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1º MÓDULO:  

DIREITOS REAIS 

1. PROPRIEDADE 

 

DIREITOS REAIS - PROPRIEDADE 

É o mais importante e complexo direito real. É o único direito real sobre a coisa própria (sobre os 
nossos bens), pois os demais direitos reais do art. 1225 são direitos reais sobre as coisas alheias, sobre os 
bens de terceiros. 

Quanto mais se protege a propriedade mais se estimula o trabalho e a produção de riquezas em toda a 
sociedade; negar esse direito representaria uma atrofia no desenvolvimento socioeconômico; por que estudar 
e trabalhar tanto se  o que eu ganhar e produzir não vai ficar para mim e para meus filhos? É da natureza 
humana, desde o homem primitivo, de se apoderar da caça, de peles, de armas e ferramentas. 

Nosso ordenamento protege a propriedade a nível constitucional (arts. 5º, XXII e 170, II) 
A propriedade é mais difícil de ser percebida do que a posse, pois a posse está no mundo da natureza, 

enquanto o domínio (= propriedade) está no mundo jurídico. Eu sei que vocês têm a posse das roupas, livros 
e relógios que estão usando agora, mas não tenho certeza se vocês são realmente donos desses objetos. 

Conceito: há vários: 1) propriedade é o poder pleno sobre a coisa; 2) é a submissão de uma coisa a 
uma pessoa; 3) é o direito real sobre a coisa própria, etc. 4) Adotemos o conceito do código, que é muito 
bom e a lei está sempre ao nosso alcance: ver art. 1228. 

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 

Então a propriedade é o poder de usar, fruir (=gozar) e dispor de um bem (três 
faculdades/atributos/poderes do domínio) e mais o direito de reaver essa coisa do poder de quem 
injustamente a ocupe. 
 
CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE  
1 – Complexidade: pelo conceito legal de propriedade se percebe porque se trata de um direito complexo. A 
complexidade é justamente porque a propriedade é a soma de três faculdades e mais esse direito de reaver de 
terceiros.  Expliquemos estas três faculdades e este direito de reaver: 
            Uso – é o jus utendi, ou seja, o proprietário pode usar a coisa, pode ocupá-la para o fim a que se 
destina. Ex: morar numa casa; usar um carro para trabalho/lazer 
            Fruição (ou gozo) – jus fruendi; o proprietário pode também explorar a coisa economicamente, 
auferindo seus benefícios e vantagens. Ex: vender os frutos das árvores do quintal; ficar com as crias dos 
animais da fazenda. 
            Disposição – jus abutendi; é o poder de abusar da coisa, de modificá-la, reformá-la, vendê-la, 
consumi-la, e até destruí-la. A disposição é o poder mais abrangente. 
            Exemplo: se eu sou dono de um quadro eu posso pendurá-lo na minha parede (jus utendi), posso 
alugá-lo para uma exposição (jus fruendi) e posso também vendê-lo (jus abutendi). 
           O proprietário tem as três faculdades, já o possuidor tem pelo menos uma dessas três 

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 
dos poderes inerentes à propriedade.” 

“Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome 
próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.” 
            Além de ser a soma destas três faculdades, a propriedade produz um efeito, que é justamente o direito 
de reaver a coisa (parte final do 1228). Como se faz isso, como se recuperam nossos bens que injustamente 
estejam com terceiros? 

Através da ação reivindicatória. Esta é a ação do proprietário sem posse contra o possuidor sem 
título. Esta ação serve ao dono contra o possuidor injusto, contra o possuidor de má-fé ou contra o detentor. 



 

 

Não confundam com a ação possessória. A possessória é a ação do possuidor contra o invasor, que 
inclusive pode ser o proprietário (ex: locador quer entrar a qualquer hora na casa do inquilino, alegando ser o 
dono; não pode. Mas o proprietário que aluga uma fazenda também pode usar a possessória se o MST 
ameaça invadir e o arrendatário não toma providências, afinal o proprietário tem posse indireta). A vantagem 
da possessória é a possibilidade de concessão de liminar pelo Juiz. Na reivindicatória não cabe liminar. 

Este direito de reaver é conseqüência da seqüela, aquela característica dos direitos reais e que 
permite que o titular do direito real o exerça contra qualquer pessoa. 
2 – É direito absoluto: se o proprietário pode dispor, pode abusar da coisa (jus abutendi), pode vendê-la, 
reformá-la e até destruí-la. Esse absolutismo não é mais pleno pois o direito moderno exige que a coisa 
cumpra uma função social, exige um desenvolvimento sustentável do produzir evitando poluir (ver § 1º do 
1228). 

“§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, 
a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas”. 

Respeitar a função social é um limite ao direito de propriedade; outro limite são os direitos de 
vizinhança, que veremos em breve. 

Lembro que, quando uma propriedade não cumpre sua função social, o Estado a desapropria não 
para si (o que seria comunismo ou socialismo), mas para outros particulares que possam melhor utilizá-la. 
Isso só comprova que nosso direito valoriza a propriedade privada. 
É absoluto também porque se exerce contra todos, é direito erga omnes, todos vocês têm que respeitar minha 
propriedade sobre meus bens e vice-versa. 
3 – Perpetuidade: os direitos de crédito prescrevem, mas a propriedade dura para sempre, passa inclusive 
para nossos filhos através do direito das sucessões. Quanto mais o dono usa a coisa, mais o direito de 
propriedade se fortalece. A propriedade não se extingue pelo não-uso do dono, mas sim pelo uso de terceiros. 
Então eu posso guardar meu relógio na gaveta que ele continuará meu para sempre. Eu posso passar décadas 
sem ir ao meu terreno na praia. Mas se alguém começar a usá-lo, poderá adquiri-lo pela usucapião. 
4 – Exclusividade: ver 1231 

“Art. 1.231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário”. 
O proprietário pode proibir que terceiros se sirvam do seu bem; a presunção é a de que cada bem só 

tem um dono exclusivo, mas nosso ordenamento admite o condomínio.  
5 – Elasticidade: a propriedade se contrai e se dilata, é elástica como uma sanfona; por exemplo, 

tenho uma fazenda e cedo em usufruto para José; eu perco as faculdades de uso e de fruição, minha 
propriedade antes plena (completa) vai diminuir para apenas disposição e posse indireta; mas ao término do 
usufruto, minha propriedade se dilata e torna-se plena novamente. 
 
SUJEITOS 

Quais os sujeitos no direito de propriedade? De um lado o sujeito ativo, o proprietário, qualquer 
pessoa física ou jurídica, desde que capaz. O menor pode adquirir mediante representação do pai ou do tutor. 
Do outro lado o sujeito passivo indeterminado, ou seja, todas as demais pessoas da sociedade que devem 
respeitar o meu direito de propriedade. 
OBJETO  

O objeto da propriedade é toda coisa corpórea, móvel ou imóvel. Admite-se propriedade de coisas 
incorpóreas como o direito autoral e o fundo de comércio. Lembrem-se que a pessoa mais rica do mundo 
hoje (Bill Gates) possui propriedade incorpórea protegida pelo direito do autor (os softwares). 
 
2. DIREITO DE VIZINHANÇA 

Já sabemos que a propriedade é um direito que se presume pleno, ou seja, completo com suas três 
faculdades de uso, fruição e disposição; além disso, a propriedade é um direito absoluto, assim o dono pode 
fazer o que quiser com seus bens, o que corresponde ao jus abutendi (= direito de dispor, de abusar da coisa). 
            Mas a própria lei restringe esse absolutismo da propriedade; uma das restrições, já vista, é a da 
função social da propriedade (§ 1º do 1228); outra já vista é a do abuso de direito (§ 2º do 1228); uma 
terceira restrição que vamos conhecer hoje são os direitos de vizinhança. 



 

 

            Conceito: DV são dir. de convivência decorrentes da interferência entre prédios, limítrofes ou não. 
Juridicamente falando, os vizinhos podem morar no mesmo quarteirão ou no mesmo bairro, não é apenas 
aquele que mora contíguo, que é seu confinante/limítrofe. 
            Fundamento: os DV existem para limitar a propriedade em prol do bom convívio social entre 
vizinhos, afinal o Poder Público tem interesse em que os cidadãos vivam em harmonia. Quanto pior e mais 
amontoadas as pessoas vivem, mais surgem conflitos que sempre deságuam no Judiciário. O Governo gosta 
de criticar o Judiciário, reclamar da lentidão da Justiça, etc.,  mas o Governo não investe numa política rural 
que mantenha o homem no campo, pois nas cidades os conflitos de vizinhança são muito maiores, 
sobrecarregando os Juízes. 
            Características dos DV: 1) as normas dos DV são recíprocas, ou seja, o que eu não posso fazer, meu 
vizinho também não pode. É a lei que obriga, ao invés das servidões prediais pois estas resultam de contrato 
e não são recíprocas, mas beneficiam um imóvel e prejudicam outro (ex: servidão de vista, de passagem, 
etc). 2) os DV correspondem a uma obrigação real,  que está vinculada à coisa, aplicando-se a qualquer 
proprietário, inquilino, detentor, etc. (ex: 1297: eu compro uma fazenda com a cerca quebrada, eu serei 
obrigado a reparar a cerca, não vou poder cobrar isso do ex-dono, mesmo que a cerca tenha se quebrado na 
época dele). 
REGRAS DOS DIREITOS DE VIZINHANÇA: 
1 – Do uso anormal da propriedade: é o uso nocivo da propriedade de modo a perturbar a saúde, o sossego e 
a segurança dos vizinhos (1277 e pú); 

“Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as 
interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização 
de propriedade vizinha.” 

Ex: cachorro brabo/latindo, fumaça, venda de fogos,  esgoto, árvore velha ameaçando cair, etc. O 
que é sossego do vizinho? O que é limite ordinário de tolerância? A norma é muito ampla e subjetiva, 
depende sempre do caso concreto e do bom senso do Juiz. Em algumas situações, o uso nocivo precisa ser 
tolerado pelo interesse público (ex: hospital que emite fumaça, escola que faz muito barulho, os vizinhos vão 
ter que aguentar os inconvenientes, mas terão direito a uma indenização do hospital/escola, 1278, 1279). 

“Art. 1.278. O direito a que se refere o artigo antecedente não prevalece quando as interferências 
forem justificadas por interesse público, caso em que o proprietário ou o possuidor, causador delas, pagará 
ao vizinho indenização cabal.”  

“Art. 1.279. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho 
exigir a sua redução, ou eliminação, quando estas se tornarem possíveis.” 
            O critério de “pré-ocupação” (de quem chegou primeiro), pode ajudar o Juiz a decidir, assim se você 
vai morar perto de um canil, terá que aguentar a cachorrada. Mas se acabaram de inventar um filtro para 
chaminé e você vai morar perto de uma fábrica, pode o Juiz determinar a instalação do filtro para acabar com 
o pó.  Outro critério objetivo para ajudar o Juiz é analisar o destino do bairro, residencial, comercial, social 
(barzinhos). 
            Sanções para o infrator - o vizinho que perturba a saúde, o sossego e a segurança dos outros deverá 
ser condenado a uma indenização por danos materiais e morais,  bem como a fazer cessar o inconveniente, 
sob pena de multa diária; outra sanção é a prestação de caução (= garantia, ex: fiança, hipoteca, depósito de 
dinheiro, etc) para garantir a indenização do vizinho caso o dano iminente ocorra. Vejam que a questão é 
civil, podendo resolver-se nos Juizados Especiais Cíveis, então não sobrecarreguem a polícia com brigas 
com seus vizinhos.  
2 – Das árvores limítrofes: estas regras se aplicam às árvores próximas ou no meio de dois terrenos. A árvore 
que está no meio dos terrenos pertence aos dois vizinhos (1282) 

“Art. 1.282. A árvore, cujo tronco estiver na linha divisória, presume-se pertencer em comum aos 
donos dos prédios confinantes.” 

é o que se chama de condomínio forçado. A árvore que está num terreno pertence ao dono do 
terreno, mas se seus galhos passam para o outro terreno, o vizinho poderá pegar os frutos que 
caírem naturalmente (1284 – não pode derrubar os frutos) e o vizinho ainda pode cortar os galhos (1283 – 
caso raro de justiça privada/com as próprias mãos no nosso direito). Se os frutos caem em via pública (rua, 
praça), os frutos são do dono da árvore, pois nesse caso ele não terá que pedir autorização a nenhum vizinho 
para pegá-los, não gerando assim nenhum incômodo de ter que ficar entrando na casa dos outros. 



 

 

3 – Da passagem forçada: um prédio (lembrem-se que “prédio” em direito significa imóvel, rural ou urbano, 
edificado ou não) sem saída é inútil, pois fica sem acesso para moradia e exploração econômica. Se a saída 
existe mas é muito ruim (ex: no inverno fica intrasitável), também prejudica a exploração do prédio. Então 
nestas condições o proprietário terá direito a pedir para passar pelo terreno do vizinho, pagando uma 
indenização.  É um ato lícito com dano, lícito porque autorizado pela lei, mas causa um dano/transtorno ao 
vizinho, que por isso deve ser indenizado. 

Conceito de passagem forçada: direito do dono do prédio encravado de pagar para passar pelo 
terreno vizinho, a fim de ter acesso a via pública (1285). 

Fundamento: é de interesse público que todos os prédios tenham um bom acesso para serem melhor 
explorados economicamente, gerando lucros, empregos e impostos. 

Ressalto que a passagem não é gratuita mas onerosa, e o proprietário do prédio encravado, além de 
pagar a indenização, também terá que conservar o caminho. A passagem deve ser fixada no caminho mais 
curto, no prédio mais próximo e de forma mais barata para ambos os vizinhos (§ 1º do 1285). A PF difere da 
servidão predial   pois esta decorre de contrato (acordo), seja o prédio encravado ou não, enquanto a PF é 
imposta pela lei apenas para prédios sem saída. Se o prédio tem saída mas o proprietário quer apenas 
encurtar caminho, não cabe impor a passagem forçada, mas sim celebrar através de contrato a servidão 
predial de passagem. 
4 – Da passagem de cabos e tubulações: 
            Trata-se de obrigação de tolerar que um vizinho tem para beneficiar outro vizinho com a passagem de 
cabos e tubulações subterrâneos pelo seu terreno. É uma novidade do Código de 2002, importante tendo em 
vista o avanço da tecnologia e a existência de cabos de internet, gás encanado, TV por assinatura, etc. (1286) 
Também é possível a construção de aquedutos para transporte canalizado de água (1293 a 1296). Assemelha-
se a uma desapropriação privada, pois é preciso pagar indenização. 
5 – Das águas: 
            Cresce a cada dia no mundo moderno a importância das águas, e se diz que no futuro próximo os 
países vão brigar por água potável, e não mais por territórios ou petróleo. A água é um bem maior de 
sobrevivência esgotável e é importante sua regulamentação para evitar poluição e desperdício (1291). 
            Nosso CC traz algumas regras importantes sobre as águas, vejamos: 

-1288: toda água corre naturalmente de cima para baixo, do rio para o mar, então um vizinho não 
pode reclamar do estrago que as águas vindas do terreno de cima façam no seu; o proprietário de baixo deve 
usar a criatividade e se beneficiar da sua condição inferior, construindo uma bica, um moinho, etc. 

-1290: as águas que cortam meu terreno podem ser utilizadas para consumo, mas o curso natural das 
águas não pode ser interrompido. (obs: quando a água é muita, o vizinho inferior prefere que o superior 
impeça seu fluxo, mas em época de seca é o contrário). 

- 1292: a lei estimula que as pessoas/fazendas construam barragens para represar água de chuva, 
afinal trata-se de uma água limpa. Parece existir uma contradição entre este artigo e o 1290, mas isso se 
resolve com bom senso, coibindo-se o abuso, e estimulando o maior aproveitamento da água para as pessoas 
e para a agricultura. 

- 187 e § 2º do 1228 : abuso de direito - a lei proíbe o uso da água para fins egoístas ou inúteis 
Vejam também sobre águas o Código de Águas (Decreto 24.643/34) e a Lei dos Recursos Hídricos 

(lei 9.433/97). 
6 – Dos limites entre prédios 

O Estado tem interesse que os limites entre prédios (lembrem-se que um prédio é qualquer imóvel, 
rural ou urbano, edificado ou não) sejam corretos para a devida tributação. O proprietário tem o direito de 
cercar/murar seu terreno dividindo as despesas com seu vizinho (1297). Este direito chama-se de direito de 
tapagem e o muro   pertencerá a ambos em condomínio forçado (§ 1º do 1297). Os limites podem ser fixados 
por marcos naturais, como um rio, uma serra, uma árvore, etc. (§ 2º do 1297). Se você quiser exercer este 
direito, faça um acordo com seu vizinho. Se o vizinho não quiser conversa, pegue três orçamentos do muro, 
faça o muro pelo orçamento mais baixo e vá cobrar judicialmente do vizinho a metade do custo. É permitido 
incluir no custo do muro a colocação de ofendículas para impedir a invasão (ex: pregos, cacos de vidro, 
cercas elétricas, etc., depende do costume do lugar e das normas municipais). Se você tem dúvida sobre os 
limites do seu terreno, antes de murar entre com uma ação de demarcação (1298 CC e 946, I, CPC).   
 
3 – DO DIREITO DE CONSTRUIR: 



 

 

O proprietário pode dispor (jus abutendi), então pode reformar, demolir, escavar, aterrar e construir 
no seu terreno. O direito de construir tem limites no CC e em regulamentos administrativos municipais que 
variam muito (1299). O Juiz geralmente precisa de um engenheiro civil para aplicar estes artigos. 

O poder público municipal é quem autoriza, organiza e fiscaliza as construções para a devida 
cobrança de impostos, para zelar pela segurança das obras, pelo respeito aos direitos de vizinhança, pela 
arquitetura da cidade e pela intimidade da família.  Esta autorização é necessária, mas a burocracia poderia 
ser menor para estimular as construções e a geração de empregos, afinal a construção civil emprega muita 
mão de obra sem qualificação. 

A regra geral é a da liberdade de construir, mas não se pode: 
- despejar goteiras sobre o terreno/teto do vizinho (1300) 
- não se pode abrir janelas a menos de um metro e meio do terreno vizinho, de modo que entre uma 

janela e outra deve haver três metros (1,5 m de recuo de cada lado, art. 1301); se você não vai fazer uma 
janela, pode construir na zona urbana até o limite do terreno, mas na zona rural tem que deixar três metros, 
mesmo sem abrir janela, afinal os terrenos rurais são maiores (1303). 

- não se pode encostar na parede divisória fornos muito grandes para não incomodar o vizinho (1308 
e pú). 

- não se pode construir fossa junto de poço de água (1309). 
- não se pode executar obras arriscadas (1311) 
 Sanção para o vizinho que violar estas regras: 1.312. 
 Por outro lado, o vizinho pode: 
- exercer o direito de travejar ou madeirar (1304), ou seja, em casas alinhadas pode-se construir 

apoiando na parede divisória do vizinho, pagando a devida indenização. 
- pode colocar armário até o meio da parede divisória, se já não tiver armário do outro lado (1306). 
- pode entrar na casa do vizinho para fazer as obras na sua casa com segurança (1313, I e § 1º); trata-

se de uma norma inconveniente que traz muito problema na prática, pois ninguém gosta de ver os vizinhos 
dentro de sua casa.  

Além das restrições existentes no Código Civil, o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria 
Municipal de Urbanismo, é o órgão competente para impor limites e parâmetros urbanos. 

Assim, antes de construir, é necessário consultar a Secretaria – SMU – para ter ciência da legislação 
local e restrições impostas. 
 
4. DESAPROPRIAÇÃO 

A Desapropriação é uma faculdade que cabe à Administração Pública e consiste na retirada da 
propriedade de alguém sobre um bem, desde que motivada por uma necessidade ou utilidade pública, ou 
ainda, existir um interesse social que justifique tal conduta. Este procedimento está fundamentada no 
princípio da Supremacia do Interesse coletivo sobre o individual. 

A este direito de desapropriar do Poder Público corresponde o dever de reparar o dano decorrente do 
ato estatal, de forma que os interesses públicos e do particular se harmonizem e que ambas as esferas 
jurídicas sejam respeitadas. A desapropriação deve ser acompanhada por uma indenização ao proprietário 
que perdeu o domínio sobre o bem. Em que pese ser uma faculdade da Administração, a desapropriação tem 
um caráter compulsório para o particular, que terá seu dano desagravado pela indenização recebida. 

No direito pátrio existem dois tipos de desapropriação, que se diferenciam conforme a maneira como 
é feita a indenização. Existe a desapropriação cuja indenização é feita previamente e em dinheiro, também 
chamada de desapropriação comum; além daquela cuja indenização é feita em títulos da dívida pública, 
voltada para a política urbana ou a reforma agrária. Existe ainda modalidade de expropriação a qual não 
caberá qualquer tipo de indenização. Esta apenas poderá ocorrer quando for constatada a cultura e cultivo de 
plantas psicotrópicas na terra, portanto, provenientes de atividade ilícita. 

A Constituição Federal prevê requisitos que autorizam o procedimento de desapropriação. Entre eles, 
estão elencados os seguintes: Necessidade Pública (quando, por algum problema inadiável, a Administração 
Pública encontra-se forçada a incorporar o bem do particular ao seu domínio), utilidade pública (a obtenção 
do domínio do bem é vantajoso ao interesse público, entretanto, não chega a ser inadiável), ou interesse 
social (quando a desapropriação interferir e ir ao encontro dos interesses da população carente, de forma a 
aliviar suas condições de vida). 



 

 

As hipóteses estão expressamente contidas na lei de maneira taxativa, de forma que não é possível 
utilizar de analogia e interpretação para desapropriar bem de particulares. As pessoas políticas da União, 
Estados e Municípios são as competentes para desapropriar bens pelos motivos anteriormente expostos. 

Como objeto de desapropriação pode-se citar os bens passíveis de posse e propriedade, bens imóveis, 
moveis e semoventes, corpóreos e incorpóreos. A desapropriação não ocorre apenas em bens que pertencem 
à esfera jurídica do particular, mas atinge também os bens públicos, desde que haja prévia autorização legal. 

A União pode desapropriar bens de estados, assim como os estados podem desapropriar bens dos 
municípios. Entretanto, os Estados não podem desapropriar bens da União ou de outros Estados, assim como 
os municípios não podem desapropriar bens dos estados federativos ou de outros municípios. As mesmas 
restrições devem ser aplicadas aos bens de entidades de personalidade pública como as autarquias e 
fundações públicas. 

No caso das empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias da 
união, estas entidades não podem ter seus bens que estejam afetados a finalidade pública desapropriados 
pelos estados e municípios, a não ser em casos onde o Presidente da República tenha autorizado mediante 
decreto. 

O procedimento de desapropriação deve obedecer fases estabelecidas. A primeira delas consiste na 
fase declaratória, e caracteriza-se na declaração da utilidade pública de determinado bem, assim como 
constatação do estado do bem. Esta fase visa conferir à Administração Pública o direito de verificar, analisar 
o bem. Aqui abre-se a possibilidade para que a Administração adquira o bem e, quando o fizer, o fará de 
maneira compulsória. Isto pode ocorrer de forma extrajudicial – para os casos onde o expropriante e o 
expropriado chegam administrativamente a um acordo acerca do preço do bem; ou judicialmente, situação 
esta que caberá ao juiz fixar o valor da indenização. A partir de então, tem-se fase de Imissão Provisória na 
Posse. Nesta fase, a posse do bem objeto da desapropriação é transferida para o expropriante, mediante 
ordem judicial, no início do processo. 

A imissão provisória na posse pode ocorrer desde que a administração pública – expropriante - 
declare motivo de urgência e faça o depósito de quantia fixada nos termos da lei. 

O expropriado deve receber indenização justa, que corresponda ao real valor do bem, de forma que 
não tenha seu patrimônio diminuído. Este valor devem estar corrigido e incluir as taxas de juros moratórios e 
compensatórios, os honorários de advogado e demais despesas com o procedimento de desapropriação. 

A desapropriação se consuma apenas após o pagamento da indenização e, enquanto não consumada, 
cabe à entidade da administração pública a possibilidade de desistir do procedimento, desde que devolva o 
bem e indenize o proprietário dos prejuízos sofridos. No caso onde o pagamento se dá através de títulos, a 
transferência do bem ocorrerá apenas após a emissão do título. 
 
5. TOMBAMENTO: 

O tombamento  consiste em uma intervenção branda do Estado na propriedade privada com o fim de 
preservar bens móveis, imóveis, corpóreos ou incorpóreos que detenham relevante valor histórico, científico, 
tecnológico, artístico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, conforme dispõe 
exemplificativamente o artigo 216 Constituição Federal e em seus incisos. 

O proprietário do bem tombado deverá preservar e manter as características do mesmo, entretanto, 
não é vedada sua alienação, desde que o Poder Público seja devidamente notificado e exerça seu direito de 
preferência na compra do bem. Entretanto, as possíveis obras realizadas para a conservação do bem deverão 
ser previamente aprovadas pelo órgão que efetuou o tombamento. A aprovação está vinculada ao nível de 
conservação do bem. 

A destruição, inutilização ou deterioração de bens tombados pela autoridade pública competente 
implica em crime previsto pelo artigo 165 do código Penal Brasileiro, punido com pena de seis meses a dois 
anos e multa. 

Existem seis modalidades de tombamento, são eles: voluntário, compulsório, provisório, definitivo, 
geral e individual. 

O tombamento voluntário ocorre quando o proprietário do bem solicita seu tombamento, ou quando 
o mesmo concorda com tal procedimento sem oposição, quando notificado. 

O tombamento compulsório  ocorre quando o órgão competente da administração Pública promove o 
tombamento contra a vontade de seu proprietário. Este, por sua vez, opõe-se judicialmente ao aludido 
procedimento administrativo. 



 

 

No tombamento provisório, incidirão sobre o bem os efeitos do processo de tombamento antes 
mesmo do trânsito em julgado. 

Quando o tombamento é definitivo, todos os efeitos já foram produzidos, chegando-se assim ao fim 
do processo de tombamento. 

Na modalidade individual, o tombamento incide sobre apenas um bem, diferentemente da 
modalidade geral, que incide sobre uma universalidade de bens, como uma cidade, a título de exemplo. 

Compete concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre o tombamento, 
conforme disposição do artigo 24 da constituição Federal. Em relação à competência para a execução do 
tombamento, estão autorizados a União, Estados e Municípios. 

No âmbito federal, o órgão competente para executar o tombamento é o Instituto Brasileiro do 
Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN- Autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura). No 
âmbito estadual e municipal, a competência é atribuída ao órgão criado para essa função. 

O tombamento não gera para o proprietário direito à indenização, pois o bem continua no domínio e 
na posse do proprietário. Este somente terá tal direito se houver dano no bem. 
 
6. POSSE E SEUS EFEITOS 
Posse (art. 1196/1224, CC) 

O estudo da POSSE e seus efeitos nesse curso tem por objetivo dar ao aluno a distinção entre POSSE 
e PROPRIEDADE com fins de aplicação ao Processo de Legalização. Assim, não iremos aprofundar muito 
os conceitos jurídicos por não serem objetos do presente estudo. 

Todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário. 
Sobre o conceito de posse há duas teorias: 
a)Subjetiva (Savigny); 
b)Objetiva (Jhering). 
Para savigny, para ser possuidor a pessoa precisa de 2 requisitos: “corpus” e “animus”, ou seja, tinha 

que provar a apreensão física da coisa, o contato físico com a coisa. 
Para Jhering, para ser possuidor basta se comportar como dono, o comportamento de dono. Porque 

para os olhos dos outros, quem se comporta como dono é do dono da coisa. É a exteriorização da 
propriedade. 
 
CLASSIFICAÇÃO DA POSSE  

Posse de boa-fé e má-fé 
Fala-se de boa-fé quando a pessoa não sabe da irregularidade que impede a posse dela. 
Fala-se em má-fé quando a pessoa sabe da irregularidade que impede a posse dela. Assim, boa-fé e 

má-fé estão relacionadas ao conhecimento ou não da irregularidade que impede o exercício da posse. 
Quem tem justo título presume-se de boa-fé. Justo título é qualquer documento hábil que demonstre 

a aquisição da posse. 
Em suma, o Código Civil menciona que quem tem justo título presume-se de boa-fé (art. 1201, CC). 

“Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a 
aquisição da coisa.” 

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, 
ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.” 

Entende-se por justo título qualquer documento hábil para comprovar a posse. Ex. Contrato, 
testamento, sentença, formal de partilha, etc.  

Posse justa e injusta  
A posse injusta é: 
a)Violenta: mediante ameaça física ou moral; 
b)Clandestina: sem o conhecimento do legítimo titular; 
c)Precariedade: mediante quebra ou abuso da confiança. Ex. não devolução do imóvel locado no 

prazo estipulado. 



 

 

A posse injusta poderá durar ou não mais de um ano e um dia, gerando medidas judiciais diferentes 
para cada caso. 

Ação de força nova: ocorre quando a posse injusta dura menos de ano e dia e a ação possessória 
cabível seguirá o rito especial do CPC (art. 920 e ss do CPC), com direito a liminar. 

“Art. 920 - A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz 
conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam provados.” 

Ação de força velha: 
ocorre quando a posse injusta dura mais de ano e dia e a ação possessória cabível seguirá o rito 

ordinário, sem liminar, mas com tutela antecipada.  
 
7. O PROPRIETÁRIO LEGAL  

O proprietário legal – artigo 1.245 do Código Civil 
Somente com o registro no competente Registro de Imóveis, a propriedade do bem passa do 

vendedor para o comprador. A simples assinatura de um instrumento de contrato ou acordo verbal com o 
vendedor não é suficiente para que o comprador se torne proprietário. 

A importância do registro do título de transmissão da propriedade imobiliária está evidenciada no 
artigo 1.245 do Código Civil: 

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no 
Registro de Imóveis.” 

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do 
imóvel. 

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e 
o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel (BRASIL, 2002). 

Quando houver alguma pendência obrigacional, a celebração de "promessas de compra e venda", 
sem cláusulas de arrependimento, devidamente registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis, é o 
caminho legal para se garantir a aquisição do imóvel. Sem sombra de dúvidas, o registro garante o direito à 
eventual celebração da compra e venda definitiva, caso não seja observado qualquer inadimplemento, nos 
termos do artigo 1.417 do Código Civil. 

Assim, se o comprador não registra a escritura pública, exatamente pelo fato de o vendedor continuar 
a ser o proprietário, seus credores poderão pedir que seja o imóvel penhorado e leiloado para pagamento das 
dívidas. Além disso, poderá o vendedor, que é ainda o proprietário, vender novamente o bem para outra 
pessoa, outorgando a ela outra escritura de compra e venda. O registro do título no cartório imobiliário é ato, 
portanto, constitutivo do direito de propriedade. 

Mesmo nos casos de sucessão, usucapião, acessão, bem como desapropriação, em que a propriedade 
decorre de ato diverso do registro (sentença, óbito, posse prolongada), o registro é indispensável, porque ele 
representa a proteção contra atos de alienação por terceiros, e de má-fé. Será sempre o registro que dará a 
segurança. Bastante comum é a crença de pessoas que pensam serem “proprietárias” de um imóvel apenas 
porque pagaram ao proprietário determinada quantia e dele receberam algum tipo de recibo, instrumento 
particular ou contrato. Na verdade, essas pessoas possuem um direito (obrigacional) contra o proprietário, 
pois pagaram o preço, mas não possuem um direito de propriedade sobre o imóvel. 

Conforme dispõe o parágrafo primeiro do art. 3º, do Regulamento de Licenciamento e Fiscalização 
(RLF), o requerimento inicial para abertura de processo administrativo de legalização de imóveis poderá ser 
firmado por proprietário ou interessado. Isso acontece porque no processo administrativo não se discute a 
propriedade, o direito real sobre o imóvel, mas sim o atendimento às condições edilícias, a adequação aos 
parâmetros urbanos diante da pretensão do autor em edificar no solo municipal.  
Assim, admite o legislador municipal que o requerente seja até mesmo o adquirente, aquele que, através de 
escritura pública ainda não registrada, assuma a responsabilidade de cumprir as exigências legais para obter a 
licença de obras e o consequente habite-se. Conforme dispõe o RFL, são responsáveis: o requerente titular do 
processo, qualquer que seja sua qualidade; o proprietário; o promitente comprador; cessionário; e promitente 
cessionário imitidos na posse. 

O Decreto n.º 3.800, de 20 de abril de 1970, aprova os regulamentos complementares à Lei de 
Desenvolvimento Urbano do então Estado da Guanabara. No art. 3º, Capítulo I, Seção II, do Regulamento de 
Licenciamento e Fiscalização: 

 



 

 

“Art. 3.° - O pedido de licenciamento, seja qual fôr o seu fim, será dirigido à autoridade competente 
para apreciá-lo.” 

§ 1.° - O requerimento será firmado pelo proprietário ou pelo interessado, indicando sua 
qualificação e endereço. Quando o requerimento for firmado por procurador, deverá ser juntado o 
competente instrumento de procuração (ESTADO DA GUANABARA, 1970). 

 
Neste sentido, o artigo 67, do Regulamento de Parcelamento de Terra, incluído no Decreto n.º 3.800, 

de 20 de abril de 1970, dispõe: 
“Art. 67 - Para os efeitos dêste Regulamento, o promitente comprador, o cessionário e o promitente-

cessionário, desde que imitidos na posse do imóvel, são equiparados ao proprietário.” 
§ 1.º - Equiparam-se, também, ao proprietário os locatários, os posseiros, os ocupantes ou os 

comodatários de imóveis pertencentes a União, Estados, Municípios ou Autarquias. 
§ 2.º - Tratando-se de imóvel loteado, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações 

previstas neste Regulamento é do proprietário do loteamento, a menos que o adquirente do lote ou dos 
direitos a ele relativos, já haja executado obras no mesmo (ESTADO DA GUANABARA, 1970). 
 

Importante ressaltar que, por ocasião da inclusão predial para alteração de dados cadastrais, somente 
se altera a titularidade do cadastro de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mediante apresentação de 
Registro Geral de Imóveis, onde conste o nome do proprietário. Isso porque o proprietário assume a 
obrigação tributária de pagar o IPTU e para isso é necessário que tenha o justo título devidamente registrado.  
Normalmente, ao efetuar o registro da escritura de compra e venda, o Registro de Imóveis emite Guia de 
Comunicação ao Cadastro de IPTU, para que sejam atualizadas as informações de propriedade e endereço do 
proprietário. É possível que o endereço e o nome do destinatário, ou seja, para onde e para quem será 
encaminhado o talão de IPTU, seja diferente do endereço da propriedade e do proprietário. Isso ocorre 
porque em alguns casos o imóvel está alugado e o proprietário legal, responsável pelo pagamento do 
imposto, determina que o talão seja encaminhado para local que tenha acesso e controle sobre o pagamento 
devido. O proprietário poderá ainda requerer o pedido de licenciamento do locatário, mediante apresentação 
de contrato de locação e autorização específica do titular do direito sobre a pretensão do locador em edificar 
ou alterar o imóvel locado. 

Mesmo quando o proprietário outorga procuração com poderes específicos para outra pessoa o 
representar, o processo administrativo deverá ser requerido em nome do proprietário legal, acompanhando o 
pedido do instrumento de procuração com firma reconhecida e cópia da identidade do procurador. 

Ocorrendo o falecimento do requerente e aberta a sucessão, deverá o inventariante – nomeado pelo 
Juízo para representar o espólio – dar prosseguimento ao processo administrativo de legalização. Ainda 
assim, não poderá requerer em seu nome, mas sim na qualidade de representante legal do espólio de (...). 
Como se pode observar, a propriedade somente será transmitida com o devido registro do inventário no 
Registro Geral de Imóveis. 
8. USUCAPIÃO 

Como é comum nos dias de hoje, por meio de uma ação judicial chamada Usucapião o possuidor de 
um bem imóvel que esteja na posse do mesmo, com boa fé, salvo os casos previstos na Constituição Federal 
(CF/88), e por um prazo mínimo de cinco anos (os prazos variam de acordo com o caso), poderá adquirir a 
propriedade do bem em caráter definitivo, neste caso são contados os fatores tempo e posse, sendo a 
usucapião um tipo de prescrição aquisitiva, ou seja, uma aquisição da propriedade que ocorre pela passagem 
do tempo. 

Para tanto, são necessários alguns requisitos essenciais que vão além da boa fé, tais como: 
1. Que o possuidor que quer pedir o usucapião, realmente esteja no imóvel com intenção de posse, 

explorando o bem sem subordinação a quem quer que seja, com exclusividade, como se proprietário fosse; 
2. Que a posse não seja clandestina, precária ou mediante violência; 
3. Que seja então, posse de forma mansa, pacífica e contínua. 
Como visto, não preencherá os requisitos para usucapião, o possuidor que ocupa o imóvel tendo 

conhecimento de que não é o proprietário, caso dos caseiros, locadores, entre outros, pois este tipo de posse 
não gera ânimo de dono da coisa, distinguindo o possuidor do proprietário. 



 

 

Vale registrar que as áreas públicas em geral não podem ser objeto de usucapião, mas mesmo assim, 
em todas as ações devem ser citadas as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, para conhecimento 
e manifestação. 

Poderá ser usucapido o terreno sem demarcação e sem matrícula no cartório de imóveis, assim como 
pode ser usucapido um apartamento ou casa devidamente regularizada e registrada. 

 
TIPOS DE USUCAPIÃO 
 USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL HABITACIONAL: 

 PRAZO (posse contínua): - 5 anos 
 REQUISITOS:  

- Não se exige boa fé ou justo título; 
-O imóvel URBANO não pode ultrapassar 250 m²; 
- O possuidor não pode ser titular de outro imóvel, seja ele rural ou urbano; 

  USUCAPIÃO ORDINÁRIA/COMUM: 
 PRAZO (posse contínua): - 10 anos; 
 REQUISITOS: 

- Posse mansa, pacífica e contínua; 
- Boa fé; 
- Justo Título (Qualquer instrumento que justifica a ilusão do possuidor de que teria a condição de 

proprietário). 
 
 USUCAPIÃO ORDINÁRIA HABITACIONAL: 
 PRAZO (posse contínua): - 5 anos; 
 REQUISITOS: 

- Posse mansa, pacífica e contínua; 
- Finalidade habitacional (em solo urbano); 
- Boa fé; 
- Justo Título. 

 USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA: 
  PRAZO (posse contínua): - 15 anos; 
 REQUISITOS: 

- É necessária a posse mansa e contínua, contudo, não se exige boa fé ou justo título; 
  USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA HABITACIONAL: 
 PRAZO (posse contínua): - 10 anos; 
 REQUISITOS: 

- É necessária a posse mansa e contínua de imóvel urbano para fins de moradia, contudo, não se 
exige boa fé ou justo título; 

 Com relação à tramitação, é importante saber que deverão ser incluídos na ação de usucapião, além 
da Fazenda Pública, o proprietário do imóvel e vizinhos, chamados de confrontantes, que deverão se 
manifestar a respeito do pedido. Sendo julgada procedente a ação, a carta de sentença contendo a descrição 
do imóvel servirá para fins de registro na matrícula do imóvel perante o cartório de imóveis competente. 
Caso já exista matrícula, esta deverá ser cancelada para abertura de uma nova. 
 ITBI? 
 Vale também ressaltar, que eventuais impostos incidentes sobre transferência do imóvel, não serão 
cobrados, pois o instituto não implica em transmissão, mas em aquisição originária da propriedade. 
 
9. USUFRUTO 
 
 O Usufruto é um direito real que recai sobre coisa alheia, de caráter temporário, inalienável e 
impenhorável, concedido a outrem para que este possa usar e fruir coisa alheia como se fosse própria, sem 
alterar sua substância e zelando pela sua integridade e conservação. 
 O usufrutuário poderá utilizar e perceber os frutos naturais, industriais e civis da coisa, enquanto o 
nu-proprietário possui a faculdade de dispor da mesma. 



 

 

 Diz-se que este instituto possui caráter temporário porque não se prolonga além da vida do 
usufrutuário (conforme disposição do artigo 1410 do Código Civil). O usufruto pode admitir menor duração 
quando convencionado a termo ou condição resolutiva. Tal caráter temporário deriva de sua função intuito 
personae, dada sua finalidade de beneficiar pessoas determinadas. 
 Dada a vitaliciedade do usufruto, caso ocorra a morte do usufrutuário, se os herdeiros resistirem na 
restituição da coisa, poderá o nu-proprietário ajuizar ação de reintegração de posse, em função do esbulho 
pela precariedade. 
 A inalienabilidade é a impossibilidade de o usufrutuário transmitir a coisa a outrem, de forma 
onerosa ou gratuita, em função de seu caráter intuito personae. (Artigo 1393, CC). Entretanto, o usufrutuário 
poderá ceder o exercício do direito, de forma gratuita ou onerosa, como no caso de arrendamento. (Artigo 
1399, CC). 
 A impenhorabilidade é outra característica deste instituto, porém, não impede que o penhor recaia 
sobre seus frutos. 
 O usufruto se constitui através de lei (usufruto legal), de negócio jurídico (usufruto convencional) ou 
de usucapião. 
 A extinção do usufruto está relacionada no artigo 1410 do Código Civil e em seus incisos. Pode se 
dar pela morte do usufrutuário, pois como o usufruto é direito real temporário e intransmissível, a morte do 
usufrutuário é o limite máximo de sua duração, ainda que o direito tenha se estabelecido por prazo 
determinado, se o usufrutuário falecer antes do término deste prazo, extinguir-se-á o usufruto. 
 A relação jurídica também poderá se extinguir pela destruição total da coisa concedida em usufruto, 
pois o direito não sobrevive sem seu objeto. 
 

ANOTAÇÕES: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 



 

 

TRIBUTOS: IPTU, INSS, ISS E ITBI 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND – CONSTRUÇÃO CIVIL 
O QUE É? 

É o documento emitido pelo INSS, destinado a comprovar a regularidade em relação as 
contribuições previdenciárias, por parte das empresas em geral e equiparados. A CPD (Certidão Positiva de 
Débitos) com efeitos de negativa, produz os mesmos efeitos da CND, sendo expedida em cumprimento à 
determinação judicial. 

Esta certidão comprova a regularidade do sujeito passivo em relação às contribuições previdenciárias 
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, incluindo as inscrições em Dívida ativa do INSS. 

 
QUANDO DEVE SER EXIGIDA NA CONSTRUÇÃO CIVIL? 

Do proprietário pessoa física ou jurídica de obra de construção civil e da construtora: 
quando da averbação da obra no Cartório de Registro de Imóveis. 
Do incorporador: 
na ocasião da inscrição ou revalidação de memorial de incorporação no Cartório de Registro de 

Imóveis. 
Regularização de Obra de Construção Civil 

Obra de construção civil: é a construção, a demolição, a reforma, a ampliação de edificação ou 
qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo. 

Responsáveis: são responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de execução de obra 
de construção civil, o proprietário do imóvel, o dono da obra, o incorporador, o condômino da unidade 
imobiliária não incorporada na forma da Lei n° 4.591/1964, e a empresa construtora. O responsável pela obra 
de construção civil pessoa jurídica, está obrigado a efetuar escrituração contábil relativa à obra. 

A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é responsável pelo 
pagamento de contribuições em relação à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados que lhes 
prestam serviços na obra, na mesma forma e prazos aplicados às empresas em geral. 
Cadastro Específico do INSS (CEI), Matrícula CEI: 

No ato da inclusão no CEI, deverão ser informados todos os dados identificadores do contribuinte, 
do co-responsável e do contador, quando for o caso, não sendo exigido nenhum documento comprobatório 
nesta ocasião, com exceção do contrato de empreitada total de obra a ser realizada por empresas em 
consórcio, onde este tem tratamento especial abaixo. As informações fornecidas são de sua inteira 
responsabilidade, podendo a qualquer momento ser exigido a sua comprovação. 
ONDE REQUERER A CND:  

A CND de obras deverá ser requerida, obrigatoriamente, nos Postos de Arrecadação e Fiscalização 
da Receita Federal do Brasil, mediante agendamento prévio somente feito através da Internet, no site 
 https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/RegrasAgendamento.aspx onde o 
contribuinte irá agendar dia, local e hora de atendimento. 
  
DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE A OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CND PARA 
AVERBAÇÃO DE IMÓVEIS E DECADÊNCIA 

Conforme o artigo 47, inciso II, da Lei nº 8.212/91, é exigida Certidão Negativa de Débito -CND, 
fornecida pelo órgão competente, do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, 
quando de sua averbação no registro de imóveis, uma vez que a prática do ato de averbação, sem a devida 
comprovação da inexistência de débitos tributários em face do INSS, acarreta a sua nulidade e a 
responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, nos termos do 
artigo 48 do diploma legal em tela. 

 A contribuição social vinculada à mão-de-obra empregada na construção civil liga-se ao imóvel e 
transmite-se ao adquirente. O fornecimento da CND desonera o imóvel e permite que ele seja alienado sem 
que haja qualquer responsabilidade tributária do adquirente, o que confere segurança e estimula as 
construções e transações imobiliárias. 

Na falta de prova regular e formalizada, o § 4º do artigo 33 da Lei nº 8.212/91, prescreve que o 
montante dos salários pagos pela execução da obra de construção civil pode ser obtido mediante o cálculo da 
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao 



 

 

proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova 
em contrário. A regra colima assegurar a celeridade das transações imobiliárias, dispensando as construtoras 
de submeterem ao procedimento, em geral demorado, de fiscalização e apuração do montante devido. Assim, 
para evitar a aferição indireta da folha de salários, o construtor deve manter registro escriturado dos 
pagamentos efetuados aos seus empregados. Ademais, essa aferição indireta tem uma presunção relativa de 
veracidade, porque pode ser afastada caso o contribuinte apresente prova em contrário, consoante a ressalva 
do próprio dispositivo legal. 

O STF julgou inconstitucional os art 45 e 46 da lei 8212/91, que dava o prazo de decadência das 
contribuições previdenciárias em 10 anos. Editando assim, Sumula vinculante número 8. O motivo da 
declaração foi o art 146, III, b) da constituição federal. Agora, o prazo para a prescrição passa a ser o dado no 
CTN, ou seja, as contribuições previdenciárias prescrevem em 5 anos. 

Para obter o reconhecimento da decadência terá que comparecer a uma agência da Receita Federal 
do Brasil da circunscrição em que se realizou a obra de construção. 
Terá que preencher um formulário chamado DISO - Declaração de informação sobre obra. Terá que juntar 
documentos que comprovem que a obra foi construída a mais de 5 anos. A IN 03/SRP art 482 e seguintes dá 
a relação de documentos passiveis de comprovar a prescrição: 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DICAS IMPORTANTES: 
 

Como vimos, o prazo para se obter a decadência junto ao INSS para emissão de CND é de cinco 
anos conforme Código Tributário Nacional. Mas atenção: Não basta o contribuinte alegar que sua obra é 
existente desde o tempo de seu avô... é necessário PROVAR!! 

É muito comum usarmos o carnê de IPTU como prova, desde que nele conste a área de acordo com o 
que foi licenciado, aprovado e constante na Certidão de Habite-se. 

Outro documento fundamental e sempre exigido pela Receita Federal é a Certidão de Histórico 
Fiscal emitida pela Secretaria Municipal de Fazenda. Essa certidão trará informações importantes quanto ao 
cadastro do imóvel, tais como área, idade, proprietário, etc. 

Poderemos ainda apresentar segunda via da Certidão de Habite-se com a data comprovando a 
decadência de cinco anos, comprovação da data da ligação de luz e água(embora não tragam a área 
construída servem para comprovar, associada ao IPTU, a idade do imóvel). 

Caso não se consiga provar a idade de cinco anos para a decadência, vale algumas dicas para redução 
do valor a pagar: 

O INSS tem parâmetros diferenciados para áreas de varandas, garagens e terraços. Procure destacar 
essas áreas nos projetos aprovados de forma a obter reduções. Nem sempre o engenheiro/arquiteto tem o 
cuidado de diferenciar essas áreas, até porque não há exigência da Prefeitura Municipal, mas na hora de 
pagar o INSS e também o ISS, essas áreas fazem a diferença. 

Um dos parâmetros para cobrança do INSS é o número de banheiros, além da área total e padrão de 
acabamento. Se você está construindo a casa de seus sonhos, deixe aquele banheiro de empregadas para uma 
segunda fase da obra, após a averbação da construção. A diferença de um banheiro é significativa no cálculo 
do valor a pagar. 

Por fim, fica a dica de que o cálculo para pagar o INSS de construção é bem mais barato do que o 
valor a pagar sobre uma modificação e acréscimo. 

 
PROVIMENTO 41/2013 

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro de 21 de junho de 2013 
Ano 5 - n° 187 / 2013 
Caderno I – Administrativo 
Processo: 2012 – 0168131 
Assunto: SUGESTÕES. ANOREG/RJ P/ APERFEIÇOAR DISCIPLINA NORMATIVA DA 

ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS  
ANOREG – ASSOC. NOTARIOS E REGISTRADORES DO BRASIL RENALDO BUSSIERE 
PARECER 
A Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – ANOREG/RJ solicita a 

revisão do artigo 589 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, que retrata a exigência 
de apresentação de certidões de regularidade fiscal para efeito de averbação de obra de construção civil. 

O artigo 589 da CNCGJ prevê: 
“Art. 589. A CND do INSS é documento obrigatório para a averbação de obra de construção civil, 

tanto para prédios situados na zona urbana, como na zona rural, salvo as exceções legais.” 
Parágrafo único. Para a averbação de obra de construção civil executada por empresa, será necessária 

também a apresentação de certidão negativa de tributos federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal. 
Essa questão, relativa à exigência de apresentação de certidões de quitação fiscal para fins de se promover o 
registro imobiliário, já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 394/DF, a respeito da regra 
geral do artigo 1°, IV da Lei n° 7.711/88. 

A propósito: 
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu parcialmente da 

ação direta e, na parte conhecida, julgou-a procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, 
incisos I, III e IV, e §§ 1º, 2º e 3º da Lei nº 7.711/88, explicitando-se a revogação do inciso II do artigo 1º da 
referida lei pela Lei nº 8.666/93, no que concerne à regularidade fiscal. Votou o Presidente, Ministro Gilmar 
Mendes. Falou pela requerente o Dr. Cássio Augusto Muniz Borges. Ausentes, justificadamente, a Senhora 
Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento o Senhor Ministro Carlos Britto. Plenário, 25.09.2008. 



 

 

Por sua vez, a matéria vem sendo enfrentada pelo egrégio Conselho da Magistratura, que tem 
reiterado o entendimento de que a apresentação da certidão de regularidade fiscal não pode ser exigida para 
fins de registro imobiliário. 

Veja-se: 
Processo nº 0040101-57.2012.8.19.0001 
Rel: Des. Nascimento Póvoas  
(Conselho da magistratura) Reexame necessário. Dúvida registral. Negativa de averbação de 

modificação de construção motivada por não se exibir Certidão de Quitação expedida pela Previdência 
Social (atual CND do INSS). Dúvida julgada improcedente. Reexame da matéria em duplo grau obrigatório, 
por imposição do art. 89 § 2º do CODJERJ. Inexigibilidade da apresentação da CND do INSS por constituir 
verdadeira sanção política, como decidido pelo E STF nas ADIs nº 173/DF e 394/DF. Confirmação do 
julgado. 

Relatados; decide-se. 
Com as vênias devidas a quem entenda diferentemente, incabíveis são as exigências formuladas pelo 

Oficial Registrador no caso em exame, consistentes elas na apresentação de certidões negativas de débitos 
(CND) relativamente ao INSS e a tributos federais, e cuja ausência não pode servir de óbice ao ato registral 
pretendido, pelas mesmas razões que levaram o C. Supremo Tribunal Federal a declarar a 
inconstitucionalidade do artigo 1°, incisos I, III e IV e dos §§ 1°, 2° e 3° da Lei n° 7.711/88, ficando 
consignada a revogação do inciso II do artigo 1° da referida lei, pela de n° 8.666/93, no que concerne à 
regularidade fiscal. 

Com efeito, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 173 e 394, a Suprema 
Corte deste País novamente decidiu pela inconstitucionalidade de normas que condicionam a prática de atos 
da vida civil e empresarial à quitação de créditos tributários exigíveis, decorrentes de tributos e penalidades 
pecuniárias, bem como de contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias, uma vez que 
tais previsões se constituem em autênticas sanções políticas. 

Deve-se, pois, preservar o entendimento já pacificado naquele Excelso Tribunal, quando se 
proclamou a inconstitucionalidade dos incisos I, III e IV do artigo 1° da Lei n° 7.711/88 por afronta ao 
disposto no artigo 5°, XXXV da Constituição Federal, “na medida em que ignoram sumariamente o direito 
do contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade de créditos tributários”, e violam 
igualmente o art. 170, parágrafo único da Constituição, garantidor do exercício de atividades profissionais ou 
econômicas lícitas. 

Assim, a exigência de apresentação da CND do INSS constitui verdadeira sanção política, 
constrangendo o Contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento de crédito tributário sem que se instaure o 
devido processo legal, e, por isso, mesmo diante da regra contida no art. 47 da Lei n° 8.212/91, que exige a 
apresentação da CND quando da averbação da obra no registro de imóveis, têm eficácia vinculante, no caso 
concreto, as razões de decidir das referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, que refletem o 
pensamento da mais alta Corte do País. Inexiste razão, pois, para se acolher o opinamento da preclara 
Procuradoria da Justiça, motivação essa que conduziu ao julgamento tal como proclamado na parte 
dispositiva deste Aresto.  
 
Rio de Janeiro, 25 de Abril de 2013.  
 
Des Nascimento Póvoas  
Relator  
Processo nº: 0075390-51.2012.8.19.0001  
Relator: Desembargador ANDRÉ ANDRADE 
 

A C Ó R D Ã O 
Duplo grau obrigatório. Dúvida. Negativa de averbação de demolição, construção e registro de instituição de 
condomínio.  
Adiamento em razão da não apresentação da CND do INSS. Sentença de improcedência da dúvida, 
excluindo a apresentação da CND, por inconstitucional. Duplo grau obrigatório. Parecer da Procuradoria 
Geral de Justiça, pugnando pela reforma da sentença. Exigência de apresentação da CND do INSS que 
constitui, conforme ADIs nº 173/DF e 394/DF, verdadeira sanção política.  



 

 

Aplicação da teoria dos motivos determinantes. Desprovimento do apelo. Manutenção da sentença.  
 

V O T O 
Cuida-se de dúvida suscitada pelo Oficial do Cartório do 8º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca da Capital (fls. 3), perante o Juízo da Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital, versando 
sobre averbação de demolição, construção e registro da instituição de condomínio dos antigos prédios nºs 68 
e 70 situados à rua Lima Drumond e do novo prédio do mesmo logradouro constituído dos apartamentos 
101/8, 201/8, 301/8 e 401/8 (quatro pavimentos e cobertura), atribuindo-lhes frações ideais e vagas de 
garagem, com área total de 2.933,43 m2. 

O Oficial adiou o registro do título, tendo em vista a ausência de certidão conjunta de débitos 
previdenciários (CND/INSS) e de tributos federais expedida pela Secretaria da Receita Federal. 

Impugnação da dúvida (fls. 18/52), argumentando a inconstitucionalidade da exigência. 
Manifestação do Ministério Público (fls. 79) opinando pela improcedência da dúvida. 
Sentença (fls. 63/64) julgando improcedente a dúvida, para entender que a exigência é 

inconstitucional. 
Os autos vieram a este E. Conselho da Magistratura, em razão do duplo grau obrigatório de 

jurisdição, nos termos do disposto no artigo 89, § 2º, do CODJERJ. 
Parecer (fls. 18/30) da Procuradoria Geral de Justiça, opinando pela reforma da sentença, de modo a 

exigir a apresentação da CND do INSS. 
É o relatório. 
A sentença deve ser confirmada. 
A exigência de apresentação da CND do INSS já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que 

reconheceu, através do que restou decidido nas ADIs nº 173/DF e 394/DF, que a exigência de apresentação 
da CND constitui verdadeira sanção política, constrangendo o contribuinte, por vias oblíquas, ao 
recolhimento de crédito tributário. 

Com base na teoria dos motivos determinantes, afasta-se a referida exigência. 
Por todo o exposto, em sede de reexame necessário, CONFIRMA-SE A SENTENÇA. 

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2013.  
Desembargador ANDRÉ ANDRADE  
Conselho da Magistratura  
PROCESSO Nº 0411573-79.2011.8.19.0001  
RELATOR: DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES  
Reexame necessário. Dúvida Registral. Requerimento de registro de Carta de Adjudicação e averbação de 
construção de prédio nos fundos do terreno. Negativa de registro ante a ausência de apresentação de Certidão 
Negativa de Debito expedida pelo INSS, bem como certidão de HABITE-SE. Sentença julgando 
improcedente a Dúvida. Encaminhamento dos autos a este E. Conselho da Magistratura, por imposição do 
artigo 89, § 2º do CODJERJ. Parecer do Ministério Público de 2° Grau, opinando pela reforma do julgado, 
julgando-se procedente a Dúvida ante a exigência legal de apresentação das certidões. 

Exigência de apresentação de CND que se afigura como sanção política e óbice ao registro que não 
se justifica. INSS possui outros meios de apurar a verificação de eventuais pendências e promover sua 
cobrança. Existência de diversos precedentes deste Egrégio Conselho da Magistratura. Afastada a incidência 
da lei. Eficácia vinculante dos próprios fundamentos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo C. 
STF. Desnecessária, também, a exigência de apresentação de certidão de HABITE_SE de construção que 
está cadastrada junto ao Poder Público Municipal desde 1955. Documentos juntados nos autos de 
arrolamento não deixam dúvidas de que o prédio 1446-fundos faz parte do Lote 08 da Quadra 27 do PA 
16199, no qual se encontra o prédio 1446-frente. Confirmação da sentença.  
 
É o relatório. Voto:  

Em que pese o ilustre parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, entendo que a sentença não 
merece nenhum reparo, uma vez que sua fundamentação apresentou-se correta quanto à análise da situação 
ora em estudo, entendendo ser improcedente a dúvida suscitada. 

No que tange à exigência formulada quanto à necessidade de apresentação de CND, este Egrégio 
Conselho da Magistratura já se manifestou pela sua prescindibilidade em diversos julgamentos anteriores, 



 

 

como nos processos 0416286-05.2008.8.19.0001, 0238660-28.2010.8.19.0001, 0253192-07.2010.8.19.0001, 
0319867-49.2010.8.19.0001, entre outros.  

Pois bem. É certo que o Oficial Registrador exerce sua atividade, limitado à obediência da 
determinação legal e à observância dos requisitos técnicos e funcionais impostos pelo Poder Judiciário.  

Entre os deveres inerentes ao oficio de delegatário do registro de imóveis está o de fazer rigorosa 
fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhes forem apresentados em razão do 
oficio, nos termos do artigo 289, da Lei n° 6.015/73. 

Entretanto, no caso em tela, a exigência formulada quanto à apresentação da Certidão Negativa de 
Débito – CND, não pode servir de óbice ao registro do imóvel, pelas mesmas razões que levaram o Supremo 
Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade do artigo 1°, incisos I, III e IV, e §§ 1°, 2° e 3° da Lei n° 
7.711/88, explicitando-se a revogação do inciso II, do artigo 1° da referida lei pela Lei n° 8.666/93, no que 
concerne à regularidade fiscal. 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 394-1, a Suprema Corte deste país, ao 
analisar a questão de normas que condicionam a prática de atos da vida civil e empresarial à quitação de 
créditos tributários exigíveis, que tenham por objeto tributos e penalidades pecuniárias, bem como 
contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias, decidiu que os incisos I, III e IV do 
artigo 1°, da Lei n° 7.711/88, violam o artigo 5°, XXXV da Constituição Federal, “na medida em que 
ignoram sumariamente o direito do contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade de 
créditos tributários. Violam, também o art. 170 § único da Constituição, que garante o exercício de 
atividades profissionais ou econômicas lícitas”. 

Sob os mesmos fundamentos, o STF também acolheu a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 173-
6 dos dispositivos citados da Lei n° 7.711/88. 

Daí porque que a exigência não deve prevalecer porque em sendo a matéria fática semelhante a razão 
de decidir utilizada nos precedentes vinculam os futuros julgamentos. 

A esse respeito Bruney Brum, estudando a teoria da transcendência dos motivos determinantes 
escrevera: 

“Apesar da fundamentação não ser objeto da coisa julgada, à mesma tem-se concedido eficácia 
vinculante, fazendo com que os motivos determinantes de uma sentença (fundamentação) deixem de ser 
aplicados somente àquele caso concreto para serem aplicados por meio de princípios insculpidos na parte da 
fundamentação da decisão, em julgamentos de casos futuros. 

Eis aí, a “Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes da Decisão.” (RDCI- 2010- v.72, p. 
70)  

No seu manual de D. Constitucional o Min. Gilmar Mendes assinalou que “a eficácia da decisão do 
Tribunal transcende o caso singular, de modo que os princípios dimanados da parte dispositiva e dos 
fundamentos determinantes sobre a interpretação da Constituição devem ser observados por todos os 
tribunais e autoridades nos casos futuros.” (Curso de D. Constitucional,  
 
4ª Ed, SP, Saraiva, 2009, p. 140 – grifos nossos).  

Elainy Gonçalves exemplifica, didaticamente, a aplicação do principio da transcendência dos 
motivos determinantes: 

“Exemplificando, se o STF declara a inconstitucionalidade de uma lei A, do Estado X, os 
fundamentos de sua decisão terão efeitos vinculantes para se declarar inconstitucional uma idêntica lei B de 
outro Estado Y, que, no entanto, não foi objeto do controle concentrado. Assim, a Lei B poderá ser afastada 
da incidência se houver uma reclamação diretamente no STF com base na transcendência dos motivos que 
determinam aquela decisão da lei A.” (A transcendência dos motivos determinantes e a força normativa da 
Constituição. Brasília, BDJur 15.04.2008, disponível em www.bdjur.stj.gov.br)  

Sendo assim, mesmo que não haja declaração direta de inconstitucionalidade do art. 47 da Lei n° 
8.212/91, deve referido dispositivo ser considerado inconstitucional por força da eficácia vinculante das 
razões de decidir existentes nas ADIs acima indicadas.  

Assim, pela teoria da transcendência dos motivos determinantes acolhida pelo STF em vários 
julgados, a hipótese ora em exame é a mesma e por isso, razoável se mostra considerar inconstitucional o 
dispositivo legal que estabelece a exigência registral que originou a presente dúvida.  

O órgão previdenciário tem os meios próprios através de seus agentes para exigir, inclusive em juízo, 
se for o caso, as contribuições que entender devidas.  



 

 

Além disso, interessa ao Estado a atualização de seus cadastros imobiliários, o que é feito através do 
registro de imóveis. 

Transcende-se, assim, a mera execução literal da lei positivada, prestigiando-se o sistema jurídico, 
econômico e social.  

Por estas razões e considerando ainda que a cláusula de reserva de plenário inserida na regra do 
artigo 97 da Constituição Federal, não se aplica a órgão administrativo, como é o caso deste E. Conselho da 
Magistratura, assim como considerando a regra do artigo 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 
afasta-se a exigência formulada pelo Oficial Registrador. 

Além disso, destaque-se que o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que não ofende a clausula de 
reserva de plenário a decisão do Relator que se limita a aplicar entendimento anteriormente firmado pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade de norma. (AI 639805 AgR/PR – Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma).  

Já a exigência de apresentação de certidão de HABITE-SE, entendo desnecessária, pois dadas as 
circunstâncias do caso concreto, o rigor da legalidade estrita deve ser mitigado com razoabilidade, sem que 
venha estremecer a segurança jurídica.  

No caso concreto, verifica-se que a construção do prédio 1446-fundos encontra-se cadastrada junto 
ao Poder Público Municipal desde 1955, conforme talão do IPTU que instruiu o requerimento de averbação 
da construção (fl.08).  

Além disso, não os documentos juntados aos autos do arrolamento não deixam dúvidas de que o 
prédio 1446-fundos faz parte do Lote 08 da Quadra 27 do PA 16199, no qual se encontra o prédio 1446-
frente, bastando comparar os documentos de fls. 46 e 48, como bem destacou o magistrado sentenciante.  
Diante do exposto, apreciando o feito em razão do reexame necessário, voto no sentido de CONFIRMAR a 
sentença de improcedência da dúvida.  
 
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2012.  
Desembargador MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES  
 

Assim, em cumprimento ao efeito vinculante da v. decisão proferida na ADI n° 394/DF e em atenção 
à jurisprudência consolidada no âmbito do Conselho da Magistratura, sugere-se a revogação do artigo 589 da 
Consolidação Normativa da CGJ - parte extrajudicial.  

Encaminhe-se o presente expediente à superior apreciação do Exmo. Desembargador Corregedor-
Geral da Justiça.  

 
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2013.  
Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes  
Juiz Auxiliar da CGJ  
 

DECISÃO 
Acolho o parecer supra e, por conseguinte, proceda-se à publicação de Provimento, conforme minuta 

em anexo, revogando o disposto no artigo 589 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça 
– parte extrajudicial.  
Publique-se.  
 
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2013.  
Desembargador VALMIR DE OLIVEIRA SILVA  
Corregedor-Geral da Justiça  
 
PROVIMENTO CGJ Nº 41 /2013  
 

O Desembargador VALMIR DE OLIVEIRA SILVA, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe o artigo 44, XX do Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro;  
 



 

 

CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Geral da Justiça o estabelecimento de medidas para 
melhorar a prestação dos Serviços Extrajudiciais; 

CONSIDERANDO a necessidade de constante adequação dos serviços prestados pelas Serventias 
extrajudiciais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;  

CONSIDERANDO o que foi decidido no processo administrativo n° 2012-0168131; 
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 394/DF no tocante à 

inexigibilidade de apresentação de certidão de quitação de débitos federais;  
CONSIDERANDO o entendimento consolidado no âmbito do Conselho da Magistratura do Rio de 

Janeiro;  
 

RESOLVE:  
Art. 1º - Revogar o disposto no artigo 589 e parágrafo único da Consolidação Normativa da 

Corregedoria Geral da Justiça –  
Parte Extrajudicial.  
Art. 2º - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário.  
 
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2013.  
Desembargador VALMIR DE OLIVEIRA SILVA  
Corregedor-Geral da Justiça; 
 

IPTU- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA 
O Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana tem fundamento legal na Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 156, e também no Código Tributário Nacional, no art. 32. Sua incidência 
decorre da propriedade urbana, ou seja, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil da propriedade 
localizada em área urbana ou em seu entorno. Serão contribuintes e, portanto, responsáveis pelo pagamento 
do IPTU, as pessoas físicas e jurídicas detentoras de imóveis por justo título. Embora tenha função 
tipicamente fiscal, o IPTU pode assumir também a função social. 

O Valor Venal do imóvel será base de cálculo para cobrança do tributo. Entende-se como valor venal 
o valor atribuído ao imóvel para venda à vista em um curto espaço de tempo. Isso muito difere do valor de 
mercado, onde as partes negociam, estipulam vantagens, parcelamentos, o que poderá elevar o valor 
atribuído ao bem. 

Dentro dos prazos legais constantes na guia de IPTU, o contribuinte poderá oferecer impugnação do 
Valor Venal atribuído ao imóvel, visto que o IPTU terá esse valor como base de cálculo. Para tanto, deverá o 
contribuinte insatisfeito apresentar impugnação do valor venal na Secretaria de Fazenda, através de Laudo de 
Avaliação de Imóvel Urbano, elaborado por Engenheiro de Avaliações 
 

CERTIDÃO DE ELEMENTOS CADASTRAIS 
 Informações Gerais 
Registra dados do imóvel (como área, posição, idade etc.) que constam atualmente no cadastro do 

IPTU. 
Procedimento  
Certidão informatizada. Pode ser obtida em qualquer posto de atendimento do IPTU bastando 

fornecer o número da inscrição imobiliária. 
Prazo: Atendimento imediato. 

CERTIDÃO DE HISTÓRICO FISCAL 
Informações Gerais 
Descreve os dados cadastrais e fiscais do imóvel com base no sistema informatizado, a partir de 1990 

e exercícios anteriores para fins gerais e usucapião. 
Procedimento  
Para solicitar, dirigir-se a Rua Afonso Cavalcanti 455, Anexo/Térreo, para preencher o formulário e 

entregar a documentação necessária, que deverá ser apresentada em cópia autenticada ou com original e 
cópia (que será autenticada pelo servidor).  

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÊUTICA 



 

 

Informações Gerais:  
Esta certidão concentra as informações relativas ao imóvel para comprovação de regularidade fiscal 

e é composta pelos seguintes quadros: 
Quadro I - débitos inscritos em dívida ativa, sob responsabilidade da Procuradoria da Dívida Ativa 

(PDA);   
Quadro II - débitos ainda não inscritos em dívida ativa referentes a guias de cobrança ainda com 

prazo para pagamento na rede bancária, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF); 
Quadro III - informações complementares - nesse campo constarão informações relativas ao imóvel, 

em especial quanto a processos pendentes, que poderão resultar em cobranças futuras;   
Quadro IV - Situação Enfitêutica: campo destinado a registrar a condição de aforamento do imóvel, 

em relação ao Município do Rio de Janeiro. 
CERTIDÃO DE VISTO FISCAL 

Informações gerais 
A Certidão de Visto Fiscal do ISS é o documento que deverá ser apresentado na Secretaria 

Municipal de Urbanismo para fins de liberação do "habite-se" ou de aceitação de obras. 
Todo titular de direitos sobre prédios que se construírem ou forem objeto de acréscimos ou 

reconstruções deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da conclusão da obra, comparecer à Gerência de 
Visto Fiscal da Coordenadoria do ISS e Taxas, para a formação do processo de inclusão predial. 

Após a entrega de todos os livros e documentos exigidos pela Gerência de Visto Fiscal e o 
pagamento do ISS correspondente, se houver, será emitida Certidão de Visto Fiscal do ISS. 

A Gerência de Visto Fiscal encontra-se localizada na sala 304 do prédio da SMF. 
 

ITBI – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 
ITBI: O que é? Isenções e legislação aplicável 
O grande vilão do mercado imobiliário nos últimos tempos tem sido o ITBI – Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis.  
 O ITBI surgiu no Direito brasileiro em 1809, por meio do Alvará 3, de junho do referido ano, com a 

denominação de imposto da sisa (pela qual este tributo é vulgarmente conhecido até os dias atuais), tendo a 
primeira previsão constitucional surgido na Carta de 1891, que estabelecia, em seu art. 9º, inciso 3º, como 
sendo de competência dos Estados o imposto sobre transmissão de propriedade. 

A Constituição de 1934 estabeleceu uma divisão, criando dois impostos, ambos de competência dos 
Estados: o imposto de transmissão de propriedade causa mortis (art. 8º, I, b) e o imposto sobre a transmissão 
de propriedade imobiliária inter vivos (art. 8º, I, c). O mesmo texto foi mantido pela Constituição de 1937 
(art. 23, I, b e c). Também não houve alteração por ocasião da Constituição de 1946, sendo mantidos ambos 
os impostos tal como já estavam previstos (art. 19, II e III). 

A Emenda Constitucional nº 5, de 1961, passa para a competência dos Municípios o imposto de 
transmissão de bens inter vivos (art. 29, III), mantendo o imposto causa mortis, com pequenas alterações na 
redação (art. 19, I, e § 1° e 2°). 

A Emenda Constitucional 18, de 1965, restabelece a união dos impostos de transmissão de bens 
imóveis, inter vivos e causa mortis, mantendo-os na competência dos Estados, com algumas novidades em 
termos de hipóteses de incidência (art. 9º, caput, e §§ 1° a 4°). Pouca modificação houve por ocasião da 
Constituição de 1967 (art. 24, I, e §2°). O mesmo se observa com a edição do Ato Complementar 40, de 
1968, que produz pequena alteração no texto do § 2°, mantendo, no mais, a redação anterior. E a Emenda 
Constitucional 1, de 1969, mantém, em linhas gerais, o texto da Constituição de 1967 (art. 23, I e §§ 2° e 3°). 

Finalmente, a Constituição de 1988 traz a redação hoje vigente, que atribui aos Estados e Distrito 
Federal a competência para a instituição do imposto de transmissão causa mortis (art. 155, I), e aos 
Municípios a competência para a instituição do imposto de transmissão de bens imóveis inter vivos (art. 156, 
II). 

No Rio de Janeiro, adotamos a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor do imóvel para a 
transmissão inter vivos (art. 156, II). 

Nosso grande problema começa aqui... qual o valor do imóvel? 
Há alguns anos, era muito comum o contribuinte acordar com o vendedor de um imóvel valor abaixo 

do valor real para pagar um imposto menor. 



 

 

De forma a inibir essa conduta fraudulenta, a Prefeitura Municipal instituiu uma cobrança tomando 
por base cálculo do ITBI o valor venal do imóvel ou do direito a ele relativo, no momento da transmissão. 
Adotando uma planta de valores elaboradas pelos técnicos da Secretaria de Fazenda e com base nas 
informações contidas na inscrição imobiliária (área construída, idade, posição do prédio, etc) a Prefeitura 
vem cometendo verdadeiros abusos na hora de arbitrar o valor venal. A Prefeitura irá adotar o maior valor: 
Valor declarado de compra e venda ou Valor arbitrado com base na inscrição imobiliária. 

Assim, imóveis que comprovadamente foram negociados por determinado valor real, acabam sendo 
tributados em até 100% para efeito de pagamento do imposto, na restando outra alternativa se não a abertura 
de processo de impugnação. O grande problema é que se trata de um processo demorado e, enquanto não 
houver uma satisfação para o pagamento do imposto, não poderá o título de transferência ser apresentado ao 
RGI para o competente registro. Na maioria das transações imobiliárias, com recursos de agentes financeiros, 
o valor financiado fica indisponível até a conclusão do ato de registro, que por si só já demora cerca de 30 a 
45 dias… é ter paciência e dinheiro no bolso para concluir o negócio imobiliário. 

Mas nem tudo está perdido… Existem algumas situações em que o imposto não é exigido, ocorrendo 
a isenção ou a não incidência: Veja mais em www.azenilcarvalho.com.br 
 
 
 
 
 
 



 

 

2º MÓDULO:  

PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEGALIZAÇÃO DE IMÓVEIS 

ANÁLISE DOCUMENTAL – ORDENAMENTO TERRITORIAL 
 

O primeiro ponto a ser analisado é a documentação existente para o imóvel. Devemos analisar o que 
consta no Registro de Imóveis, o que consta no IPTU e por fim, o que encontramos no local. Vejamos alguns 
exemplos e o caminho a seguir:  

 
REGISTRO DE IMÓVEIS: LOTE DE TERRENO / IPTU: TERRITORIAL / LOCAL: SEM 
CONSTRUÇÃO  

1-      Para construir, deverá apresentar projeto de construção de prédio residencial, fazendo constar 
no quadro de áreas a área do lote, área a ser construída e taxa de ocupação. Com o projeto aprovado, abrir 
processo de inclusão predial para apurar valor de ISSS. Com o habite-se e demais documentos, apurar o 
valor de INSS e apresentar no Registro de Imóveis para averbar a construção.  

 
REGISTRO DE IMÓVEIS: LOTE DE TERRENO / IPTU: TERRITORIAL / LOCAL: UMA 
CONSTRUÇÃO  

Deverá apresentar projeto para legalização de edificação residencial – obras concluídas ou não – e 
seguir as demais recomendações do item 1.  

 
REGISTRO DE IMÓVEIS: LOTE DE TERRENO / IPTU: RESIDENCIAL  /  LOCAL: SEM 
CONSTRUÇÃO  

Vale o que consta no RI. Deverá apresentar projeto para construção de prédio residencial e solicitar a 
legalização de demolição de benfeitoria para atualizar o cadastro de IPTU. Seguem as demais 
recomendações do item 1, devendo, no ISS, apresentar a licença e aceitação da demolição e para o INSS 
pagar o valor referente a demolição da benfeitoria.  
   
REGISTRO DE IMÓVEIS: LOTE DE TERRENO / IPTU: RESIDENCIAL / LOCAL: UMA 
CONSTRUÇÃO  

Apresentar projeto de legalização de prédio residencial. A área cadastrada no IPTU servirá para 
dedução do valor a pagar de ISS, não comprovando, por si só, a legalidade do imóvel. Se a área cadastrada 
for menor que o existente no local, não poderá solicitar modificação e acréscimo e sim legalização de toda a 
área uma vez que no Registro de Imóveis nada consta referente a construção.  
 
REGISTRO DE IMÓVEIS: PRÉDIO E TERRENO /  IPTU: RESIDENCIAL  / LOCAL: SEM 
EDIFICAÇÃO  

A existência de prédio e respectivo terreno indica que um dia existiu uma construção legal no lote, 
bem como o cadastro de IPTU residencial. Assim, deverá seguir a orientação do item 1 e solicitar a 
legalização da demolição do prédio que existiu.  

 
REGISTRO DE IMÓVEIS: PRÉDIO E TERRENO /IPTU: RESIDENCIAL  /LOCAL: UMA 
CONSTRUÇÃO  

Pelo que tudo indica, o imóvel está legal, devendo-se observar a existência de projetos aprovados 
para o local e se a área cadastrada no IPTU está conforme o existente.  Se a área não estiver de acordo, 
deverá ser apresentado projeto de modificação e acréscimo e, com base nos projetos aprovados e licença de 
obras, abrir processo na SMF para atualização dos dados cadastrais do IPTU e apuração de ISS. 

Como podemos observar a análise inicial da documentação existente para o imóvel, bem como a 
constatação do que existe fisicamente no local é fundamental para dar início de forma correta ao processo 
administrativo de legalização/construção. 



 

 

O principal documento a ser examinado é o registro de imóveis, que deve estar atualizado, devendo-
se ainda, de posse de tal documento, conferir as metragens de acordo com a existente no local. Devemos 
observar possíveis desapropriações, tombamento, recuos, etc. O IPTU trás informações tributárias 
importantes, mas, por si só, não prova a legalidade do bem.  

Consultas ao DLF, Certidão de Informação e a existência de processos em andamento ou arquivado 
são de extrema importância para não sermos surpreendidos com multas ou processos inacabados.  

 
ORDENAMENTO TERRITORIAL 

PLANO DIRETOR: 
Previsão Constitucional (Art. 182, § 1º CF) que define a criação de Lei obrigatória para todo 

Município com população acima de 20.000 habitantes, onde serão definidas as políticas de desenvolvimento 
urbano e territorial. No Rio de Janeiro, temos a Lei Complementar n. 111/2011 que institui o Plano Diretor 
Municipal. 

PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO URBANA – PEUs 
São planos previstos na LC 111/2011 com objetivo de promover uma revisão na legislação urbanística, 
estabelecendo zonas, índices e parâmetros urbanísticos, tais como taxas de ocupação, área total edificável, 
uso do solo, vagas de carro, etc. 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
O Município do Rio de Janeiro é dividido em Áreas de Planejamento (AP), Regiões de Planejamento 

(RP), Regiões Administrativas (RA) e bairros, conforme delimitações no anexo V do Plano Diretor. 
Delimitações de Bairros e RAs constam no Decreto 5280 de 23/08/85. 
 
REGULAMENTO DE PARCELAMENTO DA TERRA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
O Decreto n. 3800/70 é o principal instrumento para parcelamento, abertura de logradouros, tamanho 

de lotes, vagas de carro, etc. Logo a seguir, temos o Decreto n. 322/76 que instituiu o Regulamento de 
Zoneamento (RZ), revogando alguns dispositivos de uso e ocupação do solo existentes no Dec. 3800/70. 
 
2. ABERTURA E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 
 

O processo administrativo para legalização de imóvel tem seu início com um documento 
denominado Anexo I, fornecido pela Prefeitura, conforme artigo 1º do Decreto n.º 5.726/86 (RIO DE 
JANEIRO, 1986), modificado pelo Decreto n.º 8.417/89 (RIO DE JANEIRO, 1989). Trata-se de um 
formulário padrão que serve para diversos pedidos junto à Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU). 

Nesse formulário, o requerente, que pode ser o proprietário, detentor legal do bem ou ainda o 
locatário, no caso de instalações comerciais e transformações de uso, irá se identificar com nome, endereço, 
identidade, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), profissão, e-mail, completando o formulário com a inscrição 
imobiliária e código do logradouro, existentes no carnê de IPTU. No anexo, o requerente indicará ainda sua 
pretensão, o que deseja obter na Secretaria de Urbanismo, os prazos para execução da obra, ou informar que 
se trata de obra concluída. Importante observar que em pedidos mais complexos o requerente pode fazer uma 
adaptação do Anexo I para melhor se adequar à sua pretensão. 

A partir de janeiro de 2012, a Prefeitura do Rio de Janeiro exige que todos os processos 
administrativos para legalização de imóveis tenham início através de um requerimento gerado diretamente na 
Internet, onde após um cadastro de usuário e senha, será disponibilizado um formulário para preenchimento 
com os dados do proprietário e imóvel e, se for o caso, o DARM para pagamento inicial. 

Após o preenchimento do formulário, com indicação da área a ser construída ou legalizada, o sistema 
emite o ANEXO I e o DARM da taxa de legalização. A emissão do ANEXO I e DARM é simples mas 
requer alguns cuidados, motivo pelo qual daremos a seguir o PASSO-A-PASSO e algumas dicas: 

Acesse o link  http://requerimentossmu.rio.rj.gov.br/ 
Clique em “Ainda não sou cadastrado” para iniciar o seu cadastro 
Você será direcionado para uma tela de “Cadastar novo requerimento” 
Preencha com os seus dados, iniciando pelo seu CPF e escolhando uma senha 
DICA: Use uma senha de fácil lembrança, com no mínimo seis caracteres. Essa senha será utilizada 

para acesso ao sistema na tela inicial com o seu CPF. 



 

 

Ao informar seu endereço, digite o no nome da sua rua e clique na lente do lado direito para buscar o 
endereço no cadastro da Prefeitura. Após localizado e confirmado o endereço, clique sobre o nome do 
logradouro, inserindo a seguir o número e complemento, se houver. 

Digite a chave de segurança antes de mandar gravar 
DICA: Só poderá ser gravado um cadastro para cada CPF. O CPF será o seu login. Se você é 

engenheiro, arquiteto ou profissional de legalização, cadastre os dados do seu cliente, criando uma senha 
qualquer que pode ser o nome, pré nome ou logradouro do imóvel a ser legalizado pois o nome do cadastro 
irá constar no requerimento inicial ANEXO I. Ou seja, o TITULAR do processo é o proprietário legal e não 
o engenheiro/arquiteto que assina como responsável pela obra/projeto. Por isso, o cadastro deve ser feito em 
nome do proprietário e não em nome do profissional. Por ocasião do cadastro do requerimento, haverá 
campo apropriado para indicação do nome e CPF do REPRESENTANTE LEGAL 

É importante a indicação de e-mail correto pois em caso de esquecimento da senha, basta colocar o 
CPF na tela inicial e clicar em “Esqueci minha senha” que automaticamente será encaminhada nova senha 
para o e-mail cadastrado. 

Com o CPF e senha, entre no sistema e clique em “NOVO REQUERIMENTO” 
DICA: Na tela superior inicial existe a opção de alterar os dados do cadastro inicial. Se você 

esqueceu a senha e recebeu uma nova por e-mail e quiser mudar, clique na opção “Alterar dados” ANTES 
DE GERAR NOVO REQUERIMENTO. 

Informe na tela “REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO” os dados do imóvel e 
representante legal. Informe o tipo de assunto, por exemplo, construção, transformação de uso, etc. Observe 
que cada assunto tem subdivisões com assuntos ligados ao principal. Assim, se você está requerendo uma 
construção, deverá informar a seguir a área do imóvel para cálculo do valor a pagar do DARM. 

Após inserir todas as informações, GRAVE e clique em VER REQUERIMENTO. Irá aparecer uma 
tarja na horizontal “MINUTA SEM VALOR LEGAL”. Confira os dados, feche a tela do ADOBE e clique 
em CONCLUIR. Após concluir, você poderá imprimir o ANEXO I e DARM utilizando o programa ADOBE 
READER ou qualquer outro que consiga visualizar arquivos em PDF. 

DICA: Caso não tenha o ADOBE instalado em seu computador você não conseguirá gerar o 
requerimento. Vá até http://get.adobe.com/br/reader/ e baixe/instale o programa. 

A Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU) é dividida em gerências e subgerências por bairros, e o 
requerente deve protocolar seu pedido inicial na subgerência correspondente. Veja ONDE LICENCIAR em 
www.azenilcarvalho.com.br 

Obedecendo ao princípio do duplo grau de jurisdição, caso sua pretensão seja indeferida pelo 
subgerente, no caso, um engenheiro ou arquiteto, ou funcionário de carreira ocupando o cargo de diretor, 
poderá interpor recurso fundamentado que será apreciado pelo gerente da região. Este recurso pode chegar à 
esfera do Secretário de Urbanismo e até mesmo ao Prefeito, que tomará a decisão com base na orientação da 
Procuradoria Geral do Município.  
 
3. DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS PRELIMINARES 
 

Para iniciar o processo administrativo, o requerente deverá apresentar, no Departamento de 
Licenciamento e Fiscalização (DLF) os documentos e declarações listados no site da SMU: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/exibeconteudo?article-id=107040. 

Essa documentação é fundamental, tendo em vista que cada imóvel tem características individuais, 
em razão de proximidade de encosta, rios, condições de topografia e limitações de gabarito e zoneamento. 
Assim, devido às variações existentes entre os bairros, poderão surgir novos documentos obrigatórios para 
compor o processo. 

Os documentos básicos são os seguintes: formulário padronizado; dois jogos de plantas de 
arquitetura ou formulário especial para construções unifamiliares e bifamiliares; Registro de Imóveis (RI) do 
lote ou cópia do Projeto Aprovado de Loteamento (PAL); cópia da carteira do profissional responsável; 
DARM-RIO; comprovante do pagamento do IPTU do exercício anterior; declaração de rios, valas e 
encostas; e, por fim, a cobertura vegetal. A seguir, analisa-se e explica-se cada um dos documentos citados. 

1) FORMULÁRIO PADRONIZADO – ON LINE conforme visto anteriormente; 
2) DOIS JOGOS DE PLANTAS DE ARQUITETURA OU FORMULÁRIO ESPECIAL PARA 

CONSTRUÇÕES UNIFAMILIARES E BIFAMILIARES – O requerente deverá apresentar projeto 



 

 

completo de arquitetura, elaborado por profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA-RJ), e de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), específicas para projetos de arquitetura. 

Para construções UNI E BIFAMILIARES, o requerente poderá apresentar apenas um formulário 
especial fornecido pela SMU, o qual deve estar acompanhado da planta de situação, onde se indica a área a 
ser tributada e demais informações, tais como afastamentos, alinhamento e taxa de ocupação do imóvel em 
relação ao lote... 

3) REGISTRO DE IMÓVEIS (RI) DO LOTE OU CÓPIA DO PROJETO APROVADO DE 
LOTEAMENTO (PAL) – Observa-se, como aspecto fundamental para análise do pedido, a comprovação do 
direito do requerente ao uso do local. Dessa forma, o pedido evidencia a pretensão fundada em construir num 
lote que tem suas medidas devidamente registradas no Registro de Imóveis, e também evita interferir no 
direito de terceiros. O PAL, portanto, supre a necessidade do Registro de Imóveis, uma vez que é documento 
oficial elaborado e aprovado pela Prefeitura e irá comprovar as medidas do lote onde será realizada a 
construção.  

Em alguns casos, verifica-se que as metragens existentes no local diferem das metragens contidas no 
Registro de Imóveis ou PAL. Desde que haja tal ocorrência, o subgerente poderá conceder a licença, desde 
que verifique não implicar em direito de vizinhança, condicionando o habite-se à retificação de metragens 
junto à Vara de Registro Público, onde será aberto processo judicial para apurar, mediante perícia técnica, a 
real metragem do lote. 

4) CÓPIA DA CARTEIRA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL – Deverá o requerente 
comprovar que o profissional que assina o projeto está devidamente registrado no CREA-RJ/CAU e em dia 
com suas obrigações perante o Conselho, isto é, com a anuidade paga. Podem ser necessários dois 
profissionais: um responsável pelo projeto, ou seja, apenas pelas plantas de arquitetura; e outro responsável 
pela execução da obra, profissional responsável pelo trabalho de campo, orientação e fiscalização da obra. 

Porém, quando se lida com unidades residenciais unifamiliares, o mais comum é contar com um 
único profissional que acumula as duas funções. 

5) DARM-RIO – Para iniciar o processo administrativo, a Secretaria Municipal de Urbanismo cobra 
uma espécie de “preparo”, ou seja, uma taxa que será calculada de acordo com a área a ser legalizada, 
inicialmente com um prazo estimado de trinta dias. Esse valor será descontado do valor a ser cobrado pela 
licença na sua totalidade, ao término da fase de licenciamento. Atualmente esse DARM é impresso com o 
requerimento inicial - ANEXO I - via internet. 

6) COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO IPTU DO EXERCÍCIO ANTERIOR – Como 
condição para licenciamento, a Prefeitura do município do Rio de Janeiro exige que o requerente esteja em 
dia com sua obrigação fiscal em relação ao ano anterior ao da legalização, uma vez que, para o ano vigente, o 
requerente tem a opção de pagar o imposto de forma parcelada, não sendo assim exigível sua quitação 
antecipada em razão do licenciamento. 

7) DECLARAÇÃO DE RIOS, VALAS E ENCOSTAS (ANEXO C) – O profissional responsável 
pela execução da obra/projeto, deverá declarar, sob as penas das leis e dos regulamentos vigentes, que a obra 
a ser licenciada dista mais de cinquenta metros de rios, valas e encostas, pois esse é o limite estabelecido. 
Caso a obra não atenda a esse limite de distância, o licenciamento dependerá de parecer técnico de outros 
órgãos, tais como Fundação Rio Águas. Contudo, é certo que nas proximidades de rios e valas estará sempre 
prevista uma faixa non aedificandi, onde o proprietário não poderá construir. Se ocorrer na proximidade de 
encosta, a Fundação GEO-RIO também deverá opinar sobre a necessidade de obras de contenção e 
drenagens. 

8) COBERTURA VEGETAL – O profissional responsável irá declarar ainda se o terreno em questão 
está desprovido de cobertura vegetal, com vegetação rasteira ou de pequeno porte, inferior a um metro e 
meio de altura. Caso existam árvores de médio e grande porte, será necessário ouvir a Fundação Parques e 
Jardins sobre o corte das mesmas, em razão da legislação ambiental vigente. Em construções acima de 
150,00 m2 de área, o município adota o princípio do plantio ou doação. Caso o proprietário não tenha local 
para plantar uma árvore no interior do seu lote, poderá optar pela doação em dobro. Neste caso, as mudas de 
árvores doadas são plantadas pela Prefeitura em parques, praças ou logradouros públicos. 

 
4.  LICENÇA DE OBRAS E APROVAÇÃO DO PROJETO 



 

 

O processo administrativo, conforme foi visto, tem seu início com o protocolo do Anexo I e demais 
documentos exigidos. O processo recebe um número com as seguintes características: xx/xx/xxx.xxx/xxxx. 
Na Secretaria de Urbanismo, os dois primeiros algarismos serão sempre “02”, indicando a Secretaria a qual o 
processo está vinculado. Na Secretaria de Fazenda, por exemplo, iniciará por “04”. Os três números 
seguintes indicam a subgerência, e os demais, o número de ordem, sendo os dois primeiros indicando o DLF 
seguido do ano com quatro algarismos. Esses números variam de ano para ano, conforme o controle da 
Secretaria de Urbanismo. 

O chefe de seção da Subgerência faz a análise dos documentos iniciais apresentados e procede ao seu 
tombamento. Caso verifique a falta de algum documento essencial, solicitará no ato à parte interessada que 
aguarda o protocolo que complete a documentação. Dessa forma, procederá ao tombamento, com número de 
ordem e inclusão do pedido do sistema de protocolo – SICOP – da Prefeitura.  

A subgerência verificará, neste ato, se consta algum processo em tramitação para o local, denúncias, 
processos de notificações, autos de infração, que deverão ser apensos. Pode acontecer que o novo 
proprietário não tenha conhecimento de que o proprietário antigo tenha protocolado pedido de licenciamento 
e, por algum motivo, normalmente financeiro, não tenha dado andamento processo. Ao constatar que existe 
processo de licenciamento aberto para o local, o Chefe Administrativo deverá orientar o interessado a dar 
continuidade no processo já existente. 

Para isso, deverá requerer, mediante apresentação de justo título – Escritura de Compra e Venda 
devidamente registrada no Registro Geral de Imóveis (RGI) – a substituição da titularidade do processo. 
Caso venha apresentar novo projeto com profissional técnico diverso do já constituído no processo, deverá 
também requerer a substituição do profissional. 

Mediante apresentação de declaração, o mesmo assume a responsabilidade pela obra e projeto a 
partir daquela data e de documentos que comprovem sua regularidade perante o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. Se for processo de fiscalização, notificação e embargos de 
obras, este deverá ser apensado ao pedido de legalização, evitando assim a lavratura de multas enquanto não 
foi analisado o pedido de licenciamento.  

Ocorrendo processo de fiscalização, as obras deverão ser paralisadas, e o simples ato de protocolar o 
pedido de licenciamento não implica em aceitação ou autorização para continuar a obra. O interessado deve 
aguardar a análise do pedido, com observância dos parâmetros urbanos. Somente depois da aprovação pelo 
técnico responsável, e a partir da emissão da guia de licença de obras, poderá dar continuidade à sua 
construção. 

O processo inicial com a devida informação de que nada consta para o local será então encaminhado 
ao setor técnico para análise preliminar. Normalmente, as subgerências são divididas em bairros pelo Diretor. 
Cada engenheiro ou arquiteto fica responsável por um bairro específico, tendo competência para análise e 
aprovação. Os pedidos mais complexos, tais como licenciamento de prédios, shopping, áreas de loteamentos, 
dentre outros, ficam subordinados ao Gerente. O técnico responsável então irá analisar o projeto em sua 
totalidade, observando se os parâmetros urbanos estão sendo obedecidos. Em seguida, dará seu parecer, 
declarando que o pretendido atende à legislação, ou irá indicar as exigências para prosseguimento.  

Será aberto prazo de trinta dias para cumprir as exigências, podendo haver prorrogação por igual 
período em razão da complexidade. Se o projeto estiver de acordo com a legislação, o técnico encaminhará o 
processo ao setor administrativo com o despacho: “passa-se alvará”. O chefe de seção emitirá o DARM 
referente ao pagamento da taxa de alvará, descontando o valor inicial pago, e entregando a guia ao 
requerente para pagamento em 7 dias. Ao comprovar o pagamento, o requerente poderá retirar o projeto 
aprovado e a licença para a obra, com o prazo que foi requerido na inicial. Termina aqui a fase inicial de 
licenciamento e o processo aguardará no prazo determinado. 

Na licença de obras, conforme se verifica a seguir, são listadas todas as restrições para conclusão do 
processo. No caso de pedido de construção nova, é importante observar que a Prefeitura estipula o prazo de 
90 dias para apresentar projeto de dispositivo de tratamento de esgotos visado pela Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (CEDAE), sob pena de embargo da obra. O artigo 5º, do Decreto n.º 8.417/89, determina 
ainda que a conclusão da primeira laje seja comunicada pelo profissional à Secretaria Municipal de 
Urbanismo (RIO DE JANEIRO, 1989). 
 
5. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LEGALIZAÇÃO DE MODIFICAÇÕES E ACRÉSCIMO 
 



 

 

A necessidade de moradia é cada vez mais acentuada na cidade do Rio de Janeiro. Muitas vezes se 
depara com um terreno onde já está edificada uma unidade residencial, e o proprietário tem a necessidade de 
ampliar seu imóvel, seja horizontalmente ou através de ampliação vertical. A modificação e o acréscimo 
podem ocorrer, basicamente, de duas formas: Na primeira, o proprietário elabora projeto de ampliação da 
unidade existente e o acréscimo é incorporado nessa, sendo uma mera extensão da unidade, com aumento do 
número de quartos, criação de novos banheiros, varandas, entre outros. No segundo caso, o acréscimo 
modifica a edificação existente e cria uma nova unidade, independente da unidade existente. 

A legislação aplicada em cada caso é praticamente a mesma. A grande diferença se dá no processo 
administrativo. No primeiro caso, ocorre a modificação e acréscimo na unidade, onde o proprietário, na 
elaboração do projeto, deverá comprovar a legalidade do figurado como existente. Isso é fundamental para 
que seja comprovado o direito adquirido sobre o que já existe, obedecendo-se o princípio da irretroatividade 
legal. Ou seja, comprovada a existência legal do imóvel, ainda que a legislação atual tenha sido modificada 
de forma mais desfavorável, o proprietário não terá que atender à nova lei em relação ao existente. Deverá, 
porém, adequar tudo que é novo na legislação em vigor. Assim, imóveis que foram beneficiados por 
legislação temporária, como, por exemplo, o Decreto n.º 9.218/90, e tiveram obras de acréscimo legalizadas 
no afastamento frontal – o que não é permitido nos dias atuais – em caso de modificação e acréscimo, não 
terão que demolir a área legalizada com o benefício do Decreto, porém não poderão acrescer ou modificar 
naquela área por vedação atual. 

No segundo caso, ocorre a modificação e acréscimo em que o proprietário modifica a edificação 
existente e acresce uma nova unidade, criando assim uma edificação bi-familiar. O processo sofre algumas 
alterações apenas na fase conclusiva, pois a nova unidade recebe numeração oficial da Prefeitura e a 
numeração anterior também é modificada. Essa modificação precisa ser atualizada junto ao Cadastro 
Imobiliário de IPTU e obrigatoriamente ser averbada no Registro Geral de Imóveis. Assim, por exemplo, 
uma unidade residencial existente na Rua Bela n.º 20, ao ser modificada e acrescida verticalmente, passará a 
ter a seguinte numeração: Rua Bela n.º 20, apto 101 (unidade original) e Rua Bela n.º 20, apto 201(unidade 
nova).  

Com isso, depois de ultrapassada a fase de licenciamento e aprovação do projeto, a documentação 
aprovada das unidades será encaminhada à Secretaria de Fazenda. De acordo com as informações contidas 
na licença de obras e projeto aprovado, será alterado nessa Secretaria o cadastro imobiliário, passando a 
constar na unidade existente sua nova numeração em razão da modificação. Também será atribuída uma 
nova inscrição municipal para a unidade criada em razão do acréscimo. Neste ato, ocorrerão ainda as 
atribuições de áreas pertinentes a cada imóvel, conforme o quadro de áreas constante no projeto aprovado. 

Com a certidão de Visto Fiscal pela Secretaria de Fazenda, comprovando as alterações cadastrais e, 
se for o caso, o pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS), o proprietário deverá requerer na Secretaria de 
Urbanismo a conclusão do processo. Dando prosseguimento ao ato, será emitida uma única certidão, mas 
com duplo efeito: Certidão de Aceitação de Obras para a unidade existente, que foi apenas 
modificada/acrescida – e passou a receber uma nova numeração – e Certidão de Habite-se para a unidade 
nova. Essa certidão tem por finalidade a averbação das modificações junto ao Registro Geral de Imóveis, que 
deverá, assim como a Secretaria de Fazenda, modificar a numeração concedida na matrícula da unidade 
existente e mediante comprovação das obrigações com o INSS, proceder a inclusão da numeração da 
unidade nova na citada matrícula. 

Caso seja de interesse do proprietário, poderá ser requerido ao Registro de Imóveis a Instituição de 
Condomínio Edilício, com base no disposto no artigo 1.332, da Lei n.º 10.406/2002 - Código Civil 
(BRASIL, 2002). O efeito de tal Instituição atribui uma fração ideal para cada unidade em relação ao terreno, 
distribuindo e identificando as áreas comuns e de uso exclusivo, e possibilita a venda de cada unidade 
isoladamente.  

Observa-se que nesse caso não existe desmembramento. O termo “desmembramento” sugere a 
separação de fato das unidades, de forma independente e autônoma, quebrando os vínculos existentes entre o 
imóvel. No caso em questão, o que se tem é um simples “fracionamento”, ou seja, atribui-se uma área de 
utilização exclusiva para cada unidade e definem-se as áreas comuns.  

O terreno continua vinculado em cada matrícula, em sua totalidade. Delimita-se a área de uso 
comum, as áreas de uso exclusivo e a área ocupada pela edificação. Quando o proprietário requer o 
fracionamento ao Registro Geral de Imóveis, extingue-se a matrícula do imóvel existente, e atribui-se uma 



 

 

nova matrícula para a unidade existente, em razão da alteração da numeração. Por sua vez, a unidade nova 
recebe o habite-se e uma matrícula individual. 

Pode acontecer ainda a hipótese em que o proprietário edifica uma nova unidade nos fundos do 
imóvel já existente. Neste caso, não é necessário apresentar projeto completo da casa existente, desde que 
devidamente comprovada a sua legalidade. Com fins de instruir o processo administrativo, é usual juntar 
cópia da documentação, como por exemplo, projeto aprovado ou certidão de habite-se, a fim de demonstrar a 
aprovação do prédio. 

A Prefeitura examinará a pretensão de construir na parcela do lote, de acordo com a legislação 
vigente, focando apenas a unidade a ser construída. No projeto, deverá constar, obrigatoriamente, quadro de 
áreas demonstrativo das áreas existentes e áreas a serem construídas, possibilitando assim o correto 
lançamento no cadastro de IPTU após aprovação pela Secretaria de Urbanismo.  

A unidade nova, diferente da situação de acréscimo vertical, não sofre alteração na sua numeração. 
Normalmente, essa unidade a ser legalizada recebe o complemento “FUNDOS” e, da mesma forma, procede-
se a averbação de instituição de condomínio edilício junto ao Registro de Imóveis para possível venda 
individual, com atribuição de frações e áreas de servidão de acesso.  

A inscrição imobiliária (referente ao IPTU) da unidade existente não sofre alterações e a sua 
matrícula (referente ao RGI) não sofre alteração, ficando consignada à instituição de condomínio edilício. 
Sua numeração não sofre alteração. 
 
6. DEFINIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABITE-SE 
 

HABITE-SE quer dizer: PODE HABITAR, PODE MORAR, ou seja, é autorização, através de ato 
administrativo da Prefeitura para que o contribuinte possa efetivamente ocupar o seu imóvel. A concessão da 
certidão de Habite-se implica no reconhecimento da Prefeitura de que foram cumpridas todas as 
formalidades legais, desde o licenciamento até o cumprimento correto das restrições contidas no alvará 
inicial. Enquanto o início da obra tem sua autorização legal através da licença de obras, sua conclusão será 
atestada pela emissão da certidão de Habite-se. Embora atualmente os agentes financeiros não estejam 
exigindo na sua grande maioria a comprovação do Habite-se para financiamento imobiliário, este é 
imprescindível para averbação da construção perante o Registro Geral de Imóveis. 

Na licença de obras, há uma relação de documentos necessários para o Habite-se, e que variam 
conforme a característica de cada imóvel. Basicamente, são exigidos documentos que comprovem que as 
instalações prediais foram executadas de acordo com as normas exigidas pelas concessionárias de água, 
esgoto, gás e luz.  

No Município do Rio de Janeiro, embasado no Decreto n.º 5.726, de 19 de março de 1986, art. 12, I, 
o profissional responsável pela execução da obra poderá firmar declaração de que as instalações prediais 
estão de acordo com as normas e regulamentos e aceitas pelas concessionárias. 

Vale ressaltar que isso não implica em isenção de apresentar projetos e instalações e cumprir as 
exigências das concessionárias. A simplificação do processo administrativo é uma faculdade do Legislador 
Municipal, que transfere a responsabilidade de fiscalização para o profissional responsável pela obra e para 
as concessionárias envolvidas. 

Outro documento fundamental para se obter o Habite-se é a Certidão de Visto Fiscal, emitida pela 
Secretaria de Fazenda, comprovando que a área legalizada foi devidamente inscrita no Cadastro de Imóveis, 
mediante o devido pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), e que passará a 
constar no IPTU referente ao ano seguinte da legalização, conforme art. 60, da Lei n.º 691/84: 

Art. 60 - A mudança de tributação predial para territorial, ou de territorial para predial, somente 
prevalecerá, para efeito de cobrança do imposto respectivo, a partir do exercício seguinte àquele em que 
ocorrer o evento causador da alteração (RIO DE JANEIRO, 1984). 

 
O requerente deverá abrir processo administrativo na Secretaria Municipal de Fazenda, juntando 

cópias dos seguintes documentos: licença de obra; projeto aprovado; RGI atualizado em três meses; 
identidade e CPF do proprietário do imóvel; IPTU do exercício atual; e, para fins de comprovação da área 
existente, IPTU do exercício dos cinco anos anteriores. 

O Município não fiscalizará a incidência do ISS para imóveis com menos de cem metros quadrados e 
que foram construídos sem mão-de-obra assalariada. Com a abertura do processo, o Fiscal da Fazenda 



 

 

calculará o valor devido de ISS, emitindo Nota de Lançamento de Débito que especifica os valores e índices 
cobrados. O requerente tem o prazo de trinta dias, a partir da ciência, para impugnar os valores. Aceitando os 
termos contidos na Nota de Lançamento, o requerente poderá retirar a guia para pagamento, a fim de receber 
a Certidão de Visto Fiscal para apresentar na Secretaria de Urbanismo.  

Vale esclarecer que o processo de apuração de ISS é apenas o início do processo de inclusão predial, 
ou seja, alteração a atualização de dados cadastrais junto ao IPTU. Após a retirada da Certidão de Visto 
Fiscal, o processo segue para o Controlador Municipal, que fará uma nova análise dos documentos e 
procederá às devidas alterações no cadastro. O requerente deve ficar atento, pois é muito comum, após anos 
de legalização, o IPTU ainda se manter com os dados cadastrais anteriores. Neste caso, o contribuinte deve 
buscar a devida regularização através do acompanhamento do processo de inclusão predial. 
 
7. AVERBAÇÃO DA CONSTRUÇÃO JUNTO AO REGISTRO DE IMÓVEIS 

Ultrapassada a etapa municipal, com a emissão da Certidão de Habite-se, o requerente deverá 
providenciar a documentação necessária para promover a averbação da construção junto ao Registro Geral 
de Imóveis (RGI) competente. Será competente aquele da circunscrição onde se localizar o imóvel. 

Para tanto, deverá apresentar requerimento ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, com 
qualificação completa do proprietário e juntar original da Certidão de Habite-se emitida pela Secretaria de 
Urbanismo. 

Conforme já vimos, atualmente não é necessária a apresentação da CND ( Provimento 41/2013), 
bastando o requerimento assinado e com firma reconhecida, cópia autenticada da carteira de identidade e 
CPF do proprietário e Habite-se. 

Os valores serão cobrados de acordo com as custas do Registro de Imóveis e devemos observar se no 
Registro anterior consta de fato o nome do atual proprietário. 

Caso haja divergência entre o nome do proprietário atual e o que constar na Certidão de ônus Reais, 
convém regularizar tal situação para não ter exigências formuladas. 

Podem ocorrer ainda mudanças no nome do logradouro ou ausência de averbação da Inscrição 
Imobiliária. 

Nesse caso, devemos solicitar Certidão de Revisão de Logradouro no prédio da Prefeitura, Cidade 
Nova, apresentando requerimento diverso para tal averbação. 

Com a segunda via do IPTU do ano corrente devemos apresentar outro requerimento para averbação 
da inscrição imobiliária, se for o caso. O Registro, logicamente, cobrará cada ato de averbação. 
 
8. FRACIONAMENTO E DESMEMBRAMENTO 

É muito comum a dúvida que surge quando pensamos em individualizar um imóvel, possibilitando 
assim a sua venda como unidade autônoma. 

O termo “DESMEMBRAMENTO” significa: SEPARAR, DIVIDIR... 
Quando falamos em desmembramento, falamos no ato administrativo pelo qual a Prefeitura 

Municipal concede ao particular o direito de dividir o seu lote, edificado ou não, em lotes menores. 
Observamos de início a COMPETÊNCIA: É competente para aprovar um desmembramento a Prefeitura 
Municipal através do Departamento de Licenciamento e Fiscalização do bairro onde se situa o imóvel. 

O ato de desmembrar um lote tem início com a autuação de processo administrativo onde o 
proprietário deverá apresentar seus documentos, documentos do lote que quer desmembrar e projeto de 
desmembramento, assinado por engenheiro ou arquiteto, observando o contido na Resolução n. 728 de 
10/07/2007, que pode ser encontrada no seguinte endereço eletrônico: 
http://www2.rio.rj.gov.br/smu/imagens/doc/ResoluçãoSMU728.pdf 

Como podemos observar, além da competência Municipal, o desmembramento deve atender o 
contido na Resolução n. 728/2007 e ainda às normas e parâmetros urbanísticos para o local, tais como: 
testada mínima do lote, área mínima, entre outros. 

Após aprovação do projeto de desmembramento, o processo será encaminhado ao setor de 
numeração localizado no prédio central da Cidade Nova/RJ, onde recebera um número seqüencial. A 
conclusão do processo se dá com a emissão de Certidão a fim de fazer prova junto ao Registro de Imóveis. 
Nessa certidão, a Prefeitura irá descrever todas as características dos lotes que foram criados. O RGI então, 
mediante ato cartorário, irá cancelar a matrícula do lote originário e abrirá tantas matrículas quantos forem os 



 

 

lotes criados. O lote originário deixa de existir, perde suas características em decorrência da criação de lotes 
menores. Cada novo lote será uma unidade autônoma e independente. 

 
Por outro lado, quando falamos em FRACIONAMENTO, na verdade estamos atribuindo a uma 

unidade uma área de utilização, que pode ser de uso exclusivo, de uso comum, de acesso... 
No fracionamento, é competente o REGISTRO DE IMÓVEIS da localidade onde o imóvel se situa. 
O proprietário deverá seguir as Leis Notariais e o Código Civil de 2002 para instituição de 

Condomínio Edilício, servidões, etc. 
Isso porque o fracionamento está ligado diretamente ao direito de propriedade, tem por finalidade 

estabelecer uma relação entre o imóvel edificado e a parcela de lote que lhe é correspondente, tendo como 
objetivo a venda futura do bem. 

Quando falamos em fracionamento, é necessário que os imóveis a serem fracionados estejam 
devidamente registrados no RGI. O Registro não irá fracionar o que ele não reconhece como LEGAL. 

Assim, se, por exemplo, existia um imóvel na frente do lote e posteriormente nos fundos foi 
construído outro imóvel sem a devida licença, antes de fracionar o proprietário deverá abrir processo 
administrativo na Prefeitura Municipal, licenciar a obra, pagar ISS, CND e somente depois desses 
procedimentos poderá requerer ao RGI o fracionamento. 

No fracionamento, o lote original não perde suas características, embora a matrícula original do lote 
seja também extinta para abertura de novas matrículas onde constarão discriminadas as áreas de utilização de 
cada unidade. As unidades continuarão vinculadas ao lote, porém com áreas determinadas, descritas na 
matrícula e com a correspondente FRAÇÃO. Daí o nome: FRACIONAMENTO, ou seja, é atribuída a cada 
unidade uma parte do lote. Costumo dizer que no fracionamento é como se tivéssemos um bolo no qual o 
proprietário do bem divide como quiser para depois dar/vender a quem quiser. As regras são bem mais 
simples do que o desmembramento, mas requer certo cuidado na elaboração de croquis indicativo de áreas e 
requerimento com descrição sucinta das áreas. O 4º Registro de Imóveis no Rio de Janeiro exige ainda a 
apresentação de Memorial Descritivo e orçamento da obra como parte integrante do pedido inicial, além da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – emitida pelo Engº/Arq responsável pela obra/projeto. 

O fracionamento é utilizado, por exemplo, no caso de prédios multifamiliares (mais de duas unidades 
na mesma edificação) Imagine se, depois de construir, o proprietário tivesse somente a possibilidade de 
vender todas as unidades para uma pessoa. Com o fracionamento, ele, proprietário, poderá determinar a 
FRAÇÃO do lote que irá corresponder a cada unidade, poderá determinar áreas de acesso, de vaga de carro, 
de uso exclusivo e assim poderá vender as unidades separadamente, com sua correspondente fração. 
 
9. CRIMES DE PARCELAMENTO DO SOLO 

Uma prática muito comum no nosso dia a dia é quando determinada pessoa adquire lote de terreno 
em grandes proporções e, visando o lucro, acaba dividindo a terra em partes menores, 
“DESMEMBRANDO” em vários “lotes” que serão vendidos por Instrumento Particular. 

Como já vimos, o ato de DESMEMBRAR requer o devido processo legal, seguido do ato de 
averbação e criação de novas matrículas junto ao Registro de Imóveis.  

Quando isso não ocorre – o devido processo legal – cumpre informar que, tanto a pessoa que fez o 
loteamento irregular, quanto aquela que vende na qualidade de corretor, está incursa nas penas da Lei 
Federal nº 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências: 

 
 
“CAPÍTULO IX 
Disposições Penais  
Art. 50 - Constitui crime contra a Administração Pública:  
I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem 
autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas 
pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios;  
II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem 
observância das determinações constantes do ato administrativo de licença;  



 

 

III - fazer, ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, 
afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar 
fraudulentamente fato a ele relativo.  
Pena: Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País.  
Parágrafo único. O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido:  
I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem 
a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis 
competente;  
II - com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o 
disposto no art. 18, §§ 4º e 5º, desta Lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não 
constituir crime mais grave. (Redação dada pela Lei nº 9.785, 29.1.99) 
Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo 
vigente no País.  
Art. 51 - Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Lei 
incide nas penas a estes cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de 
mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade.  
Parágrafo único. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.785, 29.1.99) 
Art. 52 - Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes, registrar o 
compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de 
contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado.  
Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.” 
 
 
 
 
 
Assim, muito cuidado ao comprar um lote para investir e lotear clandestinamente ou mesmo intermediar uma 
venda dessa natureza. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________ 

 

 



 

 

10. ESTUDOS DE CASOS CONCRETOS: CONSULTAS E BUSCAS NA 

INTERNET

 



 

 

 

FULANO, brasileiro, casado, profissão, portador da carteira de identidade n…, CPF… residente e 
domiciliado na rua Tal… n… Bairro… Cidade…. na qualidade de proprietário dos imóveis situados à  
RUA TAL.. N. …, bairro…, Rio de Janeiro, devidamente registrado nesse Ofício sob o n.º xxxxxxx, vem 
requerer a V.Sª  com base no disposto nos artigos 1332  da Lei 10406 de 10/01/2002 – Código Civil, se digne 
mandar registrar a instituição o condomínio, observando-se  a seguinte discriminação das frações e áreas a 
seguir: 

 ÁREA TOTAL DO TERRENO:                               ________,00m² 

 Medindo________m de frente;________de fundos;_________ do lado direito;_______m pelo lado 
esquerdo. 

DAS ÁREAS OCUPADAS PELAS EDIFICAÇÕES: 

N. º _____________ 

Área ocupada pela edificação medindo ___________ de frente; _______ de fundos,______ pelo lado direito 
e ________ a esquerda 

Área livre de uso exclusivo medindo 

_______m de frente; __________m de fundos; _________m a esquerda; ________m a direita em cinco 
segmentos de _________+ ________ + ________ +_______ + ________ 

N.º ______________ 

Área ocupada pela edificação medindo ________ de frente, ________ de fundos, ________ pelo lado direito 
em três segmentos de __________+ __________ +_________; _______ pelo lado esquerdo 

Área livre de uso exclusivo medindo __________de frente;  _________ de fundos em cinco segmentos de 
_________ +________ +_________ +________ +_______; _______ a direita e ___________ a esquerda 

DAS ÁREAS DE USO COMUM 

Área livre de acesso comum medindo _________de frente; _________ de fundos; __________ a direita e 
_________ a esquerda. 

                DAS FRAÇOES IDEAIS:                                                                                           

N.º xxxxcasa I                                                                         ______ 

N.º xxxxcasa II                                                                        ______ 

N. Termos. 

Pede Deferimento. 

 

 



 

 

FORMULÁRIO DO DECRETO 37918/2013 (UNI E BI FAMILIAR) 

ANEXO I 
 

  
Formulário especial para licenciamento da edificação residencial unifamiliar / bifamiliar 
Este documento somente terá validade após aprovação e comprovação do pagamento da taxa de obra 
  

  
Local da obra 
 
 
Bairro 

 
 

RA 

  
Nome do proprietário ou requerente 
  
 

CPF 

Endereço 
 
 
Bairro 
 
 

CEP 

Atesto a veracidade das informações prestadas 
(assinatura do proprietário ou requerente) 
   

  
Nome do autor do projeto 
  

CPF 

Endereço Bairro CEP 
  

Profissão Telefone CREA Nº 
  

Declaro que o projeto obedecerá à legislação vigente nesta data 
(assinatura do autor do projeto) 
      

  
Nome do resp. p/ exec. da obra 
  

CPF 

Endereço Bairro CEP 
  

Profissão Telefone CREA Nº 
  

Declaro que o Projeto obedecerá à legislação vigente nesta data 
(assinatura do responsável pela execução da obra) 

 
 
 
  



 

 

 
  

Área (m²) 
Terreno 
Foreiro 
( ) sim ( ) 
não 

Legalização: 
( ) sim ( ) não 

Número de 
Pavimentos: 

Altura da 
Edificação: 

    
Unid. 

1 

  
Unid. 2 

Área do 
lote: 
  

Área Total 
Construída: 

Taxa de Ocupação 
Projetada: 

Vagas de 
veículos: 

Edificação 
principal 

  
  

  

Varanda/ 
Sacada 

    

Terraços 
descobertos 

  
  

  

Garagem 
descoberta 

    

  
Edículas 

    

  
Telheiro 
  

    

Quadra 
coberta 

    

Quadra 
descoberta 

    

Número de 
pavimentos 

    

  
Piscina 
  

    

  
Número de compartimentos 
  
    

Unid. 
1 

  
Unid. 2 

Sala     
Quarto     

  

Banheiro     
Cozinha     

  

  
  

PLANTA DE 
SITUAÇÃO 

Escala: Numeração Concedida: 

Outros       

Vaga de 
veículo 

      

  
DARM pago nº: 
  

  

  
VISTO EM / / 

  
_________________________________________ 

          
  
 
 
 



 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
  
O ABAIXO ASSINADO NA QUALIDADE DE ADQUIRENTE/PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 
REFERENCIADO NO ANVERSO, DECLARA PARA OS FINS DE DIREITO, QUE ASSUME TOTAL 
RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS E INDENIZAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, 
QUE FOREM CAUSADOS A TERCEIROS, EM DECORRÊNCIAS DE ATOS RELACIONADOS COM 
EXECUÇÃO DE OBRAS NO ALUDIDO IMÓVEL. 
  

(PROPRIETÁRIO OU ADQUIRENTE) 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 
  
OS ABAIXO ASSINADOS, RESPECTIVAMENTE RESPONSÁVEIS PELO PROJETO E PELA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL RETROMENCIONADO, DECLARAM QUE ASSUMEM, 
CADA UM DE PER SI, TOTAL RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS NO ANVERSO, SOB AS PENAS DAS LEIS E DOS REGULAMENTOS VIGENTES 
SUJEITANDO-SE, INCLUSIVE, EM CASO DE INFRIGÊNCIA, ÀS SANÇÕES PREVISTAS NOS 
ITENS 3 E 4 DO ARTIGO 41 DO REGULAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, APROVADO PELO 
DECRETO ”E” Nº 3.800, DE 20 DE ABRIL DE 1970, BEM COMO DECLARAM QUE O TERRENO 
NÃO ESTÁ SITUADO EM ENCOSTA E QUE NÃO EXISTE RIO, VALA OU CÓRREGO EM RAIO DE 
100 (CEM) METROS; NÃO ESTÁ EM ÁREA SUJEITA A REGIME DE PROTEÇÃO AMBIENTAL; 
NÃO ESTÁ SITUADO EM ÁREA TOMBADA OU EM VIZINHANÇA DE BEM TOMBADO. 
 
 

(AUTOR DO PROJETO) 
  

___________________________________________________________________ 
(PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA OBRA) 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 
DE ACORDO COM O ARTIGO 7º DO DECRETO 10426/91 

  
O ABAIXO-ASSINADO, RESPONSÁVEL PELO PROJETO PARA A RUA --------------------------, 
DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS, QUE O PROJETO 
ATENDE FIEL E INTEGRALMENTE ÀS DISPOSIÇÕES DO DECRETO N.º 10426, DE 6 DE 
SETEMBRO DE 1991, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS PARTES INTERNAS DA EDIFICAÇÃO, PELO 
QUE PESSOALMENTE SE RESPONSABILIZA, SENDO OU NÃO EXAMINADAS AS EDIFICAÇÕES 
PERTINENTES PELO ÓRGÃO LICENCIADOR, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO CAPUT DO 
ARTIGO 7º. DO DECRETO ACIMA REFERIDO. 
  

(AUTOR DO PROJETO) 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 
DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DO PRESENTE DECRETO 

(APENAS EM CASO DE LEGALIZAÇÃO) 
O ABAIXO ASSINADO, RESPONSÁVEL PELO PROJETO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, 
PERANTE O MUNICÍPIO E TERCEIROS, QUE O PROJETO APRESENTADO CONFERE COM O 
EXECUTADO NO LOCAL. 
  

(AUTOR DO PROJETO) 
  

___________________________________________________________________ 

(PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA OBRA) 

* Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial 



 

 

ANEXO I ( PARA PEDIDOS DIVERSOS DO INICIAL) 

 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 

Coordenadoria Regional de Urbanismo 
Gerência de Licenciamento e Fiscalização 

                                                                                                                     
Requerente    

 

Identidade                                  Expedida por:  
C.P.F.                                         Nacionalidade:    
Estado Civil                               Profissão:  
 
Local da obra.  
 

Bairro:  

 
Qualidade do requerente   
Insc. Imobiliária                Código do logradouro  
Endereço do requerente  
Bairro:  
 
Profissional responsável pela autoria do projeto (PRPA)  
 
 
Profissional responsável pela execução da obra (PREO)  
 
Endereço: 
 
Requer:. 
 
 
Documentos anexos: 
( ) projeto conforme normas vigentes em  02 jogos de cópias 
( ) Documento comprobatório das dimensões do lote 
( ) Certidão do RI ou Projeto Aprovado de Loteamento 
( ) Cópia da carteira do CREA do PREO  
( ) Cópia da carteira do CREA do PRPA  
( ) Prova de quitação do IPTU do exercício anterior (espelho e pagamento) 
( ) DARM RIO avulso pago 
( ) Outros documentos 

 

 

Rio de Janeiro,  

 

 

   __________________________________________ 



 

 

CONSULTAS NA INTERNET 

ANDAMENTO PROCESSUAL 

http://www2.rio.rj.gov.br/smu/paginas/ConsultaPrincipal.asp 

 

ONDE LICENCIAR 

http://www2.rio.rj.gov.br/smu/paginas/onde_licenciar.asp 

 

FORMULÁRIOS E DECLARAÇÕES 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smu/modelos-de-formularios-e-declaracoes 

 

SEGUNDA VIA DE IPTU 

http://www2.rio.rj.gov.br/smf/iptu2v/ 

 

CONSULTA A PAA E PAL 

http://www2.rio.rj.gov.br/smu/acervoimagens/principal.asp 

 

AGENDAMENTO DE CND – INSS 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATBHE/SAGA/RegrasAgendamento.aspx 

 

SICOP – CONSULTA A PROCESSOS DIVERSOS DA SMU 

http://www2.rio.rj.gov.br/sicop/ 

 

CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO 

http://mapas.rio.rj.gov.br/ 

 

REQUERIMENTO ON LINE – REQUERIMENTO INICIAL OBRIGATÓRIO 

http://requerimentossmu.rio.rj.gov.br/ 

 

CERTIDÃO DE VISTO FISCAL – ISS – INFORMAÇÕES 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smf/exibeconteudo?article-id=143345 

 

 

 

 

 

 

Pela sua atenção o nosso muito obrigado. E lembre-se: 

CONHECIMENTO NÃO OCUPA ESPAÇO!     BONS NEGÓCIOS   ENGº  AZENIL C FILHO 


