0 
§ 6.°, e art. 4.° "a"). 

No livro de transcrição e à margem do registro da pro
priedade edificanda, averbará a inscrição assim que efetuacl.a 
(decreto n. 55.815, art. 12). 

7. Julgada procedente a dúvida, o Oficial cancelará a 
apresentação do memorial e dos documentos devolvendo-se ao 
apresentante, e declarando em certidão, que a dúvida foi jul
gada procedente, arquivando o mandado judicial (decreto 11. 

55.815, art. 3.°). 

8. O Oficial de Registro de Imóveis responde, civil e 
criminalmente, se efetuar o arquivamento de documentação 
contraveniente à lei ou se der certidão sem o arquivamento 
de todos os documentos exigidos, cabendo-lhe fiscalizar o cum
primento dos requisitos e exigências legais (decreto n. 55.815, 
art. 1.0, § 7.°). 

9. Enquanto não averbada a construção das edificações 
(Lei n. 4.591, de 16/12/64, art. 44), os contratos de compra 
e venda, promessa de venda, cessão desta ou de promessa de 
cessão serão averbados à margem da inscrição da incorporação 
A averbação atribui direito real do oponível a terceiros e será 
efetuada à vista do instrumento do contrato, no qual o Ofi
cial lançará nota indicativa do Livro, página e data do assento 
(decreto n. 55.815, art. 5.°). 

10. Também serão averbadas à margem da inscrição da 
propriedade edificanda, as cartas-propostas ou documentos de 
ajuste preliminar, no caso do art. 35, § 4.° da Lei n. 4.591, 
de 16/12/64, e para os efeitos previstos na mesma lei. 

11. A inscrição da incorporação será cancelada. 

a) em cumprimento da sentença; 

b) a requerimento do incorporador, enquanto nenhuma 
unidade fôr objeto de compromisso devidamente averbado, ou 
mediante o consentimento de todos os compromissários ou 
seus cessionários, expresso em documento por êles assinado 
ou por procuradores com poderes especiais (decreto n. 55.815, 
art. 6.°); 

c) pela desistência da incorporação, mediante denúncia 
por parte do incorporador ou do outorgante do ma.ndato de que 
trata o § 1.0 do art. 31 da Lei n.o 4.591, de 16 / 12/ 64, nos 
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casos previstos nos arts. 34, §§ 4.° e 5.°, e 35, § 3.°, da mesma 
Lei. 

Cancelada a inscrição, o documento que determinou o can
celamento será arquivado, juntando-se ao processo de incor
poração (decreto n.o 55.815, art. 6.° e 9.°; Lei n.o 4.591, art. 
34, § § 4.° e 5.° e art. 35, § 3.°). 

12. O cancelamento da averbação dos contratos de com
pra e venda, de promessa de venda, cessão desta ou promessa 
de cessão, a que se refere o art. 5.° do decreto n. 55.815, será 
feito; 

a) por mandado judicial; 

b) a requerimento dos contratantes do compromisso; 

c) peln resolução do contrato; 

d) pela transcrição da e::ocritura de compra e venda; 
(decreto n.o 55.815, art. 11). 

13. O registro instituído pela Lei n.o 4.591, de 16/12/64, 
tanto por inscrição como por averbação, não substitui o dos 
atos constitutivos ou translativos de direitos reais, na forma 
e para os efeitos das leis e regulamentos dos registros públicos, 
que continuam em vigor (decreto n. 55.815, art. 7.°). Aver
bada a construção das edificações (Lei n.o 4.591, art. 44, de
creto n.o 55.815, art. 13). o registro dos contratos de compra 
e venda, de promessa de venda, cessão desta ou promessa de 
cessão atenderão ao disposto nessas leis e regulamentos. 

14. A convenção de condomínio será inscrita no Livro 
8, dela devendo constar os requisitos previstos no art. 9.°, § 
3.°, da Lei n.o 4.591, de 16/12/64 e averbando-se 'Suas eventuais 
alterações (Lei n.o 4.591, art. 9.°, § 1.0 e decreto n.O 55.815. 
art. 14). 

15. Instituído o condomínio por unidades autônomas em 
edificações existentes, por ato entre vivos ou por testamento, 
será a instituição obrigatoriamente inscrita no livro 8 (Lei 
n. 4.591, art. 7.°; decreto n.o 55.815, art. 14). 

16. A adjudicação liminar dê quê trata o art. 15 § 2.°, 
da Lei n. 4.591, de 16/12/64, será inscrita no Livro 8, can
celando-se a inscrição pela transcrição da sentença definitiva 
(Lei n. 4.591, art. 15, § 7.°) ou mediante mandado judicial. 
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17. Às incorporações iniciadas antes da publicação do 
decreto n.o 55.815 não se aplicarão obrigatoriamente as regras 
sôbre os registros especiais por êle regulados. 
Publique-se. 

São Paulo, 30 de junho de 1965. 
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ANTONIO MACEDO DE CAMPOS 

Juiz de Direito da Vara de Registros 
Públicos. e da Corregedoria 

Permanente. 
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